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Hà nhìn xuống sân, Nhân đang chất 
hành lý vào thùng xe. Chút nữa Hà sẽ 
đến Fresno, chỗ ở mới của mình, cách 
chỗ này khoảng 3 tiếng. Hà nhận việc 
làm với Helena Chemical Company. 
Đường xá xa xôi nên Hà không thể đi, 
về mỗi ngày. Nhân đòi đi theo Hà nhưng 
Hà không muốn Nhân gián đoạn khóa 
học y tá tại nhà thương gần đây, nếu 
chăm chỉ học thì còn hơn 1 năm nữa là 
Nhân ra trường. Nhân là con trai 
trưởng, cần ở gần gia đình Nhân và cần 
phải có việc làm. Hà cũng phải có tiền 
để lo cho bố mẹ Hà và các em. Hai gia 
đình vừa mới sang Mỹ sau khi Cộng 
sản xâm chiếm miền Nam hồi cuối 
tháng 4 năm 1975, đang có nhiều khó 
khăn trong việc hội nhập vào đời sống 
bên này. Lấy nhau đã 5 năm, đây là lần 
đầu vợ chồng phải xa nhau. Nhân 
không muốn điều đó nhưng Hà nghĩ một 
khoảng cách, một sự thay đổi lúc này sẽ 
buộc Nhân phải biết lo cho tương lai. 
Thời gian qua nhanh quá. 
*** 
Lúc ấy Hà đang học trường UCLA bên 
California, còn Nhân học Miami 
University ở Oxford, Ohio. Hai đứa tình 
cờ đi chung chuyến bay về VN nhân dịp 
hè. Cả hai đều bị tiếng sét ái tình cùng 
một lúc! Nhân bị quyến rũ bởi sắc đẹp 
mặn mà, lịch sự và tươi tắn của Hà. 
Còn Hà thì bị thu hút bởi vóc dáng khỏe 
mạnh, vạm vỡ của Nhân, toát ra một 
sức sống mãnh liệt. Hai người đã làm 

quen nhau rất nhanh và chuyện trò tâm 
đắc suốt chuyến bay. Xuống đến phi 
trường Tân Sơn Nhất, Hà và Nhân 
được giới thiệu đến gia đình. Cha mẹ 
hai bên đều ưng ý, hoan hỉ với sự chọn 
lựa của con mình.  
Hôm sau, Hà còn uể oải trên giường vì 
chưa quen với giờ giấc khác biệt thì 
nghe tiếng bấm chuông. Hà thấy Nhân 
đang đứng trước cổng nhà, chiếc xe 
Fiat đậu chắn lối ra. Chị Tư, người giúp 
việc, đang đon đả mở cổng, con chó Tô 
ngoe nguẩy vẫy đuôi mừng rỡ. Con Tô 
gặp người lạ là sủa inh ỏi thế mà hôm 
nay lại im re như ăn phải bả. Hà vội 
vàng vào phòng tắm trang điểm thay 
quần áo. 
Nhân đang ngồi nói chuyện với bà 
Huấn, mừng rỡ đứng lên khi thấy Hà. 
Nhân xin phép được đưa Hà đi chơi phố 
và đi ăn tối. Bà Huấn vui vẻ chấp thuận. 
Chiếc xe Fiat luớt đi êm ru về hướng 
đường Tự Do.  
Nhân cứ ngắm nghía, tấm tắc khen Hà 
trong cái váy cắt sát thân hình màu 
hoàng yến. Hà nheo mắt, chúm chím: 
Thank you! Bộ đồ Nhân đang mặc cũng 
lịch sự lắm. Sao Nhân không cài khuy 
áo thêm mà lại để lộ ngực nhiều quá? 
Nhân kiêu hãnh:  
Đẹp thì phải khoe chứ. Cũng như Hà 
trang điểm lộng lẫy phô sắc hương vậy. 
Hà có thấy đẹp không? Có thích không?  
Đương nhiên là Hà thích nhưng Hà 
không muốn người khác được thấy. 
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Nhân khoái chí, cười vang…  
Nhân đề nghị hai tuần sau làm đám hỏi 
và làm đám cưới trước khi trở lại Mỹ du 
học. Hà sẽ làm đơn chuyển trường về 
Miami University và hai người sẽ mướn 
phòng trọ gần campus. Hà sung sướng 
đồng ý. 
Lễ hỏi khá lớn được tổ chức tại nhà của 
Hà. Ai cũng khen Hà và Nhân khéo 
chọn nhau, xứng đôi quá. Hai gia đình 
thật môn đăng hộ đối. Ông Huấn là Dân 
biểu Quốc Hội, bà Huấn là dược sĩ cho 
người ta muớn bằng 
mở tiệm thuốc, sống 
sung túc trong căn 
nhà to hai tầng, kiểu 
mới trên đường Ngô 
Thời Nhiệm. Còn ông 
bà Nho là chủ hãng 
xuất nhập cảng và 
sửa chữa các loại xe 
Honda, Vespa, Solex. 
Ngoài cửa tiệm ở Sài 
Gòn, ông bà còn có 
chi nhánh tại Đà Nẵng 
và Huế. Nhà của ông 
bà là căn villa cổ kính 
trên đường Phan 
Thanh Giản.  
Những ngày sau đó qua thật nhanh, hai 
người như sống trong tuần trăng mật 
ngọt ngào, ban ngày đi sắm sửa cho 
đám cưới, buổi tối Nhân đưa Hà đi ăn, 
nghe nhạc và khiêu vũ. Họ là một cặp 
tình nhân hoàn hảo của giai cấp thượng 
lưu, trí thức. 
Đám cưới của Nhân và Hà, thật linh 
đình và long trọng. Buổi sáng, Hà mặc 
áo dài gấm đỏ, khăn vành dây vàng, áo 
khoác voan trắng, cổ đeo kiềng. Bên 
nhà trai đi rước dâu rất đông, khệ nệ 
mang heo quay, bánh, trà, rượu, cau 

trầu trên những mâm đồng lớn phủ vải 
điều. Buổi tối, dạ tiệc tại nhà hàng 
Majestic, trong căn phòng lớn và lộng 
lẫy nhất có 30 bàn trải khăn màu đỏ với 
hoa hồng vàng là loại hoa mà Hà rất 
yêu thích. Hà đẹp rực rỡ trong chiếc áo 
đầm trắng dài chấm gót, tóc bới cao, cài 
vương miện lóng lánh. Nhân cũng hào 
hoa không kém, bảnh trai trong bộ vest 
đen đắt tiền, cắt may rất khéo. Quan 
khách ngây người ngắm Nhân và Hà 
dìu nhau nhảy những bước valse mềm 

mại và lả lướt, trông 
sang trọng và đài các 
như những hoàng tử 
và công chúa trong 
chuyện cổ tích! Đêm 
ấy Nhân và Hà ở lại 
khách sạn trong một 
phòng trang trí thật 
thơ mộng, nhìn ra 
sông Sài Gòn bình 
lặng. Hai người chìm 
đắm trong hạnh phúc 
tuyệt vời! 
Hà và Nhân rời Việt 
Nam cùng lúc, nhưng 
đứa đi miền Tây Mỹ, 

đứa về Đông Mỹ. Trong vòng 2 tuần, Hà 
lo xong thủ tục chuyển trường về Miami 
University. Nhân ra đón Hà tại phi 
trường Cincinnati Municipal Lunken 
Airport, cách Oxford, Ohio chừng 47 
miles. Đường về Miami University xanh 
lá, chen lẫn sắc thu đến sớm rực rỡ 
màu cam, vàng, đỏ. Những con đường 
ven núi ngoằn ngèo hay cắt ngang núi 
với hai bên dốc đá lởm chởm, chênh 
vênh. Phong cảnh hữu tình, tâm hồn Hà 
tràn ngập yêu thương và hy vọng ở 
tương lai. 
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Mái ấm của hai người là một phòng ngủ 
xinh xắn với đầy đủ tiện nghi, trên tầng 
lầu thứ ba, nhìn ra khoảng đất trống có 
đường rầy xe lửa. Hà thích nghe tiếng 
còi tàu vang lên từng chập, nhìn con tàu 
cũ kỹ ẩn hiện giữa đám khói trắng mịt 
mù, chậm chạp kéo những toa tầu nặng 
nề đi qua. Con tàu và tiếng còi tàu luôn 
gợi cho Hà một hình ảnh đoàn tụ vui vẻ 
hơn là chia ly sầu thảm. Cảnh vật thật 
thơ mộng và an bình. 
Vào dịp lễ, các sinh viên họp mặt, mở 
party, Nhân được giao việc tổ chức 
chương trình vì Nhân có rất nhiều loại 
nhạc và một hệ thống âm thanh khá tốt. 
Nhân đam mê nhạc, khiêu vũ, và Bruce 
Lee. Nhân đánh Kung Fu rất hay, tự học 
bằng cách xem những phim của Bruce 
Lee rồi tập luyện mỗi ngày nhiều lần, 
nhiều giờ.   
Khi thấy việc học của Nhân không có 
kết quả tốt, Hà bắt đầu lo ngại, khuyên 
Nhân nên chú trọng đến việc học trước. 
Hà đã lầm! Nhân không thể chú tâm vào 
việc học! Sách vở không hấp dẫn Nhân 
bằng nhạc và Kung Fu. Bốn năm vẫn 
chưa xong bằng cử nhân (Bachelor) về 
Sinh vật học (Biology) trong khi Hà sắp 
xong cao học (Master) ngành kỹ sư Hóa 
chất (Chemical Engineering). Nhiều lần 
Hà đặt vấn đề với Nhân, hết khuyên lơn 
đến giận dỗi cũng không thay đổi được 
gì nên trì hoãn việc có con dù hai bên 
gia đình thúc dục qua những lá thư từ 
quê nhà.   
Tháng 4, 1975 đến như cơn bão lốc, 
thay đổi vận nước và tương lai của 
hàng triệu người dân trong đó có gia 
đình Hà và Nhân. Liên lạc về Việt Nam 
bị gián đoạn, mất tin tức gia đình. 
Những hình ảnh điêu tàn, hoảng loạn, 
và tang tóc trên tivi làm sinh viên lo lắng 

