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Sông quê liền bến sông Hàn 
Cua đồng, hến ngọt Điện Bàn, Quảng 

Nam 
Lên tàu lửa ga Kỳ Lam 

Bường An, tháp cỗ người Chàm đã xây 
Nam tiến người hiến chốn nầy 
Để ta mở nước có ngày vẻ vang 

Sông Thu Bồn nối sông Hàn 
Chảy qua Thanh Thủy dọc làng quê tôi.(*) 

 
Lúa xanh nhờ có đất bồi 

Phù sa phủ kín tạo nồi cơm ngon. 
Nhìn trông ngưởng mộ mắt mòn 

Bà Nà, Núi Chúa hãy còn vang danh 
 

Du lịch đỉnh núi xanh xanh 
Cáp treo dài nhất vươn quanh đỉnh cùng. 

Quê tôi gồm cả một vùng 
Hội An, Đà Nẳng, chập chùng biển khơi 

 
Sông quê đón nước từ trời 

Tiên Sa, Cửa Đại sáng ngời địa danh 
Chim khôn, chim đậu đất lành 
Vì sao tôi lại phải đành đi xa? 

 
Ngồi đây ngắm ánh trăng ngà 

Nhớ xưa đồi cát ánh tà dương hanh. 
Đêm nghe gà gáy tàn canh 

Ngày nghe chim hót trên cành hoa mai. 
 

Tuổi thơ dệt mộng thiên thai 
Có nàng tiên nữ mảnh mai mắt huyền. 

Cuối đời về với đất thiêng 
Tro tàn rải biển về miền quê xưa. 

 
Thương Việt Nhân LTK 

Maryland 3/12/2017 
(*) sông Thanh Thuỷ (Điện Ngọc, ĐB, Quảng Nam, quê cũ của TVN) 
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Bội Hằng 
 

Tháng giêng Mai Thảo đã qua, 
Tháng tư chợt nhớ Nguyên Sa, lại buồn… 

(Ngọc Hoài Phương) 
 
Bao năm qua rồi, tôi hứa trong lòng 
sẽ có dịp ra thăm ông Mai Thảo và 
rót mời đãi ông một ly rượu mà thuở 
ông còn sống tôi hay nói ra nói vào 
mỗi khi nhìn thấy ông 
uống rượu, vì tôi biết 
người mà vướng cái 
nghiệp uống rượu thì 
cũng như "bị tù chung 
thân" và dù... bây giờ 
nơi nghỉ của ông chỉ còn 
là một nấm mộ bên 
cạnh những nấm mộ 
bạn bè thân quen mà 
một thời khi còn sống đã 
quen biết thân thiết 
nhau trong cái tình văn 
nghệ kéo dài từ bên Việt 
Nam qua tới Mỹ. Mới đó mà đã gần 
sáu chục năm... Dù mới 13, 14 tuổi, 
ở cái tuổi còn gọi là tuổi ô mai, tôi đi 
đâu cũng được anh tôi là anh PKT 
cho đi theo ngồi sau cái Vespa cà 
rịch cà tàng, ngoài việc bố tôi giao 
cho anh nhiệm vụ đưa đón tôi đi học 
mỗi ngày, sau giờ học là anh chở tôi 

đi theo miết với anh đủ mọi nơi mọi 
chỗ, tới tối mịt mới về đến nhà. Vì 
anh đang làm chủ tờ nguyệt san VH 
nên những nơi anh đi là những chỗ 

hẹn để lấy bài viết cho 
báo, lúc thì lại tòa soạn 
tờ báo này lúc lại hẹn 
nhau ở quán cà phê kia, 
có khi là tiệm phở của 
hai chị em ca sĩ Yến Vỹ 
nữa. Nhưng mà cái 
quán cà phê tôi thích 
theo anh lại nhất, là 
tiệm Broda ở góc TTT 
và TD mà mấy ông bà 
nghệ sĩ gọi là quán 
"chùa", vì lại quán này 
có lệ là ai là người ngồi 

lại cuối cùng thì phải trả tiền!!! Nói 
vậy chứ tôi thấy mấy ông toàn dành 
nhau trả tiền, có khi còn nói đùa với 
nhau là ai "được" trả tiền là người 
"thắng cuộc" hôm đó nữa, còn tôi thì 
chỉ việc nhâm nhi ly sữa có chút mùi 
cà phê xin ké của ly cà phê anh tôi 
cho, tôi ngồi giết thời giờ là hết làm 
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bài tập lại mơ mộng thả hồn ra ngoài 
cửa sổ nhìn mấy con chim nhẩy nhót 
kiếm ăn bên công viên VX bên kia 
đường. Đó cũng là nơi anh tôi cho 
tôi biết ông nào là ông Mai Thảo, Võ 
Phiến, Nguyễn Mạnh Côn..., ông nào 
là họa sĩ Thái Tuấn, Đằng Giao..., 
ông nào là nhà thơ Nguyên Sa, 
Phạm Huấn..., nhà văn nữ thì người 
nào là nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, 
Linh Bảo, Nguyễn thị Vinh..., cũng 
nhờ vậy mà tôi được kết bạn với Kim 
Anh là con gái duy nhất của bà rồi 
sau này khi Kim Anh lấy Dương Kiền 
cũng là bạn thân với anh tôi từ thời 
học Chu Văn An, nên thuở còn ở Sài 
Gòn tôi rất thân với Kim Anh cho tới 
khi đi vượt biên thì mỗi người mỗi 
ngả.  
Tôi thích ngồi nghe ké mấy ông bà 

nhà văn nhà báo ngồi tán dóc với 
nhau đủ mọi chuyện trên trời dưới 
đất mà tôi thấy phục lăn vì sao cái gì 
họ cũng rành còn tôi chỉ như cóc 
ngồi đáy giếng; nhưng bù lại ở 
trường tôi thao thao bất tuyệt với 
mấy đứa bạn trong trường làm đứa 
nào cũng thích nghe tôi kể chuyện 
"văn nghệ văng gừng" mà tôi đã 
được nghe ké qua các đàn anh đàn 
chị văn học. Cũng chính cái quán cà 
phê có cái hình cái chùa làm bảng 
tên mà tôi biết ông Mai Thảo và nói 
chuyện với ông nhiều hơn những 
văn nghệ sĩ khác, có thể vì ông trông 
đạo mạo lúc nào cũng áo sơ mi 
trắng tay dài bỏ trong quần tây luôn 
luôn màu đậm nên trông ông già dặn 
và chững chạc hơn những người 
bạn của anh tôi và tôi cũng dễ xưng 

"tôi" và gọi ông 
Mai Thảo là "ông" 
một cách dễ dàng 
hơn. Không biết 
từ hồi nào tôi có 
cái tật là thích 
xưng "tôi" và gọi 
"ông" với hết 
những người bạn 
của anh tôi. Ông 
Mai Thảo là 
người ít nói 
chuyện trong 
đám đông, nhất 
là ông không dễ 
nổi nóng với 
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những người hay nói dèm nói pha cố 
tình chọc ông giận, những lúc gặp 
chuyện khó trả lời với mọi người ông 
chỉ mượn rượu làm bạn mà im 
lặng!!! Sau này tôi học được ở ông 
cái im không trả lời khi gặp người 
hiểu lầm mình hay nói sai về mình vì 
có lần tôi hỏi ông, sao ông không trả 
lời vì tôi nghe còn thấy ngứa tai mà 
ông ngồi im được thì ông trả lời từ 
tốn với tôi là "cứ coi là họ sai hay họ 
say", còn tôi khi tôi nghĩ lại lời ông 
nói thấy mình đúng là còn ngựa non 
háo đá quá. Sau khi ông TPG không 
cộng tác với tờ Văn thì cụ NĐV bố 
cô Tuấn mời ông Mai Thảo và giao 
tờ báo cho ông làm. Tôi hay gặp ông 
lúc này vì tôi chỉ thích theo đuôi mấy 
ông bà nhà báo rủ nhau đi ăn sáng, 
lúc thì đi ăn bún chả ở chợ AĐ, lúc 
thì ăn phở 79, lúc thì quán cơm Bắc 
kì bà Ba Bủng ở LTT... Ông lúc nào 
cũng ăn rất ít mà chỉ thích uống 
rượu trừ cơm cho tới cuối cuộc đời, 
bởi vậy lá gan của ông làm sao 
không bị bầm dập kéo theo làm ông 
chết sớm cho được. Cuộc đời của 
ông, riêng tôi nhận thấy buồn nhiều 
hơn vui nên có lẽ vậy mà ông mượn 
rượu làm tri kỷ giải sầu, những lúc 
ông buồn là những lúc ông uống 
rượu nhiều nhất, dường như chỉ có 
rượu hiểu ông và ông tìm say trong 
men rượu. Còn tôi, tôi không biết vì 
mình thích "làm dỏm" hay không mà 
tôi bị dị ứng với những người thích 

uống rượu, thuốc lá, nhẩy đầm, 
đánh bạc, ..., bởi vậy tôi không thèm 
đi học nhẩy đầm dù tôi có bị gọi là 
con cù lần cù lửa cũng chịu vì tôi có 
thích nhẩy với thích nhót đâu. Thú 
vui của tôi chỉ là đọc và đọc, đọc hết 
cuốn sách này đến cuốn sách khác, 
càng đọc sách cái mặt tôi càng ít 
cười, lại còn làm bộ làm tịch nghiêm 
nghiêm nữa, chả thế mà có lần ông 
đùa nói "nhìn tôi biếng cười còn hơn 
Mona Lisa. Đã vậy còn ông ông tôi 
tôi với mọi người thì chỉ có làm bà cô 
non suốt đời thôi". Tôi đã trả treo là 
"thà ế chứ không vác nhẩy đầm với 
thuốc lá về... nhà". Chắc vì vậy mà 
chồng tôi lọt qua vòng đầu là… 
"không hút thuốc lá". Sau tháng tư 
75 ông Mai Thảo và bao nghệ sĩ và 
nhà văn nhà báo còn ở lại chỉ vì nghĩ 
đơn giản là chưa làm sao đâu vì nếu 
có thế nào cũng chẳng làm sao, mà 
làm sao thì biết ngay sao thôi, bởi 
vậy mà mới có mấy tháng sau tháng 
tư đen là cả miền nam biết sao "đỏ 
lòm" tới cỡ nào!!! Từ từ những 
người làm trong Quân đội của miền 
Nam đi học tập trước. Đến ngay 
ngày 13, 14 tháng tư năm 1976. 
Ngay sau đêm nổ ở công viên con 
rùa ở Duy Tân và Trần Quý Cáp. Cả 
trăm văn nghệ sĩ bị bắt, tôi cũng bị 
bắt và sau này tôi đoán là có lẽ vì tôi 
có cái thẻ báo chí được bộ Thông 
Tin cấp cho đầu năm 70 mà tôi cũng 
có tên trên bảng phong thần của họa 
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sĩ Ớt. Tôi được thả ra sớm nhất, 
chắc vì thấy tôi ù ù hay trời đỡ kẻ lù 
khù!!! Còn ông Mai Thảo, ông cũng 
biết ông đang bị theo dõi để bắt ông, 
nên ông nay ở chỗ này mai ở chỗ 
khác. Ông lại không vợ không nhà, 
nhờ vậy mà ông trốn được không bị 
bắt, chứ tôi biết cái đám cha con 
theo đuôi cờ đỏ ghét ông lắm, chỉ 
chờ có cơ hội là bắt ông thôi. Tôi 
được thả khỏi PĐL ít tháng, vô tình 
đi loanh quanh trong chợ BT thì gặp 
ông, ông nhận ra 
tôi trước, chứ 
thật tình khi ông 
đi ngang qua tôi, 
tôi không nhận 
ra ông được, cái 
dáng cao cao 
của ông bây giờ 
trông lêu khêu 
trong bộ quần áo 
cũ lếch thếch, lại 
thêm cái nón 
phở bạc màu, 
trông ông thảm 
thương quá. Chắc ông cũng muốn 
đừng ai nhận ra ông để ông dễ trốn. 
Tôi hỏi thăm ông và mời ông ngồi 
xuống cái ghế thấp để ăn cơm trưa 
với tôi luôn nhưng ông từ chối và 
một chút ngập ngừng ông hỏi tôi còn 
nhớ món quà ông tặng sinh nhật tôi 
trước 75 không, tôi nhớ ngay ra là 
tòa nhà White House nhỏ bằng nắm 
tay mà ông đã tặng, và tôi hiểu ông 

