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Những Ngày Xưa Thân Ái 

TIỂU THU 
(Tiếp Theo Cỏ Thơm 68) 

Vừa nói Nhân vừa đưa mắt nhìn sang 
Thư khiến nàng thấy nhột nhạt nên vội 
vàng lên tiếng: 
 - Trời ơi, bộ Vy muốn chị em mình biến 
thành con heo mập hay sao mà tính ăn 
nhiều thế? 
 Vy cười dòn tan: 
 - Em không lo. Bố em nói trong bụng 
em có con sán lãi Ténia nên em ăn bao 
nhiêu cũng không mập nổi. Vì thế em cứ 
sơi thoải mái! 
 - Khiếp quá! Thư kêu lên. Nếu có con 
đó trong bụng chắc chị chết vì sợ!  
 - Thư tin con bé này thì có nước bán 
thóc giống. Vy đùa thôi. Nếu có con đó thì 
dượng cũng bắt nó xổ ra từ đời nào rồi.  
Xạo hết chỗ nói! 
 Vy ôm bụng cười trước sự ngây thơ, 
dễ tin của bà chị họ. Nhưng Nhân thì thấy 
Thư càng ngày càng đáng yêu hơn. Chàng 
nghĩ mình sẽ hạnh phúc biết bao nếu lấy 
được Thư làm vợ.  Thư vừa xinh đẹp, vừa 
ngây thơ duyên dáng. Chàng tin rằng chắc 
chắn mình sẽ đem hạnh phúc lại cho Thư. 
Nhân mỉm cười trước cái viễn ảnh chàng 
và Thư nên duyên cầm sắc. Và những đứa 
con xinh như mẹ nó nữa chứ... 
 Ba người tới tiệm ăn thì thấy Hưng và Ái 
Lan chờ sẵn ở đó. Ái Lan rất xinh, đang học 
Đệ tam trường Nguyễn Bá Tòng. Cô bé mặc 
đầm rất chic. Hỏi ra thì Cô của Ái Lan có 
tiệm chuyên may áo đầm trước trường 
Marie Curie. Bữa ăn rất vui nhờ Hưng và 
Vy. Thư ăn uống nhỏ nhẻ khiến Nhân phải 
tiếp thức ăn: 

 - Thư ơi, em nhìn con bé Vy kìa. Nó ăn 
như hổ, còn em ăn còn thua con mèo. Năm 
nay học cực lắm. Ráng ăn nhiều mới có 
sức học nhé. 
 - Trời! Nhìn anh Nhân săn sóc chị Thư 
mà em tủi thân quá! huhuhu! Em phải kiếm 
ngay một người yêu để được săn sóc. 
 Thư mắc cỡ, nguýt cô em: 
 - Vy này! Nói nhảm không à. Anh Nhân 
đâu phải là người yêu của chị! 
 - Quên. Chị là người yêu của anh Nhân em. 
 Thấy Ái Lan tròn mắt hết nhìn người nọ 
đến người kia ra vẻ không hiểu, Thư cấu 
Vy một cái đau điếng, miệng nói "cho 
chừa!". Hưng thấy vậy cũng đá nhẹ chân Ái 
Lan dưới gầm bàn. Cô bé hiểu ý lảng sang 
chuyện khác: 
 - Em nghe nói phim Angélique hay lắm. 
Tình yêu giữa hai nhân vật chính rất lãng 
mạn. Bạn em đi xem khen quá trời luôn. 
Nghe nói nhân vật chính là một ông Bá 
Tước lớn tuổi còn què một chân, trên mặt 
có một vết sẹo dài, vậy mà cô Angelique trẻ 
và đẹp như tiên yêu say đắm.  
 Hưng cười hìhì: 
 - Anh nghe nói thì ông ta có "bùa phép" 
linh nghiệm lắm.  
 Ái Lan ngây thơ: 
 - Bộ ổng là phù thủy sao? 
 - Phù thủy trong tình yêu em ạ! Ông ta 
biết cách chinh phục trái tim của đàn bà. 
Anh thấy anh Nhân cần đi xem phim này để 
học hỏi.  