trong sợ hãi. Họ đóng góp, quyên tiền 
để gửi giúp đồng bào tỵ nạn dù họ đang 
sống khó khăn, phải kiếm việc làm hoặc 
bán máu để cầm cự qua ngày vì không 
nhận được trợ cấp của gia đình nữa. Hà 
xin làm giảng viên (Teaching Assistant) 
trong các phòng thí nghiệm, tiết kiệm tối 
đa, và bỏ hết các cuộc vui chơi trong khi 
Nhân vẫn sống tà tà, không lộ vẻ lo 
lắng. 
Tháng sáu, Hà và Nhân nhận được tin 
của gia đình từ Camp Pendelton. Gia 
đình ông bà Huấn được Mỹ bốc đi vào 
ngày 29 tháng tư, xuống căn cứ quân 
sự Utapao của Mỹ ở Thái Lan, rồi trại 
Anderson ở Guam, và sau 3 tuần thì 
được đưa đến trại Pendleton ở North 
San Diego, Cali. Còn gia đình ông bà 
Nho thì được trực thăng Mỹ đưa ra hạm 
đội ngoài khơi, đến Guam, và cuối cùng 
thì cũng về trại Pendleton. Hai gia đình 
cùng ở chung một trại mà không gặp 
nhau. Ông bà Huấn gọi điện thoại báo 
tin sẽ về Huntington Beach sống, còn 
ông bà Nho đánh điện tín cho biết sẽ 
theo nhà thờ bảo trợ về Westwood, Los 
Angles. Hà và Nhân rất mừng là gia 
đình đã thoát nạn và tính chuyện dọn về 
Cali gấp để giúp đỡ gia đình.  
Giữa tháng 7, Nhân và Hà mướn chiếc 
U-Haul, chất hết đồ đạc vào đó, lái 
xuyên nước Mỹ, từ đông sang tây, suốt 
3 ngày vừa đi vừa nghỉ. Một chuyến đi 
quá dài, mệt mỏi, và chán nản. Nhất là 
đi ngang qua tiểu bang Oklahoma 
đường dài hun hút, bằng phẳng, và trơ 
trọi, đi mãi vẫn chưa thấy đích làm Hà 
nhớ Miami University quay quắt.  
Cuối cùng rồi cũng đến nơi! Căn nhà 
thuê của ông bà Nho có 2 phòng ngủ, 
bà Nho và hai đứa con gái ở một phòng, 
giành một phòng cho vợ chồng Nhân, 
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còn ông Nho trải chăn nằm ngoài phòng 
khách. Đến tối, Nhân ra ngoài đó ngủ 
với ông. Hai cha con rầm rì nói chuyện 
suốt đêm.  
Hà đã quen với lối sống tự lập và phóng 
khoáng, cảm thấy bị gò bó trong căn 
phòng chật chội. Hà khó chịu vì sự tò 
mò, xoi mói của mẹ và em chồng. Bà 
Nho cả ngày than thở, tiếc nuối cái cơ 
nghiệp ngày xưa. Hà bàn với Nhân nên 
dọn ra ở riêng. Nhân khuyên Hà chờ 
thêm vài tuần nữa vì bà Nho đang trông 
cậy vào Nhân cưu mang cả gia đình.  
Vài hôm sau, Hà và Nhân về Huntington 
Beach thăm ông bà Huấn. Bà Huấn ôm 
Hà khóc ròng, chút xíu nữa là cả nhà 
kẹt lại Sài Gòn vì ông Huấn muốn ở lại 
chiến đấu. Đến lúc cuối, người bạn Mỹ, 
David, làm ở tòa Đại sứ Hoa Kỳ đã nản 
lòng vì không 
thuyết phục được 
ông thì bà giao 
mấy cái túi đựng 
quần áo và giấy tờ 
cho Trung và Hiếu 
rồi túm ông đẩy 
lên xe. Suốt chặng 
đường chạy loạn, 
ông như người 
mất hồn, chẳng 
thiết sống, bà phải 
xếp hàng lấy cơm 
về cho ông ăn. 
Hiện giờ ông bà đang ở nhà thuê, một 
phòng ngủ, Trung và Hiếu nằm ngoài 
phòng khách. Hà đau lòng khi thấy ông 
bà Huấn xơ xác, căn phòng bừa bộn, 
không có lối đi.  
Hà muốn có việc ngay sau khi lấy được 
mảnh bằng. Hà và Nhân cần có chỗ ở 
riêng để chú tâm vào việc học. Nhân bỏ 
ngành Sinh vật học, ghi danh học ngành 

y tá tại School of Nursing, UCLA. Sau 2 
năm, có mảnh bằng, Nhân sẽ xin việc 
làm tại bệnh viện này. Đồng thời Nhân 
đã nạp đơn xin làm thông dịch viên cho 
Mattel Children's Hospital UCLA gần 
nhà. Hy vọng sẽ được vì nơi đây có 
nhiều dân tỵ nạn Việt. Hà cầu mong 
Nhân sẽ thay đổi, biết chu toàn bổn 
phận và chú trọng vào tương lai, sự 
nghiệp. Khi Nhân đuợc nhận làm thông 
dịch viên vào tuần sau đó thì vợ chồng 
Hà dọn ra ở riêng. 
Sau khi ra trường, Hà ráo riết tìm việc 
làm nhưng không dễ vì phần lớn các 
Chemial Plants nổi tiếng như Union 
Carbide, DuPont, và Dow đều ở vùng 
đông bắc Hoa Kỳ, Hà không muốn dọn 
đi xa gia đình. May mắn thay, hãng 
Helena đã mướn Hà làm trong phòng 

thí nghiệm để tìm 
các hóa chất diệt 
nấm, thuốc trừ 
sâu, v.v. cho các 
loại hạt giống, 
phân bón, và cỏ. 
Tuy công việc 
không hoàn toàn 
đúng với ngành 
Hà đã học nhưng 
Hà nhận ngay vì 
đang cần tiền và 
có thể đi về thăm 
gia đình thường 

xuyên. 
*** 
Nhân lắc chùm chìa khóa trong tay: 
Em đã xong chưa? 
Hà giật mình… 
Em xong rồi. 
Có bản đồ sẵn chưa? Nhớ gọi anh khi 
vừa đến nơi. 
Có đầy đủ mọi thứ. Sẽ gọi anh. 
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Hà hôn chồng rồi nổ máy xe, từ từ ra 
con lộ lớn, bóng Nhân khuất sau dãy 
nhà. 
Công việc không có gì khó khăn nhưng 
đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và chú ý tỉ mỉ. 
Có những thí nghiệm hóa chất Hà phải 
làm đi làm lại nhiều lần, làm cho Hà bị 
nhức đầu, sổ mũi. Tuần lễ đầu, Hà 
không lái về LA vì mệt mỏi và phải mua 
thêm đồ dùng cho căn phòng. Qua 
giọng nói cự nự của Nhân, Hà biết Nhân 
nhớ vợ. 
Tuần sau Hà về thăm gia đình. Nhân vồ 
vập ái ân. Nhân đòi chìa khóa căn 
phòng ở Fresno để Nhân thỉnh thoảng 
lên thăm Hà. Hà thấy Nhân chững chạc 
ra. Nhân làm thông dịch viên dễ dàng, 
được trả lương theo số giờ và theo nhu 
cầu. Nhân thích hợp với ngành y tá, việc 
học tiến triển khả quan. Đời sống tạm 
ổn, Nhân nhắc chuyện có con. Hà vẫn 
chưa chịu, muốn đợi ít lâu nữa khi Nhân 
có bằng y tá, có việc chắc chắn, có nhà 
riêng, và hai đứa không phải cách xa 
nhau nữa. Nhân năn nỉ Hà đừng dùng 
thuốc ngừa thai, cứ để tự nhiên, nếu có 
con cũng là đúng lúc, đợi lâu quá sẽ 
sinh nở khó khăn. Hà do dự rồi cũng 
đồng ý. Thật lòng, Nhân muốn có con vì 
Nhân sợ mất Hà. Hà đẹp, thông minh, 
có bằng cấp cao, có công việc tốt nhiều 
lương, lại hoạt bát, biết cách ăn mặc. 
Hà là một người hoàn hảo! Ngày xưa, 
lúc còn học ở Miami University, Hà đã là 
tâm điểm của bao sự chú ý, ca tụng cơ 
mà. Từ khi Hà đi làm, Nhân thấy Hà 
trang điểm phấn son, chưng diện, nhan 
sắc càng lồ lộ, ai nhìn mà chả mê, chả 
thèm khát. Bây giờ, Nhân biết mình 
không còn xứng đôi với Hà nữa.  
Nhân kín đáo quan sát Hà; để ý từng lời 
nói, cử chỉ; tìm một dấu hiệu của sự 

thay đổi. Nhân hỏi kỹ về việc làm, về 
những bạn đồng nghiệp, và nhất là boss 
của Hà. Không chút nghi ngờ, Hà kể 
boss của Hà là một người Mỹ trắng, 
Mike, xấp xỉ 40, đạo mạo, đối xử rất tốt 
với nhân viên; cùng làm chung văn 
phòng với Hà là một kỹ sư hóa học, cỡ 
tuổi Hà, tên John, trắng trẻo, đẹp trai, 
tình tình vui vẻ, hay giúp đỡ Hà vì John 
vào làm trước Hà một năm, đã quen 
công việc; trong nhóm có nhiều kỹ sư 
trẻ, rất thân thiện và dễ chịu. Nhân lo 
lắng lắm, liệu Hà có tránh được những 
cám dỗ xác thịt khi xa gia đình. Nhân hy 
vọng ân ái vợ chồng nồng thắm mỗi 
cuối tuần sẽ làm tình yêu hai đứa thêm 
bền chặt. 
Dần dà, Hà ít về thăm nhà, 2 hay 3 tuần 
mới về một lần, viện cớ là hay bị nhức 
đầu, chóng mặt. Có một lần Hà xỉu trong 
phòng thí nghiệm, phải đưa xuống 
phòng y tế nghỉ ngơi một lúc. Nhân vừa 
lo vừa mừng, giục Hà đi bác sĩ. Nhân 
hớn hở nghĩ là Hà có thai, âu yếm săn 
sóc vợ ân cần. Không ngờ Nhân vô tình 
làm đổ túi phấn son của Hà trong phòng 
tắm, đồ đạc rớt đầy trên sàn. Khi Nhân 
nhặt chúng bỏ lại vào túi thì Nhân thấy 
hộp thuốc ngừa thai. Tay Nhân run lên 
vì giận dữ. Ráng giữ thái độ bình tĩnh, 
Nhân chìa hộp thuốc ngừa thai trước 
mặt Hà: 
Anh đã dặn em đừng uống thuốc ngừa 
thai. 
Hà lạnh lùng: 
Em không muốn có con lúc này. Khi nào 
anh có việc full time, có nhà cửa đàng 
hoàng thì lúc đó có con chưa muộn.  
Với số lương của em cũng đủ sống mà.  
Khi có con, em muốn nghỉ vài tháng hay 
một năm để nuôi con. Mình sẽ sống 
chật vật với số lương ít ỏi của anh. 
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Mình còn một ít tiền để dành. Hơn nữa, 
em đẻ xong thì đưa bà nội, bà ngoại 
nuôi dùm. 
Bên này không giống như VN. Có con 
rất tốn kém. Gửi ông bà nuôi thì cũng 
phải phụ đỡ tiền chứ, đâu có nuôi free! 
Nhân chua chát: 
Có thật là em tính kỹ 
như vậy hay em không 
muốn có con với anh? 
Em vẫn muốn có con với 
anh nhưng bây giờ chưa 
phải lúc. 
Anh có cảm tưởng tình 
yêu đã nhạt, em đã đổi 
thay… 
Anh không nên nghĩ thế 
và em không muốn bàn 
cãi nữa. 
Nhân chua chát ném 
hộp thuốc xuống giường, khoác áo bỏ 
đi. Hà không níu lại. Hà cũng rời phòng, 
lái xe về thăm Bố Mẹ một chút rồi về 
Fresno. 
Trở về căn phòng vắng lạnh, Nhân vật 
mình xuống giường, nhớ và giận Hà 
quay quắt. Nhân nghĩ đến những thằng 
Mỹ đẹp trai, sung sức và thân thiện 
trong sở của Hà. Chúng nó đang bu 
quanh Hà, vờn Hà như con mèo vờn 
chuột, chờ chực một cơ hội, một phút 
yếu lòng, Hà sẽ ngả vào tay chúng. Hừ, 
chúng ham của lạ, chỉ muốn chơi cho đã 
chứ làm gì có chuyện yêu thương, tình 
nghĩa. Nhân phải tìm cách bảo vệ Hà. 
Nhân cần vũ khí để tự vệ. Hồi còn ở 
VN, Nhân có xử dụng súng thành thạo 
trong các lần đi săn với bạn trên Đà Lạt. 
Lần này mua súng, Nhân chọn loại dẹp 
và nhẹ, dễ dấu trong áo hay cạp quần 
phía sau. Nhân sắp đặt kế hoạch để 