muốn nhắn nhủ tôi điều gì. Tôi hiểu ý 
ông và trả lời là bằng mọi cách và hy 
vọng được gặp lại ông ở nơi chốn 
mà ông và tôi đều mơ tới!!! Nhớ lại 
những lần nghe ông đọc thơ bằng 
cái giọng có thấm men rượu và khói 
thuốc qua những bài thơ của nhà 
thơ Quang Dũng hay Đinh Hùng, Vũ 
Hoàng Chương mà bao năm tôi 
không quên được mà cũng không 
nghe thấy ai đọc thơ hay như ông 
đọc thơ.  

Qua Mỹ tới năm 
82, tôi có liên lạc 
lại với ông qua 
tờ báo Văn, ông 
có rủ tôi và gia 
đình qua CA 
sống và làm báo 
với ông, tôi từ 
chối và nhận VA 
là quê hương 
thứ hai của gia 
đình tôi, vì tôi 
giờ chỉ muốn 
làm "làm mẹ" 

chứ không còn mơ mộng làm báo 
"cô hay báo cậu" nữa. Ông tiếc nói 
nếu có tôi, tôi sẽ chạy đi xin quảng 
cáo chỗ này chỗ nọ để nuôi tờ báo 
Văn chứ ông rất ngại ngùng khí khái 
khi nói chuyện tiền bạc mặc cả với 
người khác. Tôi hiểu ông, nhất là ở 
Mỹ đây chữ nghĩa tiếng Việt rẻ như 
bèo, ai cũng lo cơm gạo trước, tôi 
đây là con mọt sách một thời mê chữ 



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

423 

nghĩa mà đành bỏ mặc chữ đi đằng 
chữ nghĩa đi đằng nghĩa để đi lo 
kiếm cơm nuôi con. Nghề làm mẹ 
cao quý và khó học thì tôi phải lo 
trước mà không biết có chu toàn 
không, thì làm sao tôi dám đèo bồng 
thêm nghề khác???  
Cứ coi như tôi đã quên chữ nghĩa và 
quên nghiệp làm báo. Bây giờ ở cái 
tuổi gần đất mà xa trời, chồng tôi rất 
thực tế và không mơ mộng như tôi. 
Chồng tôi cũng chẳng cấm đoán tôi 
mơ với mộng vì tôi chỉ mơ mộng 
đụng trần nhà lại rớt xuống đất rồi lại 
mơ lại từ đầu... Còn ông, ông Mai 

Thảo tôi biết... "nhân gian này nào ai 
hiểu được ông"!!! 
 

Bội Hằng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Mai Thảo đọc thơ đêm Giáng Sinh 1975 
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Biển và đảo hiện ra như vẽ tranh 
Ngày ấy chàng thư sinh yêu biển xanh. 

Hè vui ra đảo xa thăm đất lành 
Cùng bạn vui chơi, bơi đùa thỏa thích. 

 
Nhìn đất liền quê hương mình toàn bích. 
Biển, đảo, núi, rừng như gấm, như hoa 

Mơ làm lính thủy bảo vệ quê nhà, 
Ngăn bọn xâm lăng chiếm vùng biển, đảo. 

 
Chàng buồn vu vơ ghét thằng bá đạo. 

Miệng gọi anh em, lại cướp cơm chim. 
Uy hiếp kẻ yếu, đánh đắm thuyền chìm 

Vậy sao đàn em vẫn còn đeo bám? 
 

Biển, đảo ngày nay phủ vầng mây xám 
Chiến tranh lăm le hừng hực xảy ra? 
Chàng thư sinh xưa, nay tuổi đã già 
Đêm đêm nằm mơ thấy mình ra trận, 

 
Muốn giữ đảo xa không ai xâm lấn. 

Biển xanh, mây trắng mãi đẹp như xưa 
Bờ biển cát vàng rợp bóng hàng dừa 
Bãi dương vi vu gió chiều man mát. 

 
Con chàng vui chơi đảo xa vui hát 

Ngoạn cảnh thanh bình như chàng năm 
xưa. 

Con cháu ơi, chẳng hề ngại nắng mưa. 
Xông ra trận ta quyết giành biển, đảo. 

 
Thương Việt Nhân LTK 
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Tiểu Thu 
  
Đang dọn lại phòng khách vì tối qua, 
thứ bẩy, có cuộc họp bạn đến 2 giờ 
sáng. Chợt điện thoại reo, Thư cầm 
ống nghe, có tiếng cười vui bên kia 
đầu giây của nhỏ Hằng: 
- A lô chị Thư. Em có đánh thức chị 
dậy sớm quá không? 
- Sớm gì, 11 giờ rồi đó cô nương. Có 
gì vui mà cười tươi rói vậy? Giọng 
Hằng dầy bí mật: 
- Có một người quen cũ, đến từ 
phương xa, muốn nói chuyện với chị 
đây nè. 
Thư định hỏi là ai. Nhưng bên kia, 
Hằng đã trao điện thoại cho một 
người nào đó: 
- Hello chị Thư. Có nhận ra tiếng em 
không? 
Thư ngờ ngợ nhưng chịu thua. Nàng 
ngập ngừng: 
- Xin lỗi, thật tình giọng lạ quá... 
Người bên kia cười khẽ: 
- Hoài đây chị. Hoài Kontum... 
Lập tức trong đầu Thư hiện ra hình 
ảnh một cô bé mảnh mai với suối tóc 
dài óng mượt. Da hơi ngăm đen. 
Cặp mắt thật to, sáng long lanh dưới 
hàng mi rậm và hình như có một 
núm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe 
miệng, rất xinh. Tính rất tếu, chưa 

thấy người đã nghe tiếng cười giòn 
dã như bắp rang. Thư mừng rỡ: 
- Thật là Hoài đó hả? Trời ơi, lâu quá 
không gặp. Hoài qua đây lâu chưa? 
- Em du lịch sang Canada thăm gia 
đình. Nghe Hằng nói chị ở gần đây 
nên em gọi liền. 
- Đúng, gần lắm. Hằng đến nhà mình 
chỉ mất độ 15 phút thôi. Vậy chừng 
nào mới được gặp Hoài đây? 
- Chị đợi em một phút nha. 
Sau đó Hoài hỏi: 
- Chiều nay anh chị có mục gì 
không? Nếu không, đến nhà Hằng 
ăn cơm tối, tụi mình nhắc chuyện 
xưa. 
- Xong rồi. Chiều nay nhé. Thư gác 
máy, lòng bỗng rộn lên một niềm vui 
khó tả và như được uống một liều 
thuốc bổ, nàng hăng hái dọn dẹp 
nhà cửa. Vừa làm vừa hát bài "Sao 
vẫn còn mưa rơi". Thăng từ garage 
đi vào, nghe vợ hát ông ổng bèn 
phán một câu: 
- Trời đất, bữa nay trời nắng đẹp 
như vầy mà em lại rên rỉ sao vẫn còn 
mưa rơi? Thật chỉ có trời mới hiểu 
nổi các bà! 
Thư háy chồng: 
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- Xí, còn các ông thì sao? Chẳng 
ông nào được một giọt máu mơ 
mộng trong người! Mấy bài buồn nó 
mới rung động lòng người, nó mới... 
Thăng giơ hai tay lên trời: 
- Thôi thôi chịu thua các bà. Muốn 
rên cứ rên đi. Riêng anh, mỗi lần 
nghe nhạc buồn là hai mí mắt cứ tự 
động... sụp xuống! 
Thư lại xì một tiếng 
dài cả cây số. 
Nhưng chợt nhớ 
đến Hoài, nàng 
bỗng tươi nét mặt: 
- Chiều nay có 
người mời tụi mình 
ăn cơm. 
Thăng lơ đãng hỏi: 
- Ai vậy? 
Thư nhìn chồng 
cười tủm tỉm: 
- Cố nhân của anh. 
Thăng giật mình 
nhìn vợ, hỏi một 
cách ngớ ngẩn: 
- Cố nhân của anh? 
Cố nhân nào vậy 
kìa? 
- Thì... Hoài Kontum 
ngày xưa đó… 
- Trời đất, vậy mà làm anh hết hồn! 
Quen thôi mờ, coi như em gái. 
- Thì "người ta" có nói gì đâu. Ai có 
tật thì cứ giật mình! 
Trêu Thăng xong, Thư vừa đi vào 
bếp vừa nói: 