 Nhân chỉ cười nhẹ, mắt nhìn Thư đắm đuối: 
 - Anh tin ở tình yêu chân thành và con 
tim ngay thẳng. Anh sẽ không dùng "đòn 
phép" để có được tình yêu. Bất cứ sự gian 
dối nào cũng sẽ không có kết quả tốt về 
sau. Phải không Thư? 
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 - Dạ, Thư cũng nghĩ vậy. Trong tình 
yêu mà tính toán quá, giống như một cuộc 
trao đổi mua bán, sẽ không có hạnh phúc. 
 Hưng chép miệng, lắc đầu: 
 - Chị Thư hơn con bé Vy có một tuổi 
mà có vẻ chín chắn hơn nhiều nha. 
 Nhân nhìn đồng hồ, gọi tính tiền trước 
khi Vy mở miệng phản đối: 
 - Thôi thôi! Hai cô mỗi người mỗi vẻ mỗi 
vẻ mười phân vẹn mười. Một cô là Thúy 
Kiều, một cô là Thúy Vân. Được chưa? Bây 
giờ chúng ta đi đến Éden là vừa. 
 Nhìn giòng người xếp hàng dài để mua 
vé, Vy lè lưỡi: 
 - Trời ơi, nếu bây giờ mới xếp hàng 
mua vé thì đời nào mới vào rạp được! Anh 
Nhân em giỏi thật. Lúc nào cũng tính toán 
chu đáo! 
 Vào ghế ngồi, Vy đùn cho Thư ngồi 
cạnh Nhân, đến Vy và cuối cùng là Ái Lan 
và Hưng. Thư không muốn ngồi gần Nhân, 
nhưng không lẽ đùn tới đùn lui cũng kỳ nên 
đành phải ngồi xuống. Nhưng không thoải 
mái tí nào. Khi đùi Nhân vô tình chạm vào 
đùi nàng, Thư vội vàng khép chân lại, mắt 
nhìn thẳng lên màn ảnh. Nhân biết Thư sợ 
nên cũng ráng giữ ý, không dám chạm vào 
nàng. Thấy Hùng và Ái Lan cầm tay nhau 
một cách tự nhiên Nhân thèm lắm. Ước gì 
được giữ bàn tay "năm ngón kiêu sa" của 
nàng trong tay mình nhỉ? Nhân nhìn xuống 
bàn tay trắng nõn nà đang đặt rất ngoan 
hiền trên đùi của nàng mà ước thầm. Người 
ta nói "trong mắt người yêu có Tây Thi" 
không ngoa chút nào. Trong mắt Nhân, 
chàng yêu Thư từ đôi mắt màu hạt dẻ trong 
sáng, ngây thơ nhưng không kém phần tinh 
nghịch. Chiếc miệng xinh với đôi môi đỏ 
hồng tự nhiên. Và nụ cười. Ôi, nụ cười với 
chiếc răng khểnh mới có duyên làm sao! 
Nghĩ đến đôi môi, lòng chàng tự nhiên có 
cảm giác nôn nao một cách kỳ lạ. Một cảm 
giác chàng chưa hề cảm thấy khi gần bất cứ 
cô gái nào trước đây. Nhân hít vào một hơi 

dài và ngồi thẳng người lên. Như muốn 
tránh xa một cám dỗ đang thôi thúc. Đúng 
lúc đó trên màn ảnh bắt đầu chiếu phim 
quảng cáo. Nhân như vừa thoát khỏi một 
cơn mê. Chàng chăm chú nhìn lên màn ảnh. 
 Phải công nhận là cuốn phim quá hay. 
Quá hấp dẫn. Nữ tài tử xinh đẹp Michèle 
Mercier xuất sắc trong vai Angélique và tài 
tử gạo cội Robert Hussein trong vai Bá 
Tước Joffrei đã khiến bao trái tim phải thổn 
thức, ước mơ. Nhưng trên đời này có 
chuyện gì hoàn hảo? Khi người ta có quá 
nhiều sẽ khơi động lòng ganh tị của tha 
nhân. Nàng Angélique quá đẹp khiến vị vua 
đa tình sinh lòng muốn chiếm hữu. Chẳng 
những sở hữu một mỹ nhân đẹp nhất 
vương quốc, chàng Bá Tước hào hoa lại 
còn có một tài sản khổng lồ khiến nhà vua 
phải ganh tị. Một khi người có uy quyền 
nhất nước muốn là trời muốn. Thế là cuộc 
tình đang đẹp như mơ bỗng chốc tan như 
bọt nước! Cửa nát, nhà tan. Thân tàn ma 
dại. Ôi cuộc đời sao lắm bất ngờ!  