mau chóng đối phó với mọi tình huống 
sắp đến.  
Hai cuối tuần liên tiếp, Hà viện lý do 
phải làm thêm giờ cho xong việc nên 
mệt mỏi lắm, không muốn lái xe đi xa. 
Nhân biết Hà vẫn còn giận dỗi, không 

muốn về, nên sẽ lên thăm 
Hà vào chủ nhật vì thứ 
bẩy phải thực tập trong 
nhà thương. Nhưng Nhân 
đã có chủ ý. Buổi thực tập 
xong lúc 2 giờ trưa thứ 
bẩy, Nhân lái xe lên 
Fresno, trên đường ghé 
chợ mua thức ăn. Nhân sẽ 
nấu bữa ăn tối, Hà sẽ 
ngạc nhiên và hết giận 
hờn.  
Hơn 6 giờ tối Nhân mới 
đến nơi vì kẹt xe. Nhân gõ 

cửa, không có ai ở nhà. Hà đi làm 
overtime hay đi đâu? Nhân dùng chìa 
khóa của mình để vào phòng. Căn 
phòng gọn gàng, trình bày thẩm mỹ, 
thoảng mùi nước hoa Chanel. Nhân 
quan sát mọi nơi, không có dấu vết của 
đàn ông, Nhân yên tâm, sửa soạn bữa 
cơm tối. Chờ mãi không thấy Hà về, 
Nhân mong ngóng, đi ra đi vào. Nhân 
đụng phải bà hàng xóm. Sau khi tự giới 
thiệu, Nhân hỏi bà ta có biết Hà đi đâu 
không. Bà ấy bảo là thấy Hà chưng diện 
lộng lẫy, rời đây lúc hơn 5 giờ với một 
người đàn ông. Bà cứ khen Nhân may 
mắn có người vợ đẹp. Những lời khen 
ấy chỉ làm Nhân thêm bẽ bàng, sầu khổ.  
Bụng đói mà chẳng nuốt nổi miếng cơm, 
Nhân dọn sạch bàn ăn và bếp, tắt hết 
đèn trừ ngọn đèn phòng ngủ rồi ngồi 
bên cửa sổ ngóng vợ. Nhân mở tivi cho 
bớt cô đơn chứ có xem, có nghe thấy gì 
vì trong đầu còn vướng mắc với bao 
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nhiêu nghi vấn, Hà đi chơi với ai? Tình 
nhân hay bạn? Đang làm gì? Nhân cảm 
thấy bần thần, khó chịu vì không ăn mà 
lại uống gần hết chai rượu vang. Nhân 
ngả người trên ghế salon, chợp mắt ngủ 
thiếp đi.  
Lúc choàng tỉnh dậy thì gần 12 giờ đêm, 
Nhân vào rửa mặt cho tỉnh ngủ, bồn 
chồn nhìn xuống chỗ đậu xe. Một lúc 
sau có ánh đèn rọi sáng. Nhân nép 
mình bên màn cửa nhìn xuống. Nhân 
thấy người đàn ông Mỹ trắng đi vòng 
qua mở cửa xe cho Hà. John hay Mike? 
Hà định bắt tay nhưng người đàn ông 
đã kéo Hà lại gần và ôm hôn lên má. Hà 
dãn ra, đi được vài bước, quay lại đưa 
tay vẫy. Người đó đợi Hà vào khuất bên 
trong rồi mới lái xe đi. Nhân tắt TV, tắt 
đèn phòng ngủ, ẩn mình sau cánh cửa. 
Tiếng mở cửa lách cách, đèn bật sáng, 
tiếng giầy rớt trên sàn… Hà vào bếp, 
mở tủ lạnh, sững người thấy thức ăn 
đầy tủ. Hà dáo dác nhìn quanh. Hà giật 
thót mình khi thấy 
Nhân đứng im 
lìm trong bóng tối 
của phòng ngủ, 
nghiêm nghị và 
lạnh lùng. 
Anh đến đây lâu 
chưa? Sao bảo 
ngày mai mới 
đến? Nếu biết 
anh lên hôm nay 
thì em đã không 
đi party trong sở. 
Nhăn hằn học: 
Bởi không báo trước mới bắt được quả 
tang đi chơi với tình nhân. 
Hà bực tức: 
Em đi party trong sở. Người bạn cùng 
nhóm đã tử tế đến đón đưa vì em không 

muốn lái xe. Hắn không phải là tình 
nhân. 
Nhân sấn đến bên Hà đang ngồi uống 
nước nơi chiếc bàn con trong bếp, chua 
chát mỉa mai: 
Không là tình nhân mà ôm nhau hôn 
hít? Đã ngủ với nó chưa? Bao nhiêu lần 
rồi? 
Hà trừng mắt, gằn từng tiếng: 
Anh ở xứ Mỹ bao năm mà không biết đó 
là cách xã giao, lịch sự? Anh có bằng 
chứng gì mà buộc tội tôi ngoại tình. Anh 
ghen tương vô lối làm tôi nghẹt thở. Nếu 
anh sợ mất tôi thì thay vì rình rập, theo 
dõi, anh hãy lo tạo dựng công danh cho 
xứng với tôi chứ. Tôi phải lặn lội đi làm 
xa cũng vì anh không lo được cho cái 
gia đình riêng của anh! Anh có hiểu 
không? 
Nhân giận tím mặt khi Hà thay đổi cách 
xưng hô, dám xưng “tôi”. Nhân quát: 
Tôi biết cô xem thường tôi vì mảnh 
bằng, vì đồng tiền. Tôi không ngờ cô lại 

xem trọng vật 
chất đến thế. 
Tình nghĩa vợ 
chồng còn gì 
không? 
Tôi không xem 
vật chất quan 
trọng hơn tình 
nghĩa vợ chồng 
nhưng cuộc sống 
cần có những 
thứ khác để nuôi 
dưỡng hạnh 
phúc hôn nhân. 

Tôi đã nói nhiều lần mà anh vẫn không 
hiểu được. Anh chỉ muốn sống thanh 
thản trong cái vỏ sò của anh, không 
phải làm gì cả, không nghĩ đến bổn 
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phận, không lo xa, không cầu tiến, 
không tham vọng. 
Nhân cắt lời Hà: 
Tôi biết… Tôi biết… Cô muốn một 
người chồng khác, hơn tôi về mọi mặt. 
Tôi không muốn một người chồng khác 
nhưng tôi đương nhiên rất hãnh diện 
nếu có một người chồng thành công về 
mọi mặt. Tôi muốn anh phải thức thời và 
phải biết thay đổi để thích nghi với hoàn 
cảnh. Tôi thật buồn cho thân tôi và thất 
vọng vô cùng! 
Nhân đau khổ, muốn … nhưng không 
cứu vãn được nữa. Nhân đã mất Hà rồi. 
Thật không ngờ, bao năm mặn nồng 
tình chồng vợ, nay bỗng xa lạ, thốt 
những lời cay đắng, tàn nhẫn. Oan 
nghiệt! Nhân lặng người trong phẫn uất 
và tuyệt vọng! Trong tích tắc, Nhân 
quyết định… 
Hà hốt hoảng nhìn Nhân, đôi mắt trợn 
tròn đầy vẻ kinh hoàng khi cảm được 
nòng súng lạnh dí vào thái dương. 
Chưa thốt nên lời thì tiếng súng hãm 
thanh đã vang lên một tiếng “bụp”. Hà 
đổ nghiêng, bất động. Dòng máu phọt 
mạnh, tung tóe trên sàn nhà và tường 
bếp. Nhân nhanh tay đỡ người Hà lại, 
bàng hoàng. Nhân đã làm gì? Nhân lay 
vai Hà. Không phản ứng. Nhân ôm ghì 
Hà, tim đau nhói, ứa lệ. Nhân bồng Hà 
vào phòng ngủ, lau sạch người, thay 
quần áo. Khuôn mặt Hà không son phấn 
đẹp tinh khiết. Nhân áp mặt vào ngực 
vợ, thổn thức. Chợt nhớ đến những việc 
phải làm, Nhân vội vã quấn Hà kín mít 
trong chiếc chăn rồi quấn thêm tấm 
thảm bên ngoài, vác Hà lên vai, lặng lẽ 
rời phòng. Trời bên ngoài tối mịt, Nhân 
đặt Hà nằm trên băng ghế sau, lái xe về 
lại Los Angles. Suốt quãng đường, đầu 
óc Nhân tê dại với hình ảnh Hà vui tươi, 