- Em đi hâm nồi phở đây. Anh gọi tụi 
nhóc dậy dùm em. 
Rồi vừa làm bếp, Thư vừa hồi tưởng 
lại thủa còn con gái, ở cái xứ 
Kontum xa tít mù khơi. Quãng đời đó 
sao mà êm đềm, vô tư lự! Ai chưa 
ghé qua Kontum, sẽ tưởng rằng nơi 
đó chỉ có núi rừng trùng điệp, cùng 
đám người thiểu số (mà dân Việt 

thường gọi là Mọi 
cà răng căng tai). 
Nhưng nếu đã ở 
qua, thì sau này, dù 
có đi tận chân trời 
góc biển nào, một 
phần trái tim cũng 
đã bị cái xứ Kontum 
nhỏ bé đó giữ lại! 
Dân nơi đây là một 
sự pha trộn của ba 
miền Nam -Trung - 
Bắc. Phong cảnh 
đẹp một cách thơ 
mộng với con sông 
Dakbla bao bọc 
chung quanh thành 
phố (có thể thật hiền 
hòa vào mùa nắng 
và rất hung hãn vào 
mùa mưa. Những 

cơn lũ lụt lắm khi cuốn trôi cả nhà 
cửa lẫn súc vật hai bên bờ) và thật 
hùng vĩ với những dẫy núi xa xa, 
màu xanh lam, thuộc dẫy Trường 
Sơn trùng điệp. Cảnh đẹp và lòng 
người rất hiền hòa. Cao nguyên lạnh 
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nên con gái cũng da trắng má hồng, 
không thua gì các tiểu thơ xứ Hoa 
Anh Đào. Điểm đặc biệt nữa là 
Kontum đất cát trắng, không giống 
Pleiku, dù chỉ cách 50 cây số, mà 
đất lại đỏ quạch. Mùa mưa rất dơ, 
mỗi bước đi, cặp chân cứ muốn dính 
chặt xuống mặt 
đường. Thư theo 
ba mẹ lên Kontum 
năm 12 tuổi, đúng 
lúc vào đệ thất 
trường sơ. Những 
ngầy đầu phải 
diện chiếc áo dài 
trắng, bước chân 
đi sao vướng lạ 
lùng. 
Đối với bé Thư ngây thơ ngày đó, 
các chị đệ ngũ, đệ tứ, chị nào cũng 
đẹp như tiên. Nhưng vì tỉnh lẻ, nên 
sau lớp cao nhất là lớp đệ tứ, phần 
lớn các chị... theo chồng bỏ cuộc 
chơi hết trơn! Chẳng là Kontum có 
sư đoàn 22 Bộ Binh đóng. Sĩ quan 
đông, nên chỉ một cái e lệ gật đầu là 
các cô trở thành bà úy, bà tá ngay 
(học nhiều làm gì cho nó mau tàn 
phai nhan sắc!) 
Ngày đó Hoài học dưới Thư một lớp. 
Cặp bài trùng Xuân Hoài-Xuân Lan 
nổi tiếng đẹp và phá phách. Văn 
nghệ, văn gừng không bao giờ thiếu 
bóng hai nàng. Tuy chơi nhiều 
nhưng học cũng rất giỏi. 

Lên đệ tam, Thư rời Kontum lên Đà 
Lạt và sau đó về Sài Gòn học tiếp. 
Bạn bè cũ, đứa đi lấy chồng, đứa 
xuống Nha Trang, Đà Nẵng, Huế 
hoặc Sài Gòn. Mỗi kỳ trở về Kontum, 
cả đám lại tụ tập, kéo nhau đi ăn bò 
viên, chè sâm bảo lượng gần sân 

vận động. Hoặc 
đạp xe ra ngoài bờ 
sông. Dưới hàng 
phượng vĩ nở hoa 
đỏ rực vào mùa 
hè, có vài quán 
bán thạch, chè, 
yaourt. Quán nhỏ, 
nhưng trang trí 
mộc mạc dễ 
thương, với những 

cụm lan rừng tím, vàng, trắng treo 
trên vách tỏa hương thơm ngào 
ngạt. Vừa nhâm ly thạch vừa tán dóc 
râm ran không có gì thú vị hơn. Giặc 
đánh ở đâu chứ Kontum vẫn thái 
bình thịnh trị. Bây giờ mghĩ lại, Thư 
thấy ngày ấy mình ăn chưa no, lo 
chưa tới thôi, chớ chiến tranh đã có 
mặt khắp nơi. Bằng chứng là giữa 
năm đệ tứ, nhỏ Minh trong lớp Thư, 
đi xem hội chợ cùng gia đình dưới 
Pleiku. Khi về, trời chiều nhá nhem 
(ở miền núi chiều xuống rất nhanh). 
Việt cộng nhầm xe nhà Minh với xe 
ông Quận Trưởng nào đó, đã xả 
nguyên một băng đạn vào xe. Minh 
đang lơ mơ ngủ, chợt giật mình ngồi 
dậy, thế là lãnh ngay một viên vào 
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cổ, máu tuôn xối xả. Xe ráng chạy về 
tới bệnh viện thì Minh trút linh hồn, 
không cứu kịp. 
Thư đang ngồi trông tiệm cho mẹ, 
chợt thấy Bạch Lê tất tả đi vào, mặt 
trắng bệch không còn hột máu. Gặp 
Thư nó lắp bắp: 
- Mày hay con Minh chết chưa? 
Tưởng mình nghe nhầm, Thư hỏi lại: 
- Cái gì? Mày nói đứa nào chết? 
Bạch Lê vừa thở vừa kể... Thư vội 
vàng gọi mẹ, rồi cùng Bạch Lê lấy xe 
đạp chạy đi. Đến nhà Minh đã thấy 
có Thảo, có Sương, Ngọc, hai đứa 
nhè nhẹ đi vào. Làm dấu thánh giá 
xong quì thụp bên xác bạn, nước 
mắt hai hàng. Trời ơi, Minh đây sao? 
Cái thân thể nằm bất động, hai mắt 
nhắm nghiền kia là con nhỏ Minh lí 
lắc đó sao. Mới hôm lễ Ba vua, nó 
nhất định bắt Thu phải làm Hoàng 
Hậu cho nó. Từ chối thế nào cũng 
không xong. Cuối cùng mặt mũi đỏ 
nhừ vì mắc cở, Thư phải nhận chiếc 
vương miện cùng cái áo choàng từ 
tay nhỏ… Bây giờ đã thành người 
thiên cổ. Mười lăm tuổi đầu. Tội tình 
gì mà ra đi không một lời trăn trối?... 
Cả ban trung học đi đưa Minh đến 
nơi an nghỉ cuối cùng. Thư không 
hiểu vì nước mắt hay nước mưa, mà 
mặt mình lúc nào cũng đầm đìa. Có 
lẽ cả hai, vì ngày đưa đám, trời đất 
cũng thảm sầu, mưa hoài không dứt 
hạt! 

Rồi mỗi chiều, sau khi tan học, Thư, 
Lan, Hương, Thảo, Sương, Bạch Lê, 
Ngọc cùng kéo nhau đi thăm mộ 
Minh. Nghĩa trang nằm ngay trước 
cửa trường Lasan. Rặt con trai. Một 
hôm ai đó đã đặt trên nấm mộ, vừa 
lấm tấm cỏ xanh của Minh một bài 
thơ, rất dễ thương:  

Chiều hôm nay nắng vàng vương 
nghĩa địa 
Trút nguồn thương tôi dệt mấy 
vần thơ 
Gửi đến em người chẳng biết bao 
giờ 
Trong giấc mộng hình như vừa 
gặp gỡ 
Tôi hối tiếc mối duyên còn dang 
dở 
Mối tình câm? Sớm nở đã điêu 
tàn...  

Còn dài lắm, nhưng cái đầu óc mụ 
mẫm của Thư bây giờ không cho 
phép nhớ hết... 
Sau Tú Tài, Thư và các bạn lần lượt 
lên xe hoa và nàng rời Kontum luôn 
cho đến bây giờ... 
Chưa đến 6 giờ, Thư đã dục chồng 
sửa soạn tới nhà Hằng. Bé Uyên ra 
mở cửa. Con bé càng lớn càng xinh 
với chiếc răng khểnh lấp ló mỗi khi 
cười. Vừa bước chân vào đã nghe 
tiếng Hằng thánh thót từ bếp: 
- Chị Thư, anh Thăng phải không? 
Vô thẳng đây. Chị Hoài em ở trong 
này. Một thiếu phụ ngồi ở bàn ăn vội 
vàng đứng lên, tươi cười nhìn hai 
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người đang đi vào. Thư kêu lên: 
Hoài? Trước mắt Thư không còn cô 
bé Hoài thân gầy như liễu, tóc dài 
như mây, mà là một Hoài hoàn toàn 
khác lạ. Tóc cắt thật ngắn và có 
phần đẫy đà hơn xưa, chỉ một tý thôi 
(ừ, 23 năm rồi, biết bao vật đổi sao 
dời), nhưng vẫn nụ cười đó, với cái 
núm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe 
miệng và cặp mắt vẫn long lanh, đen 
tuyền. Hai đứa nắm tay nhau, cùng 
chớp mắt cảm động. Hoài lên tiếng: 
- Anh Thăng có da có thịt hơn xưa, 
tóc ít đi và bạc hơn nhiều. Chị Thư 
vẫn vậy. 
Rồi Hoài cười khẽ khàng: 
- Em còn nhớ ngày xưa anh Hưng 
em yêu chị mà đau khổ quá trời! 
Thư nhắm mắt lại một giây. Nàng 
nhớ như in cái cảnh một cô nhỏ mới 
học đệ thất, ngày hai buổi ôm cặp tíu 
tít cùng lũ bạn từ trường về nhà. 
Nhưng hôm nào đi một mình, thì lập 
tức có một cu cậu, cũng mới đệ thất 
như nàng, đạp xe rà rà bên cạnh. 
Cứ vậy từ năm này qua năm nọ. 
Thất, Lục, Ngũ, Tứ. Bất di bất dịch. 
Chỉ có điều là, anh chàng tha hồ 
muốn nói gì thì nói, cô nhỏ vẫn im 
lặng bước đều, dấu mặt sau vành 
nón lá. Những bức thơ gởi đi không 
bao giờ có hồi âm. Nhưng rồi Hưng 
cũng đã vĩnh viễn ra đi. Năm 75, khi 
tờ giấy miễn dịch đến đơn vị, thì đã 
chậm mất một bước. Thư nén tiếng 
thở dài, cười với Hoài: 