 Khi cuốn phim chấm dứt, mọi người ra 
về trong niềm luyến tiếc. Trên mặt phụ nữ, 
người nào cũng phảng phất vẻ bàng hoàng, 
thương cảm. Thư và Vy cũng không ngoại lệ. 
Ra khỏi rạp Vy nói: 
 - Nếu ngoài đời có ông Bá Tước này thật 
em dám lấy liền đó. Chị Thư dám không? 
 - Thôi đừng mơ mộng nhỏ ơi. Chị chỉ 
muốn một cuộc sống bình thường. Trầy vi 
tróc vẩy như vậy chị sợ lắm. Thư rụt cổ.  
 - À, một túp lều tranh với hai quả tim 
vàng chứ gì?  
 - Cũng không luôn. Nếu hai quả tim 
vàng với một căn... nhà lầu thì tốt hơn. Thư 
tinh nghịch trả lời. 
 Nhân chen vào, vừa nói vừa cười nửa miệng: 
 -Nếu mộng ước bình thường như thế 
thì quá dễ. Anh cũng có ý tưởng... giống 
như thế! 
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 - Thế này thì chí lớn gặp nhau rồi. Anh 
chị biết người ta gọi là gì không? là "đồng 
chí" đấy. 
 Nói xong con bé cười dòn tan làm mọi 
người cũng bắt cười theo. Thấy còn sớm, 
Nhân đề nghị cả bọn thả bộ tới kem Mai 
Hương. Ăn xong rồi về. Đề nghị được hưởng 
ứng nồng nhiệt. Băng qua công viên  trước 
Tòa Đô Chính Vy nói: 
 - Rạp Rex lớn, sang trọng, nhưng em 
thích rạp Eden hơn. Trông nó ấm cúng, 
thân mật hơn nhiều. Các anh chị còn nhớ 
lúc Rex mới khánh thành, ở đây chiếu phim 
Ben Hur không? Khán giả đông ơi là đông. 
Lần đầu được đi thang cuốn vui ghê! 
 - Anh còn nhớ Vy lên tới trên lầu, chưa kịp 
bước ra bị "nó" hất té lăn cù, lỗ mũi ăn trầu! 
 Vy chu mỏ: 
 - Anh Nhân kỳ quá. Nhớ gì không nhớ, 
lại nhớ em bị té! 
 - Tại lúc đó Vy khóc quá trời nên anh 
nhớ hoài!  
 - Anh cũng nhớ nữa. Hưng chen vào. 
Lúc đó bé Vy khóc hu hu buồn cười lắm!  
 - Chị Thư xem, em bị té lỗ mũi ăn trầu 
mà hai ông anh em cười, có ác không chứ? 
Thù này em quyết trả! 
 - Ấy! Ấy! Cho anh xin. Từ nay không 
dám nhắc nữa. Nhân vội vàng tiếp lời. Tí 
nữa đãi Vy ăn hai ly kem! 
 - Như vậy em mới tha. Vy nói sau khi ném 
cho ông anh một cái nhìn sắc lẻm. 
 Tới tiệm Mai Hương, may quá còn 1 
bàn trống bên ngoài, mọi người ngồi 
xuống, thở ra thoải mái. Ngồi ở đây có thể 
vừa ăn kem, vừa ngắm ông đi qua bà đi lại. 
Tất cả tài tử giai nhân Sài Thành đều "diễn 
hành" qua đây. Tha hồ cho các cô ngắm 
nghía thời trang! Thư chọn kem dâu. Nàng 
khoan thai múc từ muỗng kem đưa lên 
miệng. Trời nóng, chất kem vừa ngọt ngào 
vừa thơm tho, mát rượi trôi xuống cổ như 
nước cam lồ. Thư không dấu được vẻ 
khoan khoái. Nhìn muỗng kem màu hồng 

giữa đôi môi Thư, Nhân chỉ muốn... chỉ 
muốn là... muỗng kem! Đúng, là muỗng 
kem để được đôi môi hồng kia ngậm một 
cách thích thú.  