đằm thắm của những ngày yêu thương 
nồng nàn. Không biết bằng cách nào 
mà Nhân đã lái xe về đến nơi an toàn 
và đưa Hà lên phòng mà không gây ra 
một sự chú ý nào, bóng tối đúng là đồng 
lõa của tội ác! 
Nhân viết 2 bức thư tuyệt mệnh cho bố 
mẹ và ông bà Huấn, xin mọi người tha 
thứ những đau khổ và hệ lụy do Nhân 
gây ra và cho hai vợ chồng được chôn 
gần nhau. Nhân thay lớp quần áo mới 
cho Hà, sửa lại người Hà nằm ngay 
ngắn trên giường, hôn Hà lần chót rồi 
Nhân đứng bên cạnh giường, kê nòng 
súng vào thái dương, bóp cò. Nhân ngã 
bổ nhào xuống giường, đè lên người 
Hà, cố nhướng mắt nhìn Hà lần cuối 
nhưng chỉ thấy một vùng đen tối loang 
rộng. Nhân thều thào: “Hà… anh… 
theo… em…” 
 

Nguyễn Phương Thúy 
01/05/2016 
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DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
 

Đại hội cựu học sinh Trung học Phan 
Thanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ, 
năm 2015 được tổ chức ở thành phố 
Toronto thuộc Canada. Một nước sát 
nách với Hoa Kỳ, mà Hồng Hạnh nhớ 
hồi xưa con bạn Hồng Điệp (năm Đệ 
nhứt) có hôn phu đang du học ở đó, con 
nhỏ đã lớn tiếng khoe khoang với bạn 
bè rằng:  
-  Chừng nào hôn phu tao tốt nghiệp trở 
về, chúng tao sẽ làm đám cưới, mời hết 
bọn bây trừ con nhỏ Hồng Hạnh ra...  
Nghe con bạn thân phán câu xanh dờn 
khó ưa, Hồng Hạnh tròn xoe đôi mắt ốc 
bưu, trợn trừng, lớn tiếng:  
-  Ê nói gì nói lại nghe coi con kia? Nè 
chàng của mầy tốt nghiệp thì cũng chỉ là 
kỹ sư thôi, ai không biết tưởng đâu hắn 
về làm Tỉnh Trưởng hay ít ra cũng Bộ 
nầy Bộ kia... chớ ngon lành lắm sao mà 
chảnh!  

Con Thúy Cúc cũng chõ mỏ xía 
vô tấn công Hồng Điệp: 
-  Ờ đừng lớn lối nghe mậy... xí, 
ai không biết mà thấy điệu bộ 
và giọng nói tưởng chừng hôn 
phu của mầy là Tổng thống 
không bằng... Đồ cái con mắc 
toi “chưa giàu mà lo ăn cướp” 
rồi hà... 
Mắng nhỏ xong, Thúy Cúc lấy 
làm đắc ý cười tòe cái miệng 
như cái gáo dừa, trông hả hê 
lắm! Trong khi bọn bạn đứng 

gần cười ha hả, đứa khen: 
-  Thúy Cúc nói hay lắm, tao cũng nghĩ 
như mầy... chưa chi mà nhỏ Hồng Điệp 
làm phách quá chừng chừng đi thôi tụi 
bây ơi... 
Đứa ôm bụng gập người cười chảy 
nước mắt, đứa khích tướng cho Hồng 
Hạnh và Hồng Điệp cãi nhau để tụi nó 
nghe đã, và có cớ chêm thêm hoặc kê 
tủ đứng cho vui chớ không có ý gì có 
thể hại chết ai cả! Đó là cái bọn “Nhứt 
quỉ nhì ma thứ ba học trò” lại là con gái 
nữa cơ. Các cô ở tuổi tròm trèm đôi 
mươi, cái tuổi tương lai thênh thang đầy 
hứa hẹn bước vào đời với đôi mắt kiếng 
màu hồng tươi thắm. Các cô hách xì-
xằng cũng phải! Những thanh nữ nầy 
đều có “Bắc-on” hết rồi. Thuở đó con gái 
có bằng cấp tú tài một cũng còn hiếm. 
Với bằng cấp phổ thông nầy vào các 
trường học nghề chuyên môn như Cán 
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sự điều dưỡng, giáo viên Sư phạm, 
cùng những ngành nghề khác cũng 
không khó chút nào cả. Bọn họ lại học 
trường Trung học nam Phan Thanh 
Giản và nữ Đoàn Thị Điểm Tây Đô nổi 
tiếng ở miền Nam Kỳ Lục Tỉnh nữa...  
 
Nam Kỳ Lục Tỉnh là nơi sản xuất sáu 
câu ca Vọng cổ, những tuồng Cải 
lương, như: Ông Cò quận Chín, Tô Ánh 
Nguyệt, Lâm Sanh Xuân Nương, Phạm 
Công Cúc Hoa..., những vở thoại kịch 
“Lá sầu Riêng”... thắm đậm tình quê 
chân thật mộc mạc, những câu hò Nam 
Bộ, cùng những bài tân nhạc mặn nồng, 
trữ tình... Dù cho người khó tánh đến 
đâu, vẫn công nhận những bài thơ, bài 
nhạc miền Nam sống mãi trong lòng 
người mộ điệu. Như là bài Dòng An 
Giang của Anh Việt Thu, Về Miền Tây 
của Tô Thanh Tùng, Tình Thắm Duyên 
Quê của Trúc Phương... Gạo Trắng 
Trăng Thanh của Nguyễn Hữu Thiết, 
Nắng đẹp Miền Nam của Lam Phương...  
 
Dẫu biết rằng ở đâu cũng vậy, trên cõi 
đời nhiêu khê nhiều hệ lụy nầy nếu có 
người hiền lành thì có người hung dữ, 
có kẻ ác thì có người hiền đức, có 
người xấu xa thì có kẻ tốt lành, có 
người đẹp thì có người cũng không 
đẹp... Nhưng Cần Thơ nổi tiếng bến 
Ninh Kiều, và là vùng cho đời nhiều văn 
nhân, tài nữ, thanh niên trai cũng như 
gái đa số có nét đẹp chân phuơng dịu 
hiền. Chuyện đó ít ai phủ nhận, bởi hai 
thời Cộng Hòa, Trung học Phan Thanh 
Giản đã sản xuất nhiều nhân tài trong 
quân đội cũng như dân sự, công tư 
chức, đã góp phần tô thắm bờ cõi miền 
Nam của Việt Nam trong công cuộc đắp 
bồi giúp nước và giữ nước... 

 
Cố Đô Huế nổi tiếng “Vùng địa linh nhân 
kiệt/Vùng vua chúa...” có sông Hương 
núi Ngự, chùa Thiên Mụ nức tiếng gần 
xa... Với những bài thơ, bài hát hát trữ 
tình do ngâm sĩ Hồ Điệp, Thúy Vinh... 
ca sĩ tài danh Hà Thanh, Hoàng Oanh, 
Vân Khánh... đã hát Ai Ra Xứ Huế, Sầu 
Cố Đô, Mưa Trên Xứ Huế, Người Em Vĩ 
Dạ... đã dẫn đưa Huế càng thơ mộng 
ngọt ngào hơn trong lòng người dân 
Việt suốt ba miền...  
 
Ngẫm nghĩ một hồi, nhỏ Hồng Hạnh biết 
bạn giởn nhưng cũng ứa gan ngứa 
phổi, lắm, liền liếc xéo và lanh miệng 
bảo rằng: 
-  Tao biết Hồng Điệp mầy không ưa... 
nên không mời tao đám cưới, nhưng tao 
là đứa rộng lượng, không hẹp hòi nên 
sẽ khoe không công dùm mầy. Bởi tao 
thấy hai đứa bây (Hồng Điệp, và hôn 
phu) thiệt là xứng đôi vừa lứa! Lâm Thị 
Hồng Điệp cháu ông Hội Đồng, ba má 
nó có hai dãy mười mấy căn khách sạn 
nằm trên bến Nhị Kiều, ba cái nhà lầu 
lớn cho Mỹ mướn... Chưa kể hai nhà 
thuốc tây của ba và ông anh mầy nữa. 
Còn hôn phu mầy thuộc có quan hệ với 
gốc người “minh hương”. Ông nội Tàu 
lai, bà nội người Việt, má hắn cũng là 
người Việt, đó là anh chàng Tạ Thiếu 
Sơn có gia thế nhà giàu, học giỏi, lại 
đẹp “giai” là con cả của một thương gia 
có tầm vóc ở chợ tỉnh Kiên Giang. Gia 
đình anh ta có hai chành lúa gạo lớn 
nhứt miền Tây, hai tiệm vải, tiệm bán xi-
măng, cốt sắt, tiệm bán máy đuôi tôm ở 
chợ Rạch Giá... Thiệt hai đứa bây đúng 
là cặp nam tài nữ mạo, gia đình quen 
biết nhau từ “phia” thuở tụi bây còn mặc 
“quần yếm...” lớn lên thì “nhà nàng ở 
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cạnh nhà anh quen nhau cái giậu tre 
xanh dờn.....dờn...”  

Nhỏ Hồng Hạnh giả giọng Bắc kỳ kéo 
dài chữ chữ dờn thành chữ r ...ờ ... n... 
rồi ôm bụng cười ngất nga ngất nghéo 
tóc tai sù sụ như mụ điên... Khiến cho 
cả đám bạn cười cũng theo thiếu điều 
muốn nghẹt thở. Hồng Điệp chạy đến 
đánh thùm thùm vào vai bạn rồi cùng 
cười rũ rượi...  
Các nàng còn chưa hết cười thì nghe 
tiếng trống báo đã hết giờ ra chơi, bạn 
bè chậm chạp vào lớp. Nhưng nhỏ 
Hồng Điệp còn hăng tiết vịt, liếc xéo bạn 
bè, trề môi dài cả thước, lớn họng cho 
các bạn nghe: “Cho tụi bây biết, giờ mà 
có Tổng thống đi cưới tao cũng không 
thèm... Bổn cô nương chỉ chờ hôn phu 
của mình về thôi bây à...”  Nhỏ Thu Nga 
cũng chẳng vừa, léo nhéo: “Đừng làm 
phách.... Còn đó chó chưa ăn đâu... 
mầy có chắc thằng chả trở về không?”  
 