- Coi dzậy mà hông phải dzậy đâu à! 
Nếu không nhờ Miss Clairol hoặc cô 
Nhật Begen thì mình đã thành bà 
Anh Cô tóc bạch kim. Gặp mặt, Hoài 
dám cúi đầu "thưa bác ạ" lắm đó 
nhe. 
Mọi người cười xòa. Thư quay qua 
hỏi thăm sức khỏe của Trường, 
chồng Hằng: 
- Sao, hôm trước nghe nói ông nuốt 
nhằm hột chôm chôm có gai nên bị 
lủng bao tử phải hông? 
Hằng nguýt chồng: 
- Xí, ông làm như em ngu lắm vậy 
đó. Em biết thừa là ba cái "nước nho 
lỏng" với “bánh mì lỏng” nó đục bao 
tử của ổng chớ nuốt nhằm hột gì 
đâu! Ai đời sáng xúc miệng có 5 chai 
bia và tối tráng miệng độ 5 chai nữa 
thì bao tử có bằng bê tông cốt sắt 
cũng phải lủng thôi!!... 
Trường chỉ cười trước lời buộc tội 
gay gắt của vợ. Anh chàng nổi tiếng 
là hiền. 
Mọi người ngồi vào bàn. Thư nhìn 
quanh không thấy bóng đàn ông lạ 
nên hỏi: 
- Hoài qua đây một mình sao? "Ổng" 
đâu? 
Hoài ghé vào tai Thư đáp nho nhỏ: 
- Tụi em chia tay rồi chị ơi. Em chịu 
đựng tới 10 năm thì... hết nổi! 
Trước mặt mọi người Thư không 
dám hỏi thêm, nhưng thấy thắc mắc. 
Một người vừa đẹp, vừa lanh lợi như 
Hoài mà bị gẫy đổ hôn nhân? Hồng 
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nhan đa truân sao? Hay sau cái chết 
của Thiên, lòng Hoài đã nguội lạnh? 
Trong cuộc chiến, đời phi công ngắn 
ngủi lắm. Nhưng có lẽ Hoài đã quên 
hai câu thơ: "Tình chỉ đẹp khi còn 
dang dở". Đời hết vui khi đã vẹn câu 
thề rồi đó Hoài ơi. Có được bao 
nhiêu cặp vợ chồng sống đến răng 
long đầu bạc đơn thuần vì tình yêu? 
Nghe Hoài kể về vài người bạn xưa, 
Thư thấy lòng bồi hồi thương cảm. 
Ánh, Linh đài các ngày nào, sau 75 
gia đình bị tịch thâu hết tài sản, 
nghèo rớt mồng tơi, phải tảo tần 
buôn bán nuôi con. Một đứa chồng 
đi học tập ngoài Bắc, một đứa chồng 
qua đời. Nghe nói nhỏ Linh còn 
phải... "hối lộ" với tài xế xe hàng để 
họ dấu dùm hàng lậu. Vợ chồng 
Nguyệt dắt díu nhau xuống Nha 
Trang. Bách chồng Nguyệt đạp xích 
lô nuôi vợ con bữa đói bữa no. 
Thảm! Có lần trở về thăm Kontum, 
Hoài gặp một bà đội chiếc nón lá 
rách sùm sụp, vai vác chiếc cuốc đi 
ngược chiều, lúc đến gần mới nhận 
ra chị Giang, một cô giáo trẻ đẹp của 
trường sơ ngày xưa... Bây giờ trông 
chị già sọm như một bà ngoài năm 
mươi! 
Thư hỏi Hoài có định ở lại luôn? Mắt 
Hoài thoáng buồn: 
- Em sang được mấy tháng rồi, 
nhưng ở dưới Toronto với ba má. 
Lúc đầu cũng định xin ở lại, nhưng 
sau thấy khó quá. Chị nghĩ coi từng 

tuổi này, lỡ thầy lỡ thợ. Làm văn 
phòng không đủ khả năng, mà làm 
thợ thì không nổi. Chắc em chỉ ở 
chơi ít lâu rồi về lại Việt Nam. Dù gì 
bên đó em cũng còn mấy đứa em. 
Em lại độc thân lo gì... 
...  
Hoài trở về Việt Nam rồi, Thư cũng 
thấy bâng khuâng ít lâu. Sao không 
buồn được. Dù sao Hoài cũng là 
chứng nhân của một quãng đời đầy 
hoa bướm của Thư, mà cái thời xa 
lơ xa lắc ấy chỉ có thể sống lại khi có 
dịp gặp bạn bè xưa… 
Trời Montreal bắt đầu chớm thu. Sau 
một mùa hè nóng đổ lửa, trời đột 
nhiên trở lạnh sớm. Sáng đi làm, 
Thư đã phải quấn khăn kín cổ, 
không lại cảm lạnh. Người gì mà yếu 
như sên! Thăng vẫn nói vậy. Lúc này 
phòng mạch bác sĩ Quân đông 
khách. Ho hen, cảm cúm lu bù. Thư 
đang xếp hồ sơ vào tủ, chợt nghe 
điện thoại reo. Nàng lấy làm lạ vì 
tiếng chuông khác thường, hình như 
viễn liên. Cầm ống nghe, quả như 
rằng, tiếng Xuân Lan vang lên từ... 
Paris: 
- Thư hả? Tao vừa quyết định dẫn 
Như Quỳnh sang chơi bên đó. Có 
phiền gì vợ chồng mày không? 
Thư reo vui: 
- Phiền cái con khỉ. Qua đi. Mẹ con 
mày qua chơi tụi tao mừng gần chết 
chớ phiền cái nỗi gì. Chỉ hai mẹ con 
thôi sao? Ông Văn đâu?  



Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng    2018 
 

431 

- Chàng mắc đi cầy. Vacances của 
ổng hết rồi. Còn tao thì chômage còn 
nuôi dài dài khỏi lo. Tội nghiệp bé 
Quỳnh học phờ râu tôm. Ra trường 
may mắn tìm được việc làm. Tao 
thưởng con bé bằng cách dắt qua 
thăm dì Thư hai tuần, cho biết 
Montreal luôn. Chỉ sợ phiền mày. 
Thư giả giọng nghiêm: 
- Bây giờ mày nói qua mà không qua 
mới là phiền tụi tao đó. A lê hấp, cho 
biết ngày giờ tới phi trường để tao ra 
đón. 
Giọng Lan cười dòn bên kia đầu 
giây: 
- Như vậy tao yên chí lớn. Thứ tư 
tuần tới tao qua. Còn năm ngày nữa 
thôi. Lấy vé xong tao cho biết giờ. 
- Ừ, mà nhớ mang nhiều đồ ấm đó. 
Bên này đang lạnh teo... luôn! Thôi 
cúp đi kẻo tốn của. Qua đây sẽ kể 
tiếp chuyện dài nhân dân... sợ vợ. 
Cúp điện thoại rồi, Thư còn ngồi tần 
ngần mất mấy phút. Nhân dịp không 
có khách, Thư vào gõ cửa phòng 
khám bệnh. Bác sĩ Quân đang làm 
hồ sơ vội ngửng lên hỏi: 
- Có gì đó Thư? 
Thư ngập ngừng một tí rồi nói: 
- Bác sĩ ơi, chắc tuần tới em phải xin 
nghỉ ngày thứ sáu, vì có cô bạn từ 
Paris sang chơi. Chợt nhớ ra điều gì, 
Thư hỏi lại:  
- Em nhớ có thời gian bác sĩ làm 
việc tại bệnh viện Hai Dã Chiến ở 

Kontum, bác sĩ có biết anh Văn, lúc 
đó là Phó Tỉnh Hành Chánh. 
Quân nhíu mày suy nghĩ một tí rồi vỗ 
trán: 
- Nhớ rồi, anh Văn người Huế, cao 
cao, ốm ốm. Ảnh hiền lắm, chỉ khoái 
nhậu. 
Thư cười: 
- Đích thị. Lan bạn em sắp qua chơi 
là vợ anh Văn. 
- Vậy sao. Tôi không biết vợ chồng 
anh Văn đang ở Pháp. 
Thư kể lể: 
- Tội nghiệp hai người lắm bác sĩ ơi. 
Năm 73, anh Văn đổi về làm ở một 
tỉnh gần Sàigòn. Đến 75 mất nước 
tất nhiên ông Văn phải đi học mút 
mùa ngoài Bắc. Con bạn em giống 
như người bị rơi từ trên trời xuống. 
Buồn khổ, tuyệt vọng chất chồng 
bèn đau một trận tơi bời. May mà hai 
đứa nhỏ được bà chị đem về nhà 
săn sóc. Nó liệt giường, liệt chiếu 
sáu tháng trời, cơm nước không 
buồn rớ tới. Một bữa trời xui đất 
khiến thế nào mà nó chợt nhìn vào 
gương. Cái mà Lan thấy trong 
gương là một con ma chớ không 
phải con người. Cô nàng bỗng cảm 
thấy hãi hùng và lòng ham sống 
bỗng từ đâu đùng đùng nổi dậy. Rồi 
từ đó Lan cố gắng ăn uống, thuốc 
thang cho mau mạnh. Đón hai đứa 
nhỏ về cho có mẹ có con. Khỏe hẳn, 
Lan tìm đến Thảo, chồng là phi công 
cũng đang học tập ngoài Bắc. Hai bà 
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hợp tác chạy thuốc tây. Một thời gian 
sau đủ tiền, bèn tìm đường mang 
con vượt biên. Trước hôm lên tầu, 
thằng Trí con của Thảo đang bị bệnh 
sốt xuất huyết, nằm ở nhà thương 
nhi đồng. Thảo lén ẵm con về nhà. 
May mà suốt chuyến ra khơi cho đến 
Mã Lai, thằng bé không việc gì. Chỉ 
tội đã đến gần bờ còn bị đám hải 
quân Mã Lai lên tầu lột sạch tiền 
của... Từ trại tị nạn Thảo với Lan 
sang Pháp và cậy cục làm bảo lãnh 
sẵn cho hai ông chồng còn trong trại 
cải tạo. Thư chép miệng: 
- Bác sĩ không thể tưởng tượng nơi 
xứ lạ quê người, hai đứa bạn em 
khổ cực tới bực nào, để vừa nuôi 
dậy các con, vừa gởi tiền về Việt 
Nam giúp đỡ gia đình. Lúc em sang 
thăm, đứa nào cũng ốm nhom, ốm 
nhách... may mà mấy đứa nhỏ thật 
ngoan. Biết thương mẹ và học hành 
chăm chỉ. 
Quân gật gù: 
- Tôi thật tình bái phục các bà mẹ, 
bà vợ Việt Nam sát đất. Bình thường 
coi mảnh mai yếu đuối, vậy mà đến 
lúc nguy biến, sức chịu đựng và lòng 
can đảm lại gấp mấy lần đàn ông. 
Hơn nữa, trong mọi trường hợp các 
bà có tài ứng biến mau lẹ hơn chúng 
tôi. 
Thư cũng gật đầu: 
- Đúng đó bác sĩ. Hồi xưa, Pháp 
không cho bảo lãnh người từ Việt 
Nam qua nữa. Hai cô bạn em phải 