 Thấy Nhân nhìn Thư say đắm lộ liễu quá, 
Vy đá vào chân Nhân nhắc khéo: 
 - Ly kem chocolat của anh chảy hết rồi kìa! 
 Lúc đó chàng mới trở về thực tại, cười 
ngượng ngập, đánh trống lãng: 
 - Tại anh thấy kem dâu của Thư hấp 
dẫn quá nên... thèm! 
 Vy nheo mắt trêu ông anh: 
 - Vậy sao anh chọn kem chocolat? 
Chọn nhầm làm sao ăn ngon cho được. 
Con bé ý nhị. Chị Thư ơi, ly kem anh Nhân 
chảy hết rồi, chị làm ơn chia bớt kem cho 
anh ấy nhé. 
 - Con bé lí lắc này! Đừng chọc ghẹo để 
chị Thư ăn cho ngon. Nhân rầy em.  
 Nhưng Thư tưởng thật, vội đưa ly kem 
của mình sang phía Nhân: 
 - Anh Nhân có muốn không. Thư chia 
bớt cho anh một nửa. Nhiều quá em ăn 
không hết đâu. 
 Nhân nhìn Thư âu yếm: 
 - Thật không? Anh chỉ cần xin một 
muỗng thôi là đủ. 
 Nói rồi Nhân múc một muỗng kem dâu 
trong ly của Thư đưa lên miệng.  Chàng 
nhắm mắt, ngậm muỗng kem mà sung 
sướng như được ngậm... môi hồng của 
người trong mộng. Tình yêu thật là mầu 
nhiệm. Người ta có thể cảm thấy hạnh 
phúc tràn trề chỉ với một chuyện nhỏ nhặt 
không đâu! Một muỗng kem nhỏ bé có thể 
khiến Nhân cảm thấy vui vẻ suốt cả buổi 
chiều. Đột nhiên chàng không muốn xa 
Thư  vội nên đề nghị: 
 - Hay bây giờ mình đi ăn bún chả 
Casino. Anh đãi. 
 Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Vy kêu lên: 
 - Ủa, sao Anh Nhân nổi lòng "từ bi bất 
ngờ" thế này! Anh vừa bao tụi em một chầu 
ciné và một chầu kem. 
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 - Chuyện nhỏ! Anh mới lãnh lương mà. 
Ngày mai Thư vô nội trú rồi. Vô đó ăn uống 
chắc là kham khổ. Hôm nay đãi Thư một chầu 
ăn cho đã. Có ai phản đối không? 
 Bao nhiêu cái miệng đều nhao nhao: 
 -Không bao giờ từ chối! Vy còn thêm, 
đi ngay kẻo anh Nhân đổi ý!  
 Nhân gọi tính tiền rồi cả bọn tà tà tới 
đường Pasteur, quẹo vô hẻm Casino.  Đây 
là một con hẻm tương đối hẹp. Đi sâu vào 
trong còn vài tiệm bán phở, bánh cuốn... 
Nhưng nơi đây nổi tiếng nhất là bún chả. Vì 
thế mà con hẻm có "thương hiệu" chính là 
Bún Chả Casino mà bàn dân thiên hạ, đặc 
biệt là cánh tóc dài, ai cũng biết.  Giống 
như phở Gà Hiền Vương, Bánh Cuốn Tây 
Hồ, Phở Bò Pasteur.... 
 Vừa vào tới đầu hẻm, mùi thịt nướng 
đã bay ra thơm lừng. Đi vào trong, Thư 
ngạc nhiên khi thấy bà nướng chả ngồi 
ngoài hành lang, quạt liên tục vào lò than 
hồng. Trên đó từng vỉ thịt nướng đang rỏ 
những giọt mỡ cháy xèo xèo, bay mùi thơm 
điếc mũi. Thịt nướng vừa chín, bà ta gỡ ra 
bỏ vào tô nước mắm pha hành hoa xắt 
nhuyễn và thật nhiều tiêu bên cạnh.  
 Năm người ngồi vào bàn, gọi bún chả. 