Cuối hè năm đó, xong phần hai bạn bè 
đứa vào trường Sư phạm, đứa học 

nghề, đứa tiến thân tiếp 
tục trên đường khoa 
bảng... Hồng Hạnh biết 
thân mình lép vai lép vế 
gia đình không giàu có 
như bạn bè, nên cô 
nàng an phận thi vào 
ngành y tá, một ngành 
bình thường mà người 
đời luôn cần đến... 
Nghề đó được ca tụng, 
và còn lưu lại trong 
tuyển tập “Việt Nam Thi 
Nhân Tiền Chiến” của 
Nguyễn Tấn Long và 
Nguyễn Hữu Trọng, do 
thi sĩ Mộng Tuyết đã 
viết: 

 
“CHỮ THẬP HỒNG” 
Có những bàn tay đẹp dịu dàng 
Bàn tay không vướng nét kiêu sang 
Cũng không tô chuốt màu hồng hạnh 
Mà vẫn hồng tươi vẫn nhẹ nhàng 
 
Bao nỗi niềm riêng đành phải bỏ 
Những bàn tay ấy quyết đeo mang 
Đem bao êm dịu cho đau đớn 
Hàn vá cho lành những vết thương 
 
Là ngọc ngà đem giữa chiến tràng 
Là ngà ngọc điểm khí hiên ngang 
Là ngọc ngà kết lên đôi nét 
Chữ thập hồng tươi ánh nắng vàng 
 
Đây một trời thương phủ chiến công 
Nơi đây ve vuốt chí anh hùng 
Nơi đây an ủi hồn chinh khách 
Trên cánh tay in “Chữ Thập Hồng” 
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Riêng Hồng Điệp thì cha mẹ cho ở nhà 
học thêu thùa may vá, làm bánh, nấu 
ăn... Để cuối năm đó lên xe bông theo 
anh chàng kỹ sư mà hai gia đình đã cho 
chúng làm lễ hỏi trước khi anh ta đi du 
học ở Canada. Kiều nữ Hồng Điệp đang 
ngụp lặn trong hạnh phúc đong đầy của 
tình yêu đôi lứa, và luôn hy vọng tương 
lai thắm tươi như bao nhiêu phụ nữ ở 
tuổi xuân hồng... 
 
Rồi thời gian lặng lẽ trôi mãi trôi... bạn 
bè xưa đứa lập gia đình, đứa đi dạy 
học, đứa làm thư ký tỉnh nầy, bộ nọ, có 
đứa vào nữ quân nhân, đứa theo về xứ 
của chồng bên kia bờ Đại dương... mà 
con Hồng Điệp vẫn “Trơ như đá” không 
nghe động tịnh gì đến hôn phu cưng 
vàng cưng ngọc trở về cưới nó cả! 
Vào cuối năm 1967, gấn sát Tết Nguyên 
Đán, Hồng Hạnh ra trường về lại Cần 
Thơ thăm chốn xưa, thăm con bạn thân 
Hồng Điệp trước khi đi nhận việc. Vì cô 
nghĩ hễ nhận việc rồi thì chỉ chờ phép 
thường niên, mà phép thường niên có 
giới hạn, và luôn dành cho gia đình là 
ưu tiên một. Chớ ít khi có thời gian dễ 
dàng như ý để các cô dung dăng dung 
dẻ mà rong ruổi đi du ngoạn, thăm bạn 
bè...  
Đã mấy năm xa cách, giờ hai cô mới 
gặp lại, Hồng Điệp, Hồng Hạnh thiệt vui 
mừng vô kể, hai cô líu lo tâm sự lên 
khơi liên miên tưởng chừng như không 
bao giờ dứt... Đến khi Hồng Hạnh nhắc 
chuyện hôn nhân của bạn thì con nhỏ 
hơi khựng! Bởi ngày đi anh ta hẹn chỉ 
mười tám tháng thì về.... Thời gian thắm 
thoát qua mau quá, nghĩ lại như mới đó 
mà nay đã hơn ba năm rồi...  
Hồng Điệp cố giấu cái buồn... đánh 
trống lảng trả lời với bạn: 

-  Ảnh vẫn viết thư và gởi quà tặng về 
cho tao luôn. Ảnh bảo đang theo học 
cho xong cử nhơn phải bốn năm nữa 
mới về. Còn mầy thì sao, học y tá cực 
lắm phải không? Có gặp anh chàng sinh 
viên dược hay bác sĩ nào chưa? Với 
sắc vóc của mầy dư sức qua cầu vì mầy 
có thua kém ai đâu Hồng Hạnh... Để 
bọn bây cộng chỉ số (hai người cộng 
lương lại) khi ra trường còn hưởng 
phước nữa chớ... 
Hồng Hạnh cười khì khì, lí lắc: 
-  Thôi đừng có khen cho tao tưởng bở 
mà mừng “húm” mầy ơi. Làm ơn xin cho 
em hai chữ bình an đi chị ả! Mầy cũng 
biết bác sĩ thì gặp dược sĩ, nha sĩ... 
hoặc họ cùng ngang cơ với nhau... hay 
là con ông cháu cha có lắm tiền nhiều 
bạc... Mấy chàng bác sĩ ra trường được 
gả cho người đẹp còn bù thêm xế-hộp, 
nhà lầu, phòng mạch... Chớ con bé lọ 
lem nghèo rớt mồng tơi như bạn mầy 
đây thì làm gì lọt vào những chỗ tốt lành 
“thượng đẳng” như vậy mậy? Còn mầy 
vẫn ở nhà chờ chàng về để làm đám 
cưới chớ không đi làm cho vui và có tiền 
rủng rỉnh tiêu vặt sao? Ờ mà tao hỏi 
cũng bằng thừa, cả hai bên tụi bây giàu 
nứt đố đổ vách thì mầy đi làm chi cho 
mệt! Thôi chừng nào bọn mầy làm đám 
cưới thì nhớ cho biết sớm, tao còn lo 
sắm sửa áo quần làm phù dâu, và để 
dành những ngày nghỉ phép nữa chớ... 
Sáng hôm đó hai cô đi dạo và xem 
người ta buôn bán Tết. Mấy năm cách 
xa, giờ trở lại, bến Ninh Kiều gần Tết 
càng nhộn nhàng và nhiều màu sắc hơn 
xưa. Các ghe lớn, ghe nhỏ, xuồng chèo, 
xuồng bơi, xuồng ba lá... đi lại tấp nập 
trên sông Bassac. Người dân trong thôn 
làng chở gạo, nếp và các nông sản rộn 
ràng bán buôn tấp nập trong những 
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ngày cận Tết. Thủy sản thì có tôm càng 
xanh vỏ, cá bông, cá lốc, cá trê vàng, cá 
sặc lò tho... vùng nước ngọt miệt Đồng 
Tháp, Châu Đốc, Long Xuyên... Còn 
vùng nước lợ có cá “cháy” hiếm quý ở 
miệt Sóc Trăng, Vĩnh Bình, Bạc Liêu... 
Hải sản chở về nườm nượp về bán Tết 
từ vùng Rạch Giá, Hà Tiên, đảo Phú 
Quốc và Cà Mau... 
Tại chợ bán bông cho khách hàng mua 
chưng trong nhà ba ngày Xuân. Hoa đủ 
loại, nhiều màu rực rỡ khoe hương khoe 
sắc dưới bình minh trãi nắng đẹp miền 
Nam vào buổi sáng trời trong mây tạnh. 
Các loại hoa trồng trong chậu lớn chậu 
nhỏ, như hoa cẩm chướng, bích hợp, 
nở ngài, vạn thọ, dã lan, đỗ quyên... 
Các loại hoa đặc trưng thường cho 
ngày Tết của miền Nam Việt có từng 
nhánh, từng cành cao mà dưới gốc thui 
cháy xém để cho hoa tươi, nở đều và 
giữ được lâu ngày... nhánh cành nào 
cũng chi chít sum sê hoa búp, hoa hé 
nhụy bán khai... Gia chủ không ngại tốn 
kém, lựa mua những cành hoa vừa ý, 
đem về cắm vào chiếc bình lớn, đó là 
huỳnh mai, bạch mai, hồng mai... Ở Đà 
lạt chở đến thường là: hoa đào màu 
hồng, màu hồng ửng đỏ, màu tím hồng, 
còn bông hồng cũng có nhiều loại như: 
hồng bạch, huyền hồng, thanh hồng, 
huỳnh hồng... trong các loại hoa hồng, 
hoa lấy giống từ Mỹ đó là “Washington 
rose” thường tỏa hương ngọt ngào phản 
phất, nhè nhẹ... vào mỗi buổi sáng 
sương còn long lanh bám trên lá cành...  
Hoa thường mang đến bình an, những 
gì thanh cao, tươi đẹp, vui vẻ, may 
mắn...  trong những ngày đầu năm mới. 
Cho nên gia chủ không ngại tốn kém 
mua sắm ngoài cam, quit, bưởi, xoài 
dừa... làm mâm ngũ quả... họ luôn tìm 

kiếm dưa hấu trái tròn, to có vỏ xanh 
mướt, ruột đỏ lòng son... Bởi dân gian 
nghĩ rằng cúng trong nhà ba ngày Tết 
sẽ mang đến bình an, vui vẻ, may mắn, 
được hên nhiều... và hạnh phúc trong 
mọi công việc từ đầu đến cuối năm 
mới...  
 
Năm đó miền Nam tưng bừng ăn Tết, 
và cũng năm đó Việt Nam khắc ghi từ 
Bến Hải đến Cà Mau, dân miền Nam có 
cái Tết hãi hùng nhứt trong lịch sử Việt 
Nam. Các nhà sử học đã bảo: “Tự cổ 
chí kim, cũng chưa có cái Tết nào kinh 
khiếp, tàn nhẫn mà Cộng sản và Việt 
cộng đã gây ra như vậy ở miền Nam 
nước Việt. Dù là thời Việt Nam bị Tàu, 
Tây đô hộ...” Đó là cái Tết Mậu Thân mà 
thành phố Huế, Mỹ Tho, Vĩnh Long... 
gánh chịu tang thương thiệt hại nặng 
nhứt! 
Hồng Hạnh bị kẹt lại ăn cái Tết bất đắc 
dĩ kinh hoàng đó nơi nhà Hồng Điệp ở 
Tây Đô. Việt Cộng và bè lũ bằng mọi 
cách trả thù tàn độc nhứt là chúng đã 
giết và chôn sống tập thể hàng vạn 
người dân ở Cố Đô Huế! Tết Mậu Thân 
tác hại biết bao nhiêu sinh mạng con 
người miền Nam và gây biết bao nhiêu 
những việc đau đớn nát lòng khác... Tội 
tình nầy ai gánh chịu? Nói ra thì có vẻ 
tiêu cực quá, nhưng chúng tôi chỉ biết 
phú cho trời, và chờ đợi sự phán xét 
thỏa đáng của Thượng Đế mà thôi!  
“... 
Đất Thần Kinh Cộng nã bừa pháo, 
đạn... 
Tết Mậu Thân tàn sát cả vạn người... 
Những oan hồn biết đến thuở nào 
nguôi... 
Huế yêu ơi, Huế sầu thương chất ngất! 
...” 
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Sau mấy ngày Tết Mậu Thân, Việt cộng 
và tay sai bị quân đội Việt Nam Cộng 
Hòa đẩy lui. Hồng Hạnh mới về trình 
diện và nhận việc làm tại “Trung Tâm Y 
Tế Toàn Khoa Mỹ Tho” vào đầu năm 
1968.  
Hồng Hạnh và người yêu (là anh chàng 
lính chiến thuộc dòng họ Nguyễn 
Phúc...) đã hứa hẹn vào mùa hè năm đó 
sẽ làm đám cưới. Nhưng anh đã bị Việt 
Cộng thảm sát trong Tết Mậu Thân khi 
về thăm nhà ở Cố Đô Huế! Tội nghiệp 
cô ôm nỗi đau buồn khóc tình đầu chưa 
hợp đã vội ly tan! 
Sau Tết Mậu Thân, một đồng môn đã 
cảm cảnh và thương cho kiếp số đoạn 
trường của Hồng Hạnh đã viết nên bài 
thơ...  
 