chạy vô tận văn phòng bà tổng thống 
Mitterand nhờ can thiệp dùm, nên 
hai ông mới được sang đoàn tụ cùng 
vợ con đó. 
Đến đây có khách vào nên Thư đi ra. 
Bác sĩ Quân dặn với theo “Khi nào 
bà Văn qua cho tôi gửi lời thăm 
nhé.” 
Hôm ra phi trường đón mẹ con Lan, 
Thư thấy lạ quá. Con bé Quỳnh 
không còn một tý gì của ngày còn 
thơ. Bây giờ đã là một thiếu nữ đẹp 
sắc sảo. Giống bố nhiều hơn mẹ. 
Lan và Thư ôm nhau bồi hồi. Bẩy 
năm rồi chứ bộ ít sao? Nhưng với 
mái tóc ngắn, Lan trẻ hẳn ra. Nghe 
Thư khen, Lan cười: 
- Tao bây giờ nhất định về hưu non. 
Ông Văn với hai đứa nhỏ đi làm 
cũng đủ rồi. Hồi xưa một mình tao 
vất vả nuôi ba mạng. Bây giờ ba 
mạng nuôi có một mình tao, khỏe ru. 
Lương thằng Cường bây giờ khá 
lắm. Đã đến lúc tao phải... hưởng 
phước đó nhỏ. 
- Mi thì khỏe rồi. Tao chắc còn cầy 
dài dài vì hai nhóc còn đi học. Cu 
Nam ra trường rồi, nhưng bây giờ 
công việc kiếm khó như mò kim đáy 
biển... 
Lan kể hè vừa rồi về lại Kontum 
thăm mộ mẹ. Bà cụ mất đột ngột nên 
Lan không kịp về gặp mặt lần cuối. 
Nàng đến trường cũ thăm lại các sơ. 
Sau 75, trường bị nhà nước cộng 
sản tịch thâu, chỉ cho lại căn nhà 
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nhỏ, cũng trong khuôn viên trường 
học. Các sơ không còn dậy học, chỉ 
được giữ trẻ và trồng trọt chút đỉnh 
để sinh sống. Hôm vào thăm, Lan 
mặc quần đen, áo bà ba, đội nón lá 
sùm sụp che bớt mặt. Gặp sơ Marie-
Paule, Hiệu trưởng của tụi Thư ngày 
xửa ngày xưa, Lan giả giọng: 
- Thưa Ma sơ, con muốn gởi đứa 
con nhỏ. 
Chưa nói dứt câu, sơ đã giựt phắt 
cái nón, rồi vừa cười vừa mắng: 
- Sư mày, mày định gạt ma sơ hả 
Lan! 
Rồi hai thầy trò ôm nhau mừng 
mừng tủi tủi. 
Giọng Lan ngậm ngùi: 
- Thấy mấy sơ lam lũ tao thương 
quá mày ơi. Sơ hỏi thăm hết đám 
học trò cũ. Những đứa đã rời bỏ 
Kontum. Sơ gởi lời thăm mày nữa 
đó. Lúc ra về, tao dúi vô tay sơ tờ 
100, bà cảm động ứa nước mắt. Có 
được mấy đứa học trò cũ về thăm lại 
Kontum hả mày? Nhứt là sau này, 
đường đi thật là xa xôi hiểm trở. 
Thư bần thần đến nỗi quên hỏi thăm 
hàng phượng vĩ trước cửa trường có 
còn nở rực rỡ như xưa? Hay, vì 
vắng bóng những tà áo dài trắng, 
những chuỗi cười ròn rã của đám nữ 
sinh mà lũ nó cũng buồn rầu chết 
khô chết héo?! 
Trầm ngâm một chút Lan chợt hỏi 
Thư: 

- Mày còn nhớ con Lệ Quân không. 
Nhà nó gần kho gạo. 
- Tao lạ gì. Hồi xưa nó học lớp tao. 
Rất thông minh. Cặp mắt nó vừa đen 
vừa sáng, lóng lánh như hai viên 
ngọc. 
- Tội nó lắm mày ơi. Sau 75, tụi tao 
đã khổ mà nó còn khổ hơn. Vì chồng 
nó sĩ quan, lương còn chưa đủ sống, 
sau đó bị đi cải tạo, nó làm vất vả 
nuôi con bữa đói bữa no. Thằng 
chồng được thả về bèn vượt biên, 
hứa sẽ bảo lãnh vợ con sang sau. Ai 
ngờ, qua được bên Mỹ, gặp một mụ 
nặc nô cũng bỏ chồng. Hai đứa hạp 
nhau về cái món... "gì" thì mày biết 
rồi đó, bèn bỏ luôn vợ con bên nhà, 
đang mong ngóng từng ngày. Sau 
cùng, con Lệ Quân rứt ruột cho con 
gái theo dì vượt biên. Chẳng hiểu 
lên tầu làm sao, mà con nhỏ rớt 
xuống biển hồi nào không ai hay! 
Thảm một cái là tới giờ, mỗi lần em 
nó viết thơ về, vẫn phải nói dối là 
con bé bình yên, khỏe mạnh. Không 
ai dám nói thật, vì sợ nó có thể chết 
đi được. Tội nghiệp nó đâu còn trẻ 
trung gì để làm lại cuộc đời hả mày. 
Cả đám đã tròm trèm nửa thế kỷ hết 
trơn rồi! 
- Ừ ngày xưa nhìn nó lúc nào cũng 
cười, khoe hai cái răng khểnh, cặp 
mắt có đuôi. Ai ngờ đời nó thảm 
thương đến như vậy. 
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- Chưa đâu mày ơi. Mày có nhớ con 
Lan Đài bên lớp tao không? Con nhỏ 
tóc dài tới thắt lưng, điệu rơi điệu 
rụng đó. Sau này lấy tên Thanh, anh 
nhỏ Hoàng lớp mày. Sau 75, tên 
Thanh chạy tuốt qua Mỹ. Gia đình 
nhỏ Hoàng bị kiểm kê hết. Nghèo 
khủng khiếp. Mẹ nó từ một bà mệnh 
phụ phải gánh hàng 
ra chợ bán. Nhưng 
sau chịu không thấu 
hai ông bà đều 
bệnh nặng. Túng 
cùng, con Lan Đài 
phải hy sinh lấy cán 
bộ để đem tiền về 
nuôi bố mẹ chồng. 
Nghe cứ như là 
chuyện cổ tích mày 
há. 
Thư, bùi ngùi: 
- Tao chỉ mong đây 
là những chuyện 
không có thật. 
Sau những tiếng 
thở dài sườn sượt 
thương cho số phận không may của 
đám bạn còn kẹt lại bên quê nhà. Cả 
hai im lặng một lúc, chợt Lan cười hi 
hí: 
- Con Lan Đài mặt coi hiền mà một 
cây đó mày ơi. Tao nhớ năm đệ lục, 
đứa nào cũng ngố ơi là ngố. Một 
bữa, giữa giờ ra chơi, bốn năm đứa 
vây chung quanh nó, dĩ nhiên trong 

đó có tao, nó bèn lấy giọng thật 
nghiêm trọng: 
- Tụi bây phải nhớ cho kỹ. Đừng bao 
giờ để cho tụi con trai hôn lên má. 
Biết tại sao không? Cả đám ngố lắc 
đầu, nó giơ một ngón tay lên điểm 
điểm trong không khí và gằn từng 
tiếng, cốt để những lời khuyên vàng 

ngọc của nó sẽ đi 
sâu vào mấy cái đầu 
óc ngu ngơ đang 
chờ đợi kia: là vì khi 
nó hôn được má 
bên nầy, nó sẽ hôn 
tiếp má bên kia. Rồi 
nó sẽ hôn xuống 
miệng và lần lần 
xuống cổ... và sau 
đó (con bé dài giọng 
ra)... mình sẽ không 
còn biết gì nữa...! 
Cả đám ngố nhìn nó 
một cách vừa khâm 
phục, vừa sợ hãi. 
Thử hình dung ra 
cái cảnh một lũ nhóc 

hỉ mũi chưa sạch, mặt nghệt ra vì 
sợ, trước cái viễn ảnh bị con trai hôn 
mà cười đến chẩy nước mắt. Nhứt là 
với sự diễn tả của nhỏ Lan tếu 
không chịu được. Chẳng bù với tụi 
nhỏ thời nay. Ở phòng mạch bác sĩ 
Quân, nhiều đứa mới 12 tuổi đầu mẹ 
đã phải dẫn tới xin thuốc ngừa thai. 
Nhắc tới "những ngày xưa thân ái", 
Lan chép miệng: 
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- Tao thấy tội nghiệp cho lũ trẻ bây 
giờ không có được cái thú đọc thơ 
tình như tụi mình ngày xưa. Đứa nào 
cũng có một hộp đầy nhóc những lá 
thơ xanh, hồng, tím... đôi khi có anh 
còn điệu nghệ, dán lên trên một đóa 
Pensée ép khô! 
Ừ, Thư nhớ những chàng có máu 
liều thì tà tà theo người đẹp, rồi mắt 
trước mắt sau nhét đại bức thơ vào 
tay nàng. Những chàng yêu bóng vía 
hơn, thì phải nhờ tới mấy tay chim 
xanh (nếu có em gái học cùng 
trường với nàng càng tốt, nếu không 
thì phải nhờ tới đám em út của 
người tình trong mộng), nhưng 
thường phải mất khối quà cáp và 
những lời năn nỉ, hứa hẹn (đôi khi 
rất cuội) thiết tha. Không anh nào 
dám gởi thơ tình qua đường bưu 
điện. Vì theo một thống kê rất đáng 
tin cậy, có tới 99.9 phần trăm những 
bức thơ "tội lỗi" này sẽ lọt vào tay 
ông bà via và con đường duy nhất 
phải đi là con đường vào... sọt rác! 
Đó là không kể nàng sẽ bị một màn 
chất vấn rất dã man (bảo đảm không 
thua K.G.B. hoặc phòng nhì Pháp là 
mấy) và sau cùng là một lô cấm: 
cấm không được gặp, cấm không 
được nói chuyện với "thằng đó" 
v.v… và v.v... Thư còn có cô bạn 
thân bị cấm... không được ngó qua 
ngó lại, mà phải nhìn thẳng về phiá 
trước, trên con đường từ trường về 
nhà. Nhưng các cụ thân sinh không 