RĂNG O THƯƠNG HUẾ? 
“... 
Mưa Phú Lộc, mưa sa từ nguồn lệ 
Khóc thương đời, khóc Huế Tết Mậu 
Thân 
Họ có đâu vi phạm Tử Cấm Thành 
Sao thi thể dập vùi không nguyên vẹn? 
 
Mỏi mắt tìm người xưa ơi, lỗi hẹn! 
Những địa danh nào mình đã viếng 
thăm? 
Núi Ngự Bình cách trở Cửu Long Giang 
Người ra đi, để sầu thương chất ngất... 
 
Huế trong tôi với tâm tình chân thật 
Dù bây chừ đàng ấy đã xa rồi... 
Vẫn một lòng tưởng nhớ Huế xa xôi 
Thương Huế lắm, người yêu tôi là Huế 
...” 
 
Nhớ lại con bạn Lâm Thị Hồng Điệp, 
trong lúc yêu tâm hồn tràn đầy hy vọng 

và hạnh phúc, đã vênh mặt lớn tiếng 
bảo với bạn bè “... Cho tụi bây biết 
nghe, giờ đây mà Tổng Thống có hỏi 
cưới tao cũng không thèm... Tuyệt đối 
tao chờ chàng đỗ đạt trở về thì “ngựa 
anh đi trước võng nàng theo sau...” đám 
cưới sẽ tổ chức linh đình tưng bừng hoa 
lá... tụi bây cứ chờ đó mà xem đi 
nghe...”  
Tội nghiệp cho con nhỏ mãi về sau vẫn 
chờ và mong ngóng người yêu... Nhưng 
anh chàng Tạ Thiếu Sơn hôn phu của 
nó vẫn như “bóng chim tăm cá”. Rồi cơn 
hồng thủy đưa loài thủy quái từ Bắc tràn 
vào chiếm miền Nam... ngày 30 tháng 4 
năm 1975, Việt Nam hoàn toàn rơi vào 
tay Cộng sản... Ôi quê hương sinh linh 
đồ thán... Việt cộng đã bán, chia lãnh 
thổ, lãnh hải... để trả ơn Cộng sản đàn 
anh mà họ đã rước Cộng vào Việt Nam, 
“Rước Cộng Tàu vào dầy mả tổ...” Gây 
cảnh dân tộc lầm than, nhà tan, cửa nát 
cha xa con, vợ lìa chồng... Bởi kẻ bị giết 
trong tù cải tạo, người bồng bế vượt 
biên, vượt biển... máu đào nhuộm thẫm 
biển đông... để oán hận chất ngất trời 
xanh. 
 
Thời gian lặng lẽ cứ trôi mãi trôi, đã mấy 
mươi năm rồi nhỉ? Năm nay Đại hội 
trường của Hồng Hạnh tổ chức Đại hội 
cựu học sinh ở Canada, Hồng Hạnh 
hẹn hò cô bạn Hồng Điệp (đã di dân 
qua Đức hơn hai mươi năm rồi) bay qua 
dự... tiện dịp hai cô gặp lại nhau. Nhớ 
thuở còn đi học đám bạn gái có đứa gọi 
con nhỏ là “Hồng Phượng” thay vì tên 
thật trên khai sanh là Lâm Thị Hồng 
Điệp. Bởi nhỏ ta đôi lúc cũng càm ràm 
với bạn bè rằng:  “...Tao không biết tại 
sao ông già không đặt cho tao là Lâm 
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Thị Hồng Phượng phải đẹp hơn là Hồng 
Điệp, có phải không tụi bây...?” 
Nghe nhỏ nói, thấy mặt nhỏ nhăn nhó 
một cách tội nghiệp, mấy đứa bạn nhao 
nhao lên, nào là Hồng Điệp đẹp, nào là 
Hồng Phượng nghe hay hơn... 
Riêng Hồng Hạnh cười cười nhìn bạn, 
phán một câu xanh dờn: 
-  Thiệt hết nói nổi, ông già mầy mà mầy 
cũng dám “càm ràm” đặt tên thế nầy, 
thế kia... Coi chừng Thiên Lôi... khi trời 
mưa hầm hì sấm sét đó nghe mậy... 
Thế là cả đám bạn quên mình ở tuổi 
hồng Nguyên Đán, rược chạy... nói cười 
ha hả như tuông ánh sáng trên đường 
về nhạt nắng hoàng hôn.  
Giờ đây, nơi phương trời xa xứ lạ Hồng 
Hạnh mỉm cười trìu mến nhỏ to riêng 
với bạn: “... Nè Hồng Điệp, tao thích 
mầy có cái tên Phượng Hồng hơn!” Mở 
to mắt Điệp hỏi: “...Tại sao?” “Đừng hỏi 
tao tại sao? Nhưng mầy không thích tên 
ông già đặt là Hồng Điệp kia mà. Bạn bè 
xưa đặt tên Điệp Hồng hay Hồng 
Phượng mầy cũng không chịu, cho nên 
tao muốn mầy có tên “Phượng Hồng!...” 
cũng không tệ lắm! Mặc dù từ lâu tao 
vẫn gọi mầy là Phượng Hồng... Biết đâu 
năm nay Phượng Hồng mầy sẽ gặp 
người thương da diết hết biết... rồi cưới 
chồng... để tao sang Đức chúc mừng 
mầy! 
 
PHƯỢNG HỒNG 
Trời Ca-na-đa rực hồng cánh phượng 
Chiều dần buông vàng úa nắng mong 
manh 
Bầy chim xoãi cánh thênh thang bay 
lượn 
Hót véo von trên đất nước an lành 
 
Lòng sũng buồn, qua “Lâu Đài Tình Ái” 

Sừng sững tường cao, cổ kính rêu 
phong 
Đây dấu ấn thiên sử tình lưu lại... 
Hứa hẹn, hợp, tan... ai giữ được lòng? 
 
Mình hẹn nhau về thăm Nam Trung 
Bắc... 
Hà Nội địa đầu thắng cảnh Hạ Long 
Chuông chùa Thiên Mụ, sông Hương, 
Đá Bạc... 
Hòn Ngọc Viễn Đông sau trước một 
lòng... 
 
Xin nhớ nhé, hãy vững tâm chờ đợi... 
Chúng ta về hát khúc khải hoàn ca... 
Trời quê hương an bình reo nắng mới 
Nước Việt Nam trong Chánh Thể Cộng 
Hòa 
 
Đọc mấy câu thơ bạn viết cho mình, 
Phượng Hồng vui mừng ra mặt, và tỏ vẻ 
ngậm ngùi cảm động lắm:  
-  Xin đa tạ con bạn tình chung! Bao 
nhiêu năm quê hương hưng phế thăng 
trầm, cuộc đời thay đổi... nhưng mấy 
mươi năm gặp lại mầy cũng vậy, vẫn 
tánh tình chân phương của con gái 
miền Tây. Hồng Hạnh của tao bây giờ 
vẫn “Con cá gô, bỏ chong gổ, nhảy gồ 
gồ...” vẫn “trước sao, sau vậy” Cảm ơn 
đời đã cho tao một sự ngạc nhiên, thích 
thú bất ngờ và hãnh diện về con bạn nối 
khố là mầy đó! 
Hồng Hạnh cười chúm chím nhìn bạn: 
-  Thật vậy sao? Thôi đi mầy ơi đừng có 
khen làm tao “lên gà”. Nhưng cũng cảm 
ơn mầy, mai chúng mình chia tay, về 
đến Đức thì nhớ gọi cho tao biết nghe... 
Hãy sắp xếp qua thăm Hoa Ký một 
chuyến đi, và nhớ là ở chơi lâu, tao hứa 
sẽ làm hướng đạo cho mầy để bọn 
mình chu du danh lam thắng cảnh của 
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Mỹ nghe... Thiệt tình mà, “Phượng 
Hồng” nè, mầy đã đỗ đường xa từ Đức 
qua Canada mà không dừng lại Mỹ để 
ghé nhà tao... Để tha hồ tâm sự lên 
khơi, chúng ta gần năm mươi năm rồi 
mới gặp lại... chỉ có mấy ngày bên nhau 
trong dịp Đại hội trường... tao cảm thấy 
ít quá đi thôi! 
 
Phượng Hồng 
theo gia đình 
định cư ở 
nước Đức mấy 
mươi năm rồi. 
Đôi bạn nầy 
thân nhau từ 
còn Trung học 
Đệ nhất cấp, 
đến lớp Đệ tam 
họ chuyển 
trường vào nữ 
Trung học 
“Đoàn Thị 
Điểm” Cần 
Thơ. Vì là học 
sinh chuyển 
trường nên lúc 
đầu hai nàng luôn bị mấy con “nhắc 
nhen” (học trò cũ) đó luôn sắc mắc... 
Thấy ghét lắm, và khó ưa nữa... nhưng 
bây giờ lâu lâu nhớ lại Hồng Hạnh cảm 
thấy nuối tiếc, dễ thương lắm cái thuở 
tuổi học trò nhiều mộng đẹp!  
Phượng Hồng lúc đó thường cằn nhằn 
với Hồng Hạnh:  
-  Thiệt là cái thứ vô duyên không tiền 
thưởng, rõ là “ma cũ ăn hiếp ma mới” 
mà... Nhưng đừng lo, bọn mình cố gắng 
học không thua chúng thì sẽ có chuyển 
hướng, chúng sẽ không nhìn mình với 
cặp mắt “phàm phu tục tử...” đó nữa...  