biết rằng cái hồi hộp, cái hạnh phúc 
của sự bị cấm mà làm được nó to 
lớn đến mức nào. 
Hai bà càng nhắc lại, càng nuối tiếc 
cái thời hoa mộng ngày xưa và rất 
lấy làm thương xót cho lũ trẻ ngày 
nay. (Nhưng biết đâu chừng chúng 
nó lại thấy "ổng, bả" hồi đó sao mà 
lẩm cẩm quá trời. Thì giờ là vàng 
bạc mà cứ tán tới tán lui, thức hôm 
thức khuya, rồi lại nặn tim nặn óc 
viết những bức thư tình dài thòng, 
phí bao nhiêu là thời gian với sức 
khỏe. Đó là chưa kể có những kẻ 
"điên khùng" dám tự tử vì không 
được lấy nhau. Còn đám cưới đám 
xin, thì vừa tốn công vừa tốn của. 
Năm bẩy lễ, lại đòi nọ đòi kia. Rắc 
rối quá chừng). Cứ nhắc nhở những 
chuyện lẩm cẩm đó mà đêm nào 
cũng thức đến 1, 2 giờ đêm... Gần 
ngày về, Thư đưa mẹ con Lan lên 
Laurentides chụp một lô hình. Mùa 
thu nơi đây đẹp rực rỡ với những 
rừng phong lá đổi mầu. Từ xanh 
sang vàng, cam, tím, đỏ, hồng. Tất 
cả pha trộn thành một bức tranh 
tuyệt tác, mà chắc chắn không một 
họa sĩ nào có thể thực hiện nổi. Từ 
hai mươi năm qua, mùa thu nào Thư 
cũng ngắm mãi, không bao giờ chán. 
Và nàng biết chắc chắn rằng, mai 
này, nếu phải xa Canada, mùa thu, 
Thư sẽ nhớ quay nhớ quắt lá vàng 
và mùa đông, những cánh rừng phủ 
tuyết trắng. Năm ngoái, đi trợt tuyết 
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với Thăng trên núi Bromont. Tuyết 
đổ cả đêm, nên hôm sau, tất cả cây 
rừng đều phủ đầy bông tuyết. Mặt 
trời chiếu vào, cả khu rừng sáng 
lóng lánh, Thư có cảm tưởng như 
mình đang lạc vào chốn Thiên Thai... 
Đêm cuối cùng hai đứa thức thật 
khuya. Chợt nhớ đến đứa bạn cũ, 
Thư hỏi Lan còn nhớ Kim Ánh 
không. Lan trả lời: 
- Sao không nhớ. Nó học lớp tao, mà 
lại là đứa đầm lai duy nhất ở 
Kontum. Bây giờ nó ở đâu? 
Mấy hôm trước Hoài có cho Kim Ánh 
số điện thoại của Thư. Đột nhiên một 
buổi tối, có phôn từ Mỹ. Tất nhiên 
Thư không nhận ra người gọi. Đến 
chừng Ánh xưng tên Thư mới giựt 
mình. Tính ra hơn 30 năm rồi chớ ít 
gì. Thư nhớ rất rõ nhỏ Ánh hồi xưa 
cao, tóc hoe vàng, da trắng bóc. Mẹ 
Ánh mỗi lần đến mua hàng là ngồi 
nói chuyện với mẹ Thư cả buổi. Đủ 
thứ, rất vui. Ánh chỉ ngồi im lặng bên 
cạnh mẹ, cười tủm tỉm. Ánh nói có 
mười đứa con. Thư không tin ở tai 
mình. Nhưng Ánh cười khanh khách: 
- Mình có với ông xã trước 7, cộng 
thêm 1 của ông bây giờ là 8, cộng 
thêm của chung 2. Vị chi là 10. 
Thư lè lưỡi, bái phục. Nhưng có điều 
Thư kinh ngạc nhứt là ông xã của 
Ánh hiện giờ là một người rất nổi 
tiếng. Lúc Thư còn là một thiếu nữ 
đầy mộng mơ. Tiếng hát, giòng nhạc 
của người nghệ sĩ này đã ru hồn 

nàng suốt từ những tháng năm xa 
xăm đó. Ánh nói sẽ qua chơi 
Montréal vào một đêm trình diễn văn 
nghệ. Lan tiếc không thể qua đúng 
lúc đó để gặp lại Ánh. Nhưng không 
sao, quả đất tròn... 
Hôm đưa mẹ con Lan ra phi trường 
trở lại Paris, mắt đứa nào cũng đỏ 
hoe, tuy ngoài miệng vẫn phải 
gượng cười. Thư thầm cảm ơn bạn 
đã đem đến cho nàng hai tuần lễ 
thật tuyệt vời... 

 
Lật bật đã đến ngày ra phi trường 
đón vợ chồng Ánh. Thư hồi hộp, chỉ 
sợ không nhận ra bạn. Thăng trấn 
an: 
- Có gì mà không nhận ra. Bữa nay 
trần sì có hai đứa mình là Mít thôi 
mà. Với lại, tụi mình đã gặp ông 
Phương cách đây hai năm rồi. 
Lúc hành khách lục tục đi ra, quả 
nhiên Thư không nhận ngay ra Ánh, 
vì cách ăn mặc, cô nàng giống đầm 
hơn xưa. Lúc Ánh cười và nói 
chuyện, Thư mới từ từ "nhận diện" 
lại được cô bạn của hơn ba mươi 
năm về trước. Nhưng đẹp và hoạt 
bát hơn nhiều. Sau giây phút ngỡ 
ngàng lúc đầu, Thư có cảm tưởng 
như hai đứa vừa chia tay cách đây 
không lâu. Rồi những câu như: 
- Thư ơi, có nhớ hồi đó... hoặc: Ánh 
ơi, có biết là... tuôn ra như suối. 
Ông xã của Ánh, rất trầm tĩnh, chỉ 
nhìn hai bà cười tủm. Ánh phân bua: 
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- Thư biết không, ông Phương nhà 
mình ổng nói sợ nhất là khi các bà 
cùng xứ gặp nhau, chuyện đâu mà 
nói hoài không dứt. 
Thư cười nói với Phương: 
- Anh không biết chớ, nhờ nhắc lại 
những kỷ niệm xưa, những buồn vui 
của thời còn đi học 
mà tụi tôi đỡ bị 
khủng khoảng tinh 
thần đó anh. Mỗi lần 
nghĩ đến một kỷ 
niệm nào, dù vui 
hay buồn, của 
những ngày xưa 
thân ái, là lòng bỗng 
dưng thấy lâng 
lâng, đầu óc bớt 
căng thẳng, nụ cười 
trên môi trở nên 
hiền dịu (vì chỉ sau 
mấy năm hương 
lửa, có khối ông chồng rên rỉ: bao 
năm qua em trở thành ác phụ!), cặp 
mắt mơ màng.... Tóm lại, các đức 
lang quân bất chợt gặp lại hình ảnh 
cô vợ bé bỏng, hiền hòa lúc mới 
bước chân lên xe hoa... Vậy nếu các 
bà có đấu nhiều, mấy ông cũng 
ráng... thông cảm một chút xíu nha. 
Về đến nhà đã hơn 12 giờ khuya. Vợ 
chồng Ánh ăn qua loa rồi mệt quá, 
Phương vô phòng ngủ trước. Thăng 
cũng xin phép rút lui vì mai còn phải 
đi làm. Ánh và Thư cứ ngồi ngoài 
phòng khách rủ rỉ rù rì, quên hết thời 

gian. Đến lúc Phương từ phòng ngủ 
đi ra giục vợ: 
- Thôi em, đi ngủ để chị Thư còn 
nghỉ ngơi. 2 giờ sáng rồi. 
Thư vội nói không sao, ngày mai tôi 
nghỉ ở nhà tiếp hai ông bà. Tụi nầy 
nói thêm chút xíu nữa thôi. Nhưng 

đến 3 giờ, ông 
Phương lại lò dò đi 
ra dục vợ đi ngủ. 
Lúc đó hai bà mới 
chịu "tạm ngưng"... 
Sáng hôm sau, 
Phương đi thu hình, 
Thư đón Hằng đến 
chơi. Lúc đó Thư 
mới hỏi trường hợp 
nào khiến Ánh gặp 
ông Phương. Đang 
tươi cười, mặt Ánh 
đột nhiên tối sầm và 
buông ra một tiếng 

thở dài, não nuột đến nỗi Hằng và 
Thư giựt mình, đưa mắt nhìn nhau. 
Giọng Ánh buồn rười rượi: 
- Thư nhớ không, hồi còn đi học, 
Ánh rất lặng lẽ, bởi mặc cảm mình là 
con lai. 
Thư chêm vào: 
- Ừ, hồi xưa Ánh hiền lắm. Nhưng bồ 
lấy chồng hồi nào mình không hay. 
Ánh kể tiếp: 
- Ừ, vì hiền quá nên mới "trao thân 
lầm tướng cướp"! 
Hồi đó ông Minh theo hoài mình 
không chịu, bèn biểu diễn vài màn 
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khổ nhục kế, tỉ như lấy đầu thuốc lá 
đang cháy châm vào cánh tay cho 
phỏng v.v... Riết rồi con nhỏ mềm 
lòng. Có ngờ đâu, lấy Minh rồi mình 
phải về Sài Gòn ở chung với gia 
đình hắn. Làm dâu mà còn thua con 
ở. Tiền lương của Minh đưa hết cho 
mẹ. Vợ không bao giờ có một xu 
dính túi. Mỗi ngày phải nấu tới 6 
mâm cơm mà tiền chợ, mẹ chồng 
phát chỉ có thiếu chứ không bao giờ 
đủ. Nhiều hôm Ánh phải nhịn đói, 
nhường phần cho người khác. 
Thư đùa một câu cho không khí bớt 
buồn thảm, vì vừa kể Ánh vừa ứa 
nước mắt, Hằng và Thư cũng thấy 
xót xa: 
- Tớ chắc là bà mẹ chồng của Xuân 
Nương hồi nẳm tái sanh đó bồ ơi. 
Thời nay có bà mẹ chồng nào lại 
hành hạ con dâu tới mức đó. 
Ánh cười gượng: 
- Nghĩ đi nghĩ lại, Xuân Nương thủa 
xưa còn hạnh phúc gấp trăm ngàn 
lần Ánh, vì dù sao cũng còn có Lâm 
Sanh yêu thương. Đàng này, ông 
Minh đi làm về tới nhà, là thay quần 
áo tếch đi nhậu nhẹt ngay. Còn nếu 
có mặt ở nhà, cũng chỉ để hùa theo 
mẹ hành hạ, mắng chửi vợ thậm tệ. 
Hằng tức tối cắt ngang: 
- Nếu ổng tệ quá như vậy sao chị để 
có đến 7 đứa con lận? Em như chị 
lúc mới 1, 2 đứa em đã dẫn con trốn 
mất tiêu rồi. 
Ánh lắc đầu: 

- Hằng không thể tưởng tượng được 
đâu. Chị không chịu chìu ý ổng là bị 
đánh bầm tím mặt mày. Còn trốn hả, 
ổng mà kiếm được chắc chắn chị 
không sống sót đến giờ này đâu. 
Thư và Hằng đồng thanh kêu lên: 
- Chúa ơi, ghê đến vậy sao? 
Ánh lắc đầu: 
- Chưa thấm gì đâu. Vì ông Minh là 
sĩ quan, nên sau tháng tư 75 phải đi 
học tập, mình vào nhà thương sanh 
đứa thứ bẩy. Ba hôm sau về nhà, 
hỡi ơi, bà mẹ chồng đã vứt hết đồ 
đạc cùng 6 đứa con ra đường 
(không kể đứa mới sinh đỏ hỏn còn 
bồng trên tay). Bả nói mình là con 
lai, sợ liên lụy tới gia đình bả. Năn nỉ 
gãy lưỡi cũng không lay chuyển 
được lòng dạ sắt đá của bà già này. 
Mấy mẹ con đành ôm nhau ngồi 
khóc. May sao có một anh thương 
phế binh, căn chòi cất ngay dưới mé 
sông, thấy tình cảnh thương tâm nên 
mời mẹ con về tạm trú. Ngày đêm 
Ánh chỉ lo các con sơ ý rớt xuống 
nước chết chìm. May nữa là có bà 
người làm trung thành, thấy mẹ con 
Ánh khốn khổ nên tình nguyện đi 
theo giúp đỡ. Sau này Ánh nhờ có 
bà trông con mới yên lòng ra ngoài 
buôn bán. Nhưng lúc đó, tuy mới 
sanh được một tuần, mà trong nhà 
không còn một hột gạo, Ánh đành 
vào nhà thương, bán một bịch máu, 
lấy vài ngàn đồng đi mua gạo. 
Nhưng từ nhà thương ra, vừa mệt 
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vừa đói, Ánh cố lê bước đến bùng 
binh Sàigòn thì hết sức, ngồi phịch 
xuống một chiếc băng gỗ, nhìn 
người qua kẻ lại tấp nập, mặt người 
nào cũng đầy vẻ buồn bã, chịu 
đựng. Nhưng có lẽ không ai có hoàn 
cảnh bi đát hơn mình đâu. Ánh nghĩ 
vậy rồi không kềm được bật khóc 
nức nở. Đôi khi buồn quá Ánh cũng 
muốn tự tử phứt, nhưng nghĩ lại 
người chết thì yên, còn các con sẽ 
ra sao? Đứa lớn nhứt mới lên mười 
và đứa nhỏ nhứt chưa đầy tháng. 
Chỉ vì các con mà 
Ánh ráng sức phấn 
đấu đến ngày nay. 
Nhưng tương lai 
sao mịt mù, không 
lối thoát! Ánh ngồi 
thừ như vậy không 
biết bao lâu, đầu óc 
rối loạn những ý 
nghĩ đen tối. Bỗng 
có một người đàn 
ông đứng trước mặt 
Ánh cất tiếng hỏi: 
- Chị Ánh phải không? Chị đang làm 
gì ở đây? Ủa, mà sao trông chị như 
người đang bệnh nặng vậy? 
Ánh ngước lên và nhận ông Thanh, 
người quen cũ làm việc trong một 
viện bào chế. Nghe hỏi, Ánh động 
lòng lại bật khóc. Rồi vừa khóc, nàng 
vừa kể tình cảnh bi đát của mấy mẹ 
con. Ông Thanh nghe xong trầm 
ngâm giây lát rồi nói: 

- Thật hên làm sao mà bữa nay tôi 
lái xe ngang qua đây. Thôi việc đầu 
tiên và cần kíp là mời chị đi ăn cái 
đã. Ánh phải công nhận là trong đời, 
chưa từng ăn bữa cơm nào ngon 
như vậy. Sau đó ông Thanh hứa sẽ 
dẫn Ánh đến viện bào chế giới thiệu. 
Họ sẽ đưa thuốc cho Ánh bỏ mối 
mấy bạn hàng lẻ. Bán rồi mới trả tiền 
cho hãng sau. Chúa ơi! Chưa bao 
giờ Ánh thấy đời đẹp và đáng yêu 
như vậy. Nàng hân hoan cầm tiền đi 
mua 3 ký gạo về cho các con. Rồi từ 

đó nghề dạy nghề, 
Ánh trở thành một 
tay buôn thuốc tây 
lão luyện. Lúc này 
tiền bạc vô đều đều. 
Ánh dành dụm dần 
dần và nhứt quyết 
đưa các con vượt 
biên. Nhưng dẫn 
một lúc 7 đứa thì 
không kham nổi, vả 
lại họ đòi tiền nhiều 
quá. Cuối cùng Ánh 

đành gởi 2 đứa lớn theo một người 
đi đường bộ qua Thái Lan và người 
đó chính là em ruột ông Phương. 
Trong thời gian này, Phương cũng 
vừa chia tay với người vợ cũ. Muốn 
biết tin con, Ánh phải liên lạc qua 
Phương và dần dần một thứ cảm 
thông đã nẩy nở giữa hai người, 
cùng với tin vui là cả ba đã đến trại tị 
nạn Thái Lan, sau một chuyến đi đầy 
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gian nan trắc trở. Một thời gian sau, 
Ánh dẫn năm đứa con còn lại vượt 
biên. Nhưng rủi ro, trong khi chuyền 
từng đứa lên thuyền ra khơi thì bị 
động. Mọi người chạy tán loạn. Sau 
khi yên ổn, kiểm điểm lại thấy thiếu 
mất hai đứa, một lên bốn và một lên 
năm. Ánh như điên cuồng, nhưng 
không biết làm sao. Dùng đủ mọi 
cách để tìm kiếm tin tức hai con 
nhưng không kết quả, Ánh đành 
khóc lóc, lậy lục mẹ chồng, xin bà 
viết thư qua Mỹ, nhờ mấy người con 
đang sống ở đó kiếm các cháu dùm. 
Bà từ chối! Đoạn trường!... Chạy 
đông chạy tây, cuối cùng qua Hội 
Hồng Thập Tự, Ánh biết hai đứa nhỏ 
được một gia đình bên Mỹ bảo lãnh. 
Hú vía... Thời gian sau, Ánh một 
mình mò mẫm xuống một tỉnh lỵ tận 
cùng miền Nam để kiếm đường đi. 
Không may, bị công an biên phòng 
bắt giam. Nhờ người báo tin về 
Sàigòn và bỗng một hôm, Ánh giật 
nẩy mình khi nghe tên chúa ngục 
vào báo tin: 
- Chị Ánh ra đi. Có chồng chị tới bảo 
lãnh. 
Ai vậy kìa? Không lẽ ông Minh? Ổng 
đang ở trại cải tạo mà. Và Ánh ngỡ 
ngàng khi nhận diện "ông chồng" từ 
trên trời rớt xuống đó chính là 
Phương, nhưng vẫn phải làm mặt 
tỉnh, tụi công an nghi thì chết cả hai. 
Lúc chỉ còn hai người, Ánh nguýt 
Phương một phát: 

- Sao dám nhận là chồng người ta? 
Phương cười cười: 
- Thì cũng phải... nhận đại để lãnh 
em ra chứ. 
Ánh chép miệng lắc đầu: 
- Liều ơi là liều. Anh có biết khi bị 
bắt, em khai là ông chồng đang ở 
trại cải tạo không?  
Phương gật gù: 
- Kể ra cũng liều thật, nhưng không 
còn cách nào khác. May quá, tên 
bác sĩ coi trại tù là bạn của thằng em 
của anh. Khi nghe anh nói em là vợ, 
nó sốt sắng giúp anh liền. Chỉ một 
chầu nhậu với thằng chúa ngục là 
xem như không có chuyện gì xẩy ra. 
Hằng trêu: 
- Bây giờ chỉ còn "chuyện chúng 
mình" của hai anh chị thôi phải hôn? 
Ánh cười: 
- Ừ, thì lúc đó tao cũng cảm động 
ghê lắm... 
Thư tố thêm: 
- Rồi chắc đêm đó hai ông bà cùng 
song ca đoạn cuối bản "trăng sáng 
vườn chè" chớ gì? Thư giả bộ tằng 
hắng lấy giọng: đêm nay mới thật là 
đêm... 
Ánh thẹn thùng đập lên vai Thư: 
- Quỷ nà!!... 
Từ đó hai người chính thức sống với 
nhau và một thời gian sau tự tổ chức 
vượt biên lấy. Có lẽ vía ông Phương 
cứng, nên lần này cả nhà đi trót lọt. 
Qua đến Thái gặp lại hai con lớn và 
lúc sang được Hoa Kỳ, vợ chồng 
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Ánh cũng cậy cục xin lại được hai 
đứa con nhỏ đã bị thất lạc năm xưa. 
Gia đình đoàn tụ và sau đó Ánh cho 
ra đời thêm một cu tí và một cái hĩm 
rất kháu khỉnh. Có điều là Thư không 
ngờ được là Ánh có thể chịu cực khổ 
ngoài cả sức tưởng tượng của mình. 
Những năm đầu ở Mỹ, Ánh làm việc 
bất kể ngày đêm. Có thời gian, mỗi 
đêm Ánh chỉ ngủ 2, 3 tiếng đồng hồ. 
Nhìn thấy hai cánh tay Ánh loang lổ 
chỗ đen chỗ trắng, Thư hỏi tại sao. 
Ánh kể, lúc mới qua, đi giữ con cho 
vợ chồng một tên Luật Sư Mỹ. Chỉ vì 
vô ý làm đổ nước lên mặt chiếc bàn 
bằng gỗ quí, mà nó cho nghỉ việc. 
Về nhà, nhìn mười đứa con mà rầu 
thúi ruột. Lúc đó ông Phương đang 
được chính phủ cho đi học 
nghề. Ánh bèn đi mua một 
quyển sách dậy nấu ăn của 
bà Quốc Việt, gồng mình 
làm đại món bánh cam đem 
bỏ mấy tiệm tạp hóa. Một 
bữa sơ ý dầu chiên bốc lửa, 
cháy cả hai cánh tay và cả 
ngực, bụng. Vô nhà thương 
hết ba tuần. Người ngợm 
sưng lên như King Kong. Đã 
không tiền còn mang thêm 
món nợ mười tám ngàn đô, 
vì không mua bảo hiểm sức 
khỏe (sau này khá mới trả 
từ từ). 
Thư tặc lưỡi: 
- Thôi, cũng còn may là cái 