Thật đúng như vậy, chỉ thi lục cá nguyệt 
lần đầu thôi, mà môn nào Hồng Hạnh và 
Phượng Hồng cũng có điểm cao, nên 
đánh tan được sự chê bai, hiềm kỵ... lúc 
ban đầu của mấy đứa học sinh cũ. Và 
kể từ đó các cô không còn phân biệt cũ, 
hay mới gì ráo, mà “sà” đến chơi thân 
với nhau vui vẻ lắm... 

 
Theo gia đình di 
dân qua Đức chỉ 
thời gian ngắn 
Hồng Hạnh và 
Phượng Hồng liên 
lạc được với nhau. 
Và kể từ đó điện 
thoại viễn liên của 
nhà hai cô luôn 
bận rộn ở cuối 
tuần! Hồng Hạnh 
được bạn gọi điện 
thoại tâm sự rồi kể 
lể sự tình: “Tạ 
Thiếu Sơn lỗi hẹn 
thề... rời nước 
được hai năm thì 
anh ta cưới cô gái 

“Sa-sí nán bồ chàng nhái” con của Tàu 
đại gia Hồng-Kong! Nhà vợ mua sắm 
cho anh ta mọi thứ, và mua cho cái lâu 
đài ở Canada nữa... mầy à”. 
Nghe đến đó không dằn được, Hồng 
Hạnh nổi nóng rủa sả lẩm bẩm trong 
miệng đủ mình nghe: “Thiệt là đồ cái 
thứ mắc toi, trời đánh thánh đâm Giàu 
đổi bạn, Sang đổi vợ” Tội nghiệp nhỏ 
Phượng Hồng xác xao, đau khổ!  
Thời gian là chìa khóa mở các cửa, là 
thuốc chữa được nhiều bịnh tật! Đã bao 
nhiêu năm rồi, chẳng lẽ Phượng Hồng 
ngày ngày héo hắt với tình yêu không 
đoạn cuối nầy hoài sao? Hay rấm ra 
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rấm rích thương thầm khóc trộm, tỉ tê 
ôm ấp câu hát: “Người ta đã bỏ con rồi 
Chúa ơi...” hoài sao? Không đâu, nhỏ 
Phượng Hồng thức thời, không mãi đắm 
chìm trong quá khứ, nó đã tìm cách rời 
xa dĩ vãng thương đau... Vì tương lai 
của đời mình, Phượng Hồng đã đổi 
buồn khổ bằng chú tâm học hành...  
Trời không phụ kẻ có lòng, để mấy năm 
sau nàng trở thành nha sĩ. Bây giờ 
Phượng Hồng đang cạy răng sâu, răng 
hư, răng đau nhức... của thế nhân để 
kiếm sống ở Đức, sát với biên giới nước 
Hòa Lan.  Hồng Hạnh chợt nhớ ngày 
xưa thường nghe đài radio nước ta một 
thời... quảng cáo hàng ngày, ra 
rả «...Gan bò tơ Hòa Lan...». 
Con nhỏ Phượng Hồng đã có nghề tốt, 
có tiền, quên sầu tình... nên sắc diện 
nhỏ xinh đẹp hơn ở quê nhà năm xưa. 
Nàng ta mảnh mai, nhưng vì sự đào thải 
của thời gian, con nhỏ hơi héo một chút, 
nhưng vẫn dáng vóc cao sang, đôi mắt 
nhung buồn, nụ cười duyên dáng xinh 
tươi ngày xưa. Riêng Hồng Hạnh đã là 
bà ngoại bà nội của mấy đứa cháu xinh 
xắn dễ thương, cho nên nàng ta “Bây 
giờ nắng xế chiều nghiêng, Hoa râm 
mái tóc ưu phiền dung nhan” lắm lắm 
rồi... 
Hồng Hạnh chợt cười cười, bảo bạn: 
-  Mầy “bây chừ” sao lạ quá vậy Phượng 
Hồng? 
Con nhỏ giựt mình, nhanh nhẩu: 
-  Tao vẫn là Phượng Hồng mà, có gì lạ 
đâu? 
-  Vậy sao, tao chỉ đoán mò thôi! Không 
có thì tốt, chớ tao sợ mầy cứ ôm ấp tình 
xưa với thằng Tạ Thiếu Sơn... không 
dám nói ra, thì khổ một mình đó... 
-  Bậy nà, bạn mầy đã quên hắn sạch sẽ 
rồi! Bây giờ có gặp nhau ngoài đường 

chắc tao cũng quên mất mặt tròn, mặt 
méo của hắn... Và tao cũng không giấu 
giếm với con bạn già mầy, là tao có 
quen với một anh chàng đồng nghiệp, 
cũng luống tuổi nhưng chưa cưới vợ lần 
nào... Chúng tao quen nhau thuở học 
chuyên khoa, anh ta trên tao hai lớp, tên 
là Trọng Khôi dân Long Xuyên. Khôi 
hiền lành, rất hiểu chuyện, hay để ý và 
săn sóc tao... Nhưng chuyện chưa đến 
đâu có lẽ khi đã “đạp vỏ dưa, thấy vỏ 
dừa cũng sợ” khiến tao cảm thấy ngán 
ngẩm tình đời lắm, không muốn tiến xa 
hơn tình bạn mầy ơi... 
Hồng Hạnh nhìn vào mắt bạn thật sâu, 
lên tiếng:  
-  Tao hỏi thiệt, bộ mầy còn thương 
người xưa sao mà không lấy chồng vậy 
hả Phượng Hồng? Mầy “cùi” mới nhớ 
tới cái thứ ôn dịch đó nghe... Đừng có 
điên, nếu được thì ưng anh bạn đồng 
nghiệp đang quen đó đi, mầy cũng lớn 
rồi... bộ muốn vợ chồng sau nầy chống 
gậy, hay ngồi xe lăn đưa con đi học 
mẫu giáo hả... 
Nói đến đó Hồng Hạnh và Phượng 
Hồng cười ngất... Rồi bỗng dưng cả hai 
yên lặng, mỗi người một ý nghĩ riêng tư 
của mình... Hai cô cùng nhìn qua cửa 
sồ, bầu trời Canada hôm nay trong xanh 
màu bích ngọc in từng về mây trắng 
như bông gòn lửng lờ trên cao vòi vọi. 
Ngọn gió mát lồng lộng thổi qua, đong 
đưa những nhánh chi chit dầy đặt 
phượng hồng từng chùm hoa nở rộ... 
 
Nồi đồng nồi đất ơi, bộ linh thiêng như 
vậy sao? Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo 
đến rồi kia! Mời thần hoàng thổ địa ngó 
xuống mà coi... Hồng Hạnh và Phượng 
Hồng bất ngờ gặp lại anh chàng Tạ 
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Thiếu Sơn (hôn phu) năm ngoái kỳ xưa 
của nàng Hồng Điệp!  
Mèn ơi trái đất tròn mà vẫn còn nhỏ lắm 
Trời ạ! Thiên hạ đồn rằng “Canada đất 
lạnh tình nồng”, thiệt đúng bon, không 
sai chạy chút nào cả! Cũng là cựu học 
sinh, nên Tạ Thiếu Sơn cũng đi dự Đại 
hội trường! Mấy ngày nay cả nhóm ăn 
chung, dự tiền Đại hội chung, cùng đi du 
ngoạn ở thác Niagara (Niagara Falls) 
Toronto là nơi bồng lai hạ giới, cùng 
thưởng lãm lá hoa, cây cỏ thiên nhiên 
bên kia eo biển là đảo Toronto Island... 
thế mà cho đến tối khai mạc Đại hội, và 
sáng ngày sau sẽ bế mạc... Anh chàng 
Tạ Thiếu Sơn mới nhận ra Hồng Điệp! 
Còn nàng Phưọng Hồng chẳng nhớ 
chút gì về anh ta cả! 
Thiệt là muối mặt, anh chàng Tạ Thiếu 
Sơn xin đến phòng riêng trong khách 
sạn hai cô ở, để tìm thăm Hồng Điệp 
(hôn thê ngày xưa mà chàng ta đã phụ 
bạc!)  
Biết điều, nàng Hồng Hạnh định rời 
phòng, cho hai người mấy chục năm 
mới gặp để tự do tha hồ mà tâm sự. 
Nhưng nhỏ bạn không cho, mà còn bảo:  
-  Mầy cứ ở lại, tao bây giờ là Phượng 
Hồng rồi chớ không là Hồng Điệp ngu 
muội ngày xưa là hôn thê của anh ta 
nữa đâu! Với tao trong bi thương có ký 
ức và trí tuệ... hắn bây giờ là một người 
bình thường mới quen chớ không gì đặc 
biệt, nên mầy không phải tránh, né chi 
cho mệt...  
Hồng Hạnh không nói gì, chỉ gật đầu, rồi 
lấy quyển sách ngồi ở góc bàn bên kia 
đọc... Nhưng thiệt tình, cô ta ném mắt 
trên trang giấy, chớ đang vểnh tai lén 
nghe hai người họ nói chuyện... 
Thời gian không tha lão hóa cho bất cứ 
một ai! Vì cuộc đời nhiều thăng trầm, Tạ 