mặt không sao, chớ rủi bị phỏng, bây 
giờ Ánh thành bà Cẩm Nhung thứ 
hai rồi đó. 
- Ừ Chúa còn thương. Vậy mà khi 
lành bịnh, Ánh lại tiếp tục làm bánh 
cam, mỗi ngày phải chiên mấy trăm 
cái lận đó, cực khiếp luôn. Tuy vậy 
vợ chồng Ánh nhứt định không xin 
trợ cấp xã hội. Ông Phương học 
xong xin được việc làm nên cũng đỡ. 
Vài năm sau, có một tiệm fastfood 
gần nhà để bảng sang. Ánh muốn 
thử thời vận, ông Phương la quá, 
bảo không biết nấu ăn làm sao ra 
tiệm? Nhưng con nhỏ "trán vồ" này, 
một khi muốn làm việc gì là phải làm 
cho bằng được, nên lén gom góp 
tiền và mượn thêm, âm thầm đi sang 
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đại. Quả thật, khách càng ngày càng 
vắng dần, đến nỗi thức ăn làm ra, 
ngày nào cũng chỉ có vợ chồng con 
cái... thanh toán! Ánh bóp đầu bóp 
trán suy nghĩ, sau cùng quyết định 
làm thử món Á châu. Không ngờ lại 
thành công. Quán của Ánh được lên 
báo Mỹ hai lần rồi đó. Bây giờ khách 
đông lắm. Tức cười nhứt là, qua báo 
chí, vợ chồng tên Luật Sư Mỹ tới ăn, 
lúc nhận ra Ánh, tụi nó biểu diễn một 
màn tay bắt mặt mừng ghê quá!... 
Sau này ông Phương tự mở hãng 
riêng, không làm công nữa. Bây giờ 
nhờ Chúa thương, tụi Ánh tậu được 
mấy cái appartement cho thuê. Có 
năm cháu đã lập gia đình ra ở riêng. 
Ánh bây giờ có hai cháu ngoại rồi 
chớ bộ! 
Thư nhìn bạn cười: 
- Trong trường hợp của Ánh, câu 
"tiền hung hậu kiết" đúng hết chỗ 
chê! 
Ánh lắc đầu chép miệng: 
- Tuy vậy đôi khi Ánh nằm mê, thấy 
mình hãy còn sống cảnh làm dâu, bị 
chồng hành hạ... giựt mình thức 
giấc, nước mắt đầm đìa! 
Thư an ủi: 
- Tự nhiên thôi. Mình có một người 
bạn, vượt biên qua tới Bidong rồi mà 
còn nằm mơ thấy bị bắt lại, mà 
người bắt chính là tên thủ trưởng cũ 
của ảnh. Lúc tỉnh giấc, nhận ra mình 
đang ở Bidong, bỗng cảm thấy... 
chưa bao giờ sướng thế!... Nói thật 

với Ánh, trên đời này, không mấy 
người may mắn như bồ đâu. Trong 
lúc bơ vơ đói khát cùng 7 đứa nhỏ, 
tự nhiên có người đến giúp đỡ buôn 
bán, tiền vào như nước. Hai con 
vượt biên bằng đường bộ, không bị 
Khmer đỏ giết là một phép lạ. Hai 
đứa nhỏ xíu lạc qua tới... Mỹ mà sau 
cùng cũng tìm lại được. Nhưng điều 
may mắn nhứt là Ánh đã gặp được 
anh Phương. Anh thương yêu bồ 
thực lòng, săn sóc các cháu như một 
người cha ruột. Là một người nổi 
tiếng từ mấy mươi năm qua, mà tính 
tình lúc nào cũng trầm tĩnh, hòa nhã. 
Vậy hãy quên cái dĩ vãng đau 
thương mà hưởng lấy hạnh phúc 
hiện tại đi. Coi mười năm sống trong 
cái địa ngục trần gian đó là một món 
nợ mà Ánh phải trả. Nhưng trả xong 
rồi, phủi tay đi. Ngũ tuần rồi, không 
còn nhiều thì giờ nữa đâu bồ ơi. 
Nhìn quanh nhìn quẩn, thấy bạn bè 
kẻ mất người còn, bệnh hoạn đủ 
thứ, nghĩ lại, xem ra mình còn hạnh 
phúc chán. Ánh nghe mình, những 
gì "không cần nhớ" thì hãy quên 
phứt cho tâm hồn được thoải mái. 
Cứ nghĩ rằng mình còn may mắn 
hơn nhiều bạn bè khác. Bây giờ, sự 
nghiệp có, các con khôn lớn nên 
người, một ông chồng tốt. Hạnh 
phúc quá rồi. Đừng để con ma dĩ 
vãng nó bám cái hiện tại của mình. 
Không kể những khi nhớ chuyện 
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xưa, bồ đâm bực bội gắt gỏng khiến 
chồng con mất vui. 
Ánh nắm tay Thư bóp nhẹ: 
- Mình biết chớ. Nhưng những 
chuyện ngày xưa như đã ăn sâu vào 
tâm tưởng, vào thịt da mình, không 
sao gột rửa được. Những cơn ác 
mộng vẫn ám ảnh mình mãi Thư ơi. 
Nghe bạn nói, Thư thấy lòng bồi hồi 
thương xót, và bỗng có cảm giác áy 
náy khi nghĩ đến 
cuộc đời mình. 
Bình lặng, giống 
như một giòng 
sông trôi lờ lững, 
thỉnh thoảng mới 
có một vài đợt 
sóng nhấp nhô. 
Những lần đó, 
Thư đã cảm thấy 
sao mình quá... 
khổ! Nhưng có 
lần, một chị bạn 
mà Thư rất yêu mến lẫn cảm phục, 
đã từ tốn khuyên: "thôi, chớ than khổ 
mà có tội! Cuộc đời như vậy là hạnh 
phúc lắm rồi. Còn biết bao nhiêu 
người khổ hơn mình". Sau này, mỗi 
lần suýt... than khổ là Thư lại nhớ 
đến lời khuyên của người bạn vàng. 
Bình tâm lại và không thấy mình khổ 
nữa... Thật vậy, so với nỗi bất hạnh 
của nhiều bạn bè xưa, nếu Thư than 
khổ thì quả tình có tội với Phật Trời... 
Vợ chồng Ánh qua chơi chỉ được ba 
hôm, vì Ánh là bếp chánh, không thể 

vắng mặt lâu. Hôm đưa hai người ra 
phi trường, Thư nói nhỏ với Phương: 
- Tội nghiệp, ngày xưa Ánh khổ quá, 
nên tâm tính cũng thay đổi nhiều. 
Nóng giận bất thường. 
Phương gật đầu: 
- Tôi biết chứ. Vì vậy, mỗi lần Ánh 
nổi nóng là tôi lại phải rất ngọt ngào 
để dỗ dành. Chị Thư biết không, hồi 
đó, tôi không ngần ngại cột đời mình 

với Ánh vì thấy cô 
ấy là một bà mẹ 
quá tốt. Ánh giỏi 
lắm, cáng đáng 
mọi việc, vì vậy tôi 
mới có thì giờ để 
sáng tác. 
Thư cười vui với 
Phương, vì biết 
rằng bạn mình 
thực sự có nhiều 
may mắn khi gặp 
được một người 

bạn đời quá tốt, quá hiểu biết... 
Trước giờ lên máy bay, Thư ôm Ánh 
nói nhỏ vào tai: 
- Nhớ nghe, đừng để con ma nhà họ 
Phan ám quẻ nữa. Ánh gật đầu. 
Trên con đường từ phi trường về 
nhà, vừa lên xe là hai mí mắt Thư đã 
tự động sụp xuống, vì suốt mấy ngày 
qua, mỗi đêm nàng chỉ ngủ có vài 
tiếng đồng hồ... nhưng vui lắm!  
 

Tiểu Thu 
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Đã từ lâu em chôn vùi kỷ niệm 
Ngỡ cuộc tình theo đời gió mây bay 
Nhưng lạ thay bao xao xuyến giăng đầy 
Con tim chợt nôn nao vùng ký ức 
 
Lá thư Người đã đến bờ hư thực 
Vào buổi chiều nắng ấm dìu dịu êm 
Em đợi mong chờ đón trước hiên thềm 
Một bóng hình người yêu của kiếp nào 
 
"Sẽ bên nhau Mừng Xuân", ai vội viết 
Ôi đất trời giăng phủ kín niềm vui 
Nhớ xuân xưa ngập tràng pháo tiếng cười 
Mình cùng dệt khúc trăng lòng chung thủy 
 
Chúa Xuân về! Rừng hoa xuân tuyệt mỹ 
Cúc Đào Mai đua nở nét xinh tươi 
Em cùng xuân chung đón bước chân Người 
Người là cả mùa xuân rất diễm tuyệt. 
 
Chúc Anh 
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Một mai tôi có qua đời 
Bóng còn khắng khít bên người ngàn năm 

Mắt dù khép lại âm thầm 
Hồn còn quanh quẩn đăm đăm hướng về 

Một mai tôi có ra đi 
Đừng buồn đừng tiếc, thương gì người ơi! 

Trả xong nợ một kiếp người 
Khuất rồi như bóng mặt trời về đêm 

Xác thân dù đã nằm yên 
Anh linh còn đó, chưa quên nghĩa tình 

Lửa nung dù xóa bóng hình 
Tro tàn xin gởi lênh đênh sóng ngàn 

Đại dương sâu thẳm mênh mang 
Chở tôi về lại thênh thang cội nguồn 

Chở tôi về lại quê hương 
Một đời lưu lạc tha phương ngậm ngùi 

Chở tôi về lại chân trời 
Có bao kỷ niệm muôn đời còn thương. 

 
Hoàng Phượng 
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Trong cuộc sống chẳng có gì tự quyết 
Từ cội nguồn tê liệt mạch thời gian 
Trước bình minh, le lói ánh hôn hoàng 
Ta đứng lại soi mình trong chốc lát 
 
Mà ngỡ rằng hoa rơi nhầm sa mạc 
Bị dập vùi bởi gió cát thời gian 
Và lún sâu hạt nhụy lúc hoa tàn 
Rồi nở lại đúng thời gian đã định 
 
Nhưng lần này hoa mang nhiều sắc tính 
Chẳng vô tình mà nó được lún sâu 
Bởi thời gian biến đổi lắm sắc màu 
Dù mạch sống khô cằn hoa vẫn nở 
 
Bờ đại dương chuyển dần từng nhịp thở 
Cây trên rừng đã kết trái đơm hoa 
Và muôn chim reo hót tiếng hoan ca 
Ta ngây ngất trước bình minh rạng rỡ. 
 
Quốc Hưng 
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Còn muốn được-hơn còn bất ưng 

Nhọc tâm phiền não đến vô chừng 

Nhục vinh lắm bận, thân đà trải 

Ngọt đắng bao phen, phận đã từng 

Mặc thế cuộc thăng-trầm thịnh-phế 

Kệ dòng đời giáng-hạ suy-hưng 

Thong dong tự tại tùy duyên sống 

Đoạt tước tranh danh đến lúc dừng 

 

Nhất Hùng 
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Væn Bút 

ViŒt Nam Häi Ngoåi 

Vùng ñông B¡c Hoa Kÿ 
 

 
 

 