Thiếu Sơn hôm nay trông tiều tụy và già 
trước tuổi! Hồng Hạnh cũng nghe là hắn 
có thời đã nghiện cờ bạc thua hết tiền... 
và bây giờ thì nghiện rượu! Người vợ 
thứ nhứt ly dị sau tám năm sống chung, 
có hai đứa con, vợ đem con về Tàu 
nuôi, từ chia tay đến giờ không tin tức... 
Rồi người vợ thứ hai không giá thú 
chung sống đâu ba năm, thì nàng ôm 
trọn của cải bỏ hắn ra đi mất biệt... Giờ 
anh ta trắng tay, sống trong cô độc bịnh 
tiểu đường trầm trọng, đang sống ở nhà 
người già, và lãnh tiền trợ cấp hàng 
tháng của Chánh phủ!  
Đã mấy mươi năm mới gặp lại, sau khi 
thăm hỏi trong bầu không khí vô cảm lạt 
nhách của Phượng Hồng. Trước khi 
chào giã biệt, Tạ Thiếu Sơn rưng rưng 
dòng lệ ăn năn nói lên lời “xin lỗi” rồi từ 
tạ lặng lẽ bước ra khỏi phòng...  
Trong mắt hai cô bạn thân nhau nầy, 
hắn ta như là một chiếc bóng hiu quạnh, 
như chiếc lá cuối mùa sắp rơi chỉ cần 
một cơn gió thoảng nhẹ...  
Hắn sống trong niềm hối hận chăng? Có 
trời mới biết! Tạ Thiếu Sơn đi rồi, Hồng 
Hạnh chép miệng thở dài xót xa thương 
Phượng Hồng! Nàng nghĩ ngợi: ở đời 
không phải chuyện gì làm ra rồi thì “xin 
lỗi” là xong! Đã đính hôn rồi đi ra nước 
ngoài du học, trước ngoại cảnh tân tiến 
vượt bực, trước cám dỗ tiền và sắc... 
anh ta sa ngã, bỏ hôn thê đi cưới người 
khác! Hại con nhỏ trông đứng trông 
ngồi, dang dở học hành, sống khắc 
khoải trong chờ mong thương nhớ và 
đau khổ tột cùng... “Xin lỗi” có thể bù 
đắp lại đươc tuổi xuân sao? Làm cháy 
nhà người ta “xin lỗi” là xong sao? Việt 
Cộng tàn sát cả vạn người trong Tết 
Mậu Thân ở Cố Đô Huế... Giờ đây có 
nhiều thân nhân người bị giết chỉ cần 
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một tiếng “xin lỗi” của kẻ sát nhân, như 
vậy thì xong sao? Chúng đúng là tội 
nhân thiên cổ... lương tâm sẽ cắn rứt 
soi mòn, và tội lỗi sẽ ám ảnh những kẻ 
làm ác đó đến mãi mãi về sau, tròn đời 
mạt kiếp...  
Chuyện của bạn mà Hồng Hạnh nhức 
nhối tâm cang, hờn căm chất ngất! 
Cũng như mỗi khi nhớ đến người yêu 
của mình bị giết 
trong Tết Mậu Thân 
ở Huế, nàng nghe 
đớn đau nhức nhối 
tâm tư! Với nàng 
không phải “xin lỗi” 
dễ dàng là quên, là 
hết đâu! Bởi nàng 
không phải là Thánh 
nhân, không phải là 
Như Lai Phật tổ, 
không phải Chúa 
cứu thế, không phải 
Phật Quan Thế Âm 
Bồ Tát nhân từ, hỉ 
xả, vị tha... và nàng 
cũng không có tấm 
lòng của biển! Đúng 
như vậy vì Hồng 
Hạnh là con người 
bằng xương bằng 
thịt có đầy đủ hỉ, nộ, 
ái ố... khi được sinh ra trên cõi đời nầy!  
 
Rồi mùa Giáng sinh năm đó, quá đỗi 
ngạc nhiên vui mừng khi nhận được thư 
báo tin vui của bạn. Hồng Hạnh vội 
vàng chuẩn bị mọi thứ để qua dự lễ 
thành hôn của Phượng Hồng.  
Bởi con nhỏ lanh chanh cho biết: 
-  Tao điện cho biết trước để vợ chồng 
mầy chuẩn bị mọi thứ... khi thiệp cưới in 
xong sẽ gởi đến sau nghe... Không 

được nói với tao là mầy bị ị không ra, 
nhức răng, đau bụng, hay tiêu chảy... 
Cố tình lấy cớ thối thoát, để không đi dự 
đám cưới của bọn tao đó nghe mậy... 
Bây giờ thì mầy đừng vì thương tao mà 
lo nữa nghe, bởi sau đau khổ... có lẽ 
giống như lời người xưa tao trở thành 
nhà triết học, có thể là lãnh tụ tinh thần 
nữa đó...  

Nhỏ còn tài lanh, lớn 
họng:  
-  Tao biết Hồng 
Hạnh mầy có tâm 
hồn văn nghệ, hay 
nhìn trời hiu quạnh 
để thương mây khóc 
gió, hay ca ngợi như 
tiên sa phụng lộ đẹp 
tuyệt vời của mùa 
thu, mà thực tế thì 
thiệt là thê lương, 
ảm đạm, lạnh teo 
phèo teo phổi... Và 
ai không biết mưa 
rơi ướt chèm nhẹp, 
với mầy cũng trở 
thành lãng mạn hết 
“ga” để có cớ mà 
làm thơ, mà viết 
văn... Chàng của tao 
cũng có tâm hồn na 

ná giống mầy, anh đã gởi cho tao bài 
mới viết trước khi cầu hôn. Vì thế nên 
tao gởi bài thơ đến mầy xem để cảm 
thông cho con bạn già nầy, chắc là mầy 
hiểu, thương và chúc phúc cho tao 
nhiều hơn phải không nhỏ?  
 
CHO EM TÌNH CUỐI 
Giọng thỏ thẻ êm êm như liễu rũ 
Anh say sưa đưa nhè nhẹ vào hồn 
Rồi yên lặng thở đều, em chợt ngủ 
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Mộng an bình, chói sáng buổi hoàng 
hôn 
 
Em xinh tươi tâm hồn chân thiện mỹ 
Anh bâng khuân lăn lóc nửa cuộc đời 
Lần đầu gặp, trở về nhiều mộng mị 
Lòng bồi hồi xao xuyến quá em ơi! 
 
Anh đã ướp mộng tình trong nắng lụa 
Giữ hẹn thề của hai đứa yêu nhau 
Đây tình yêu cuối cùng, anh xin hứa 
Tình chúng mình chói sáng tợ trăng sao 
 
Anh xin nguyện với lòng dành trọn vẹn 
Nửa cuộc đời còn lại chỉ em thôi! 
Lời đã hứa anh sẽ không lỗi hẹn 
Tình cuối cùng, tình đẹp nhứt em ơi! 
  
Hồng Hạnh vui mừng cho bạn mình 
chắc chắn sẽ không còn cô đơn nữa. 
Từ vui mừng là động tác thúc đẩy mạnh 
để cô mua sắm thêm áo quần đẹp, và 
nôn nao đếm từng ngày qua cho tới 
đám cưới bạn...  
Nghĩ ra được một điều, cô lật đật điện 
thoại cho Phượng Hồng: 
-  Ngày thành hôn mầy sắm áo cưới 
màu gì cho tao biết...  
Đầu điên thoại bên kia, giọng vui vẻ, 
Phượng Hồng bảo: 
-   Đám cưới lần thứ nhứt thường thì cô 
dâu mặc áo cưới màu trắng... Nhưng 
tao khác họ, thích mặc màu hồng, vì tao 
là Phượng Hồng áo cưới sẽ là màu tao 
thích mầy à... 
-  Vậy tao sẽ tặng vòng hoa thay vương 
miện cho ngày cưới nghe... 
Thế là Hồng Hạnh gọi hỏi khắp nơi để 
tìm một vòng hoa tươi màu hồng cho 
bạn. Hoa màu hồng như cúc, mai, đổ 
quyên, bích hợp... hoặc hoa hồng 
nhung, hồng bạch, hồng tía... ở Mỹ thì 

thiếu gì, dù ở thời điểm trái mùa. Đàng 
nầy Hồng Hạnh nhờ người bán hàng 
phải tìm loại hoa chỉ nở về mùa hè, mà 
đám cưới bạn vào tháng mùa đông thì 
vất vả lắm, làm sao mà kiếm cho ra loại 
hoa nàng cần đây?  
Nhưng cuối cùng rồi cũng có... Người 
cung cấp hoa đã đặt mua ở vùng hải 
đảo xa xôi bốn mùa đều là mùa hè nắng 
ấm... Rồi kết thành vòng hoa gởi thẳng 
bằng máy bay cho khách hàng sẽ nhận 
được trước khoảng nửa ngày làm lễ 
cưới... 
Đám cưới của Phượng Hồng tổ chức 
linh đình trong một nhà hàng lớn sang 
trọng. Trước khi tiệc cưới bắt đầu, Hồng 
Hạnh được mời lên, đứng gần bên cô 
dâu và chú rể trước hai họ.  
Với giọng thanh thoát rành rọt của cô 
dâu giới thiệu bằng tiếng Đức:  
“...Cảm ơn hai họ cùng quan khách có 
mặt trong lễ và tiệc cưới hôm nay của 
chúng tôi. Tôi xin trân trọng giới thiệu 
cùng quý vị một đồng môn từ thuở thiếu 
thời ở Trung học cách nay hơn năm 
mươi (50) năm, là Hồng Hạnh đây. Bạn 
từ Mỹ bay sang dự và tặng cho tôi món 
quà hết sức đặc biệt và vô cùng trân 
quý đó là vòng hoa cưới kết toàn là 
những cánh hoa phượng có màu hồng 
tươi thắm... Cũng như cô đã đặt cho tôi 
cái tên đẹp là “Phượng Hồng”... 
Những tràng pháo tay, và tiếng nổ mở 
nắp chai rượu champagne kéo dài, kéo 
dài tiếp nối... như không bao giờ dứt. 
Trong khi Hồng Hạnh và Phượng Hồng 
choàng tay nhau nước mắt hạnh phúc 
chan hòa. 
 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
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Cuộc tình nắng hạ xót xa 
Nửa vầng trăng, nửa cánh hoa... phận người 
Bờ vai nhỏ, khóc chưa nguôi 
Như làn nước ngược dập vùi sóng xô 
Dòng sông đỗ bến hư vô 
Tháng năm mòn mỏi bụi mờ thế gian 
Về bến hoặc? - Chốn địa đàng? 
Pháp âm vi diệu... trăng ngàn vợi cao... 
 
Trời xanh lồng bóng quyện vào 
Biển tình dào dạt nhuốm màu phai phôi! 
Vòng trầm luân khởi nghiệp rồi 
Bờ xưa thôi đã... xa xôi nghìn trùng... 
Chân như là biển cuối cùng 
Tâm kinh là cõi diệu hình mênh mông 
Cành hoa duyên kiếp tím dần 
Từ ly giây phút bỗng thành xa xăm... 
 
Cung đàn lỡ nhịp đêm rằm 
Đi về là chuỗi... âm thầm tả tơi 
Vầng trăng, chiếc lá khô rơi… 
 
 
VA, ngày 12-7-2012 (Nhâm Thìn) 
Bùi Thanh Tiên 
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thời vừa qua khỏi tháng ba 

nhủ thơ nén lại xót xa đã từng 

chim thiên di trở về rừng 

vờn hoa đùa nắng hót mừng tuổi Xuân 

 

mắt đời vơi giọt lệ rưng 

môi tình rộ nhoẻn nụ hừng hực mơ 

chạm vào thơ mộng khép hờ 

điệu cười nhí nhảnh trêu ngơ ngẩn hồn 

 

níu nhau ngôn tự bồn chồn 

giữa tầm xuân chín hái nồng cảm nhau 

đêm chong sáng rỡ nguyện cầu 

ngày hưng hửng bước xuyên màu nắng tươi 

 

mời em vẽ lại nụ cười 

trên môi mặc khải ý đời hạnh ngôn 

cánh đào rỡn gió quay tròn 

rót trên tóc mượt sắc hồng tinh khôi 

 
Cao Nguyên  

 