Nhìn mẹt rau là thấy thèm. Những cọng rau 
muống chẻ xanh non quăn tít dính chùm 
vào nhau, rau tía tô, rau mùi, rau kinh 
giới...Từng lọn bún trắng phau phau, nõn 
nà. Thư phải công nhận bún chả nơi đây 
danh bất hư truyền. Ở nhà, thỉnh thoảng 
mẹ cũng làm, nhưng không ngon bằng nơi 
này. Giống như đi ăn nhà hàng Tàu, có 
những món mình bắt chước cách nào cũng 
không ngon bằng. Cái đó là bí quyết. Nhiều 
người dù trả tiền để học, nếu Thầy nhất 
định giữ lại một, hai bí quyết cũng thúc thủ! 
 Ăn xong Vy không quên mua một túi 
bánh rán về cho bố mẹ. Hưng đưa Ái Lan về. 
Nhân đưa Thư và Vy về tới nhà cũng gần 
tám giờ tối. Trước khi từ giã, Nhân căn dặn: 

 - Sáng mai anh sẽ qua chở Thư vào 
Régina Pacis nhé. 
 - Cám ơn anh. Thư đi bằng taxis được 
rồi. Cứ làm phiền anh, ngại quá! 
 Nhân vội đỡ lời: 
 - Chúa nhật anh có làm gì đâu?  Đến 
đó có người xách valise cho Thư cũng đỡ 
mà. Phải không Vy? 
 - Đúng lắm. Ngày mai anh Nhân và em 
đưa chị Thư đi. Quyết định vậy nhé. Thôi anh 
Nhân về nghỉ sớm, mai lao động tiếp. Vy vừa 
nói vừa kéo Thư vô nhà. Thư cằn nhằn: 
 - Làm phiền anh Nhân hoài, chị ngại ghê 
lắm. Lỡ anh ấy nghĩ chị lợi dụng lòng tốt... 
 - Chị đừng lo. Lòng tốt của anh ấy bị tụi 
em lợi dụng dài dài. Cần gì tụi em cũng ới 
anh Nhân. Có chị, cũng chỉ là thêm mắm 
thêm muối. Nói vậy chứ anh Nhân em tốt 
bụng lắm. Dù không yêu chị, anh ấy cũng 
giúp mà. Đằng này... 
 - Như vậy chị càng chết ngắt! Chị 
không muốn anh hiểu lầm. Vy ơi là Vy! Thư 
nhăn nhó. 
 Vy cười dòn, lên giọng thầy đời: 
 - Chị cứ lo con bò trắng răng. Đây là 
anh Nhân tự nguyện. Em xin ghi nhận chị 
có từ chối, nhưng "nạn nhân" vẫn cứ lao 
đầu vào. Sau này có khổ là tự mình chuốc 
lấy. Nếu có người nào phàn nàn em sẽ làm 
chứng, chị khỏi lo! Bây giờ chị em mình 
tắm rửa rồi đi ngủ. 
 Tối đó Thư thao thức, không biết đời 
sống trong nội trú ra sao? Lần đầu sống 
giữa những người hoàn toàn xa lạ Thư 
cảm thấy hơi sờ sợ. Trong sự chung đụng 
hằng ngày không biết có gì rắc rối không? 
Trước khi đi mẹ căn dặn, sống tập thể 
không phải dễ dàng. Nhất là nơi đây những 
lưu trú sinh đến từ khắp nơi, mọi miền của 
đất nước. Người Trung, người Nam, người 
Bắc tính tình, phong cách khác nhau. Vì thế 
lúc nào cũng phải hòa nhã. Một câu nhịn 
chín câu lành. Người nào dữ quá đừng kết 
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bạn. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong 
đầu khiến Thư trằn trọc mãi mới ngủ được. 

* 
 Mới mười giờ sáng Nhân đã có mặt. 
Thư đã sửa soạn xong mọi thứ. Chỉ có một 
valise và một xắc tay. Ngồi nói chuyện chơi 
một lúc, Nhân nháy Vy ra ngoài nói nhỏ: 
 - Trước khi Thư vào trường, anh đưa 
hai cô đi ăn trưa nhé.  
 Vy tròn mắt: 
 - Lại đi ăn? Anh không sao, nhưng cái 
vòng số hai của em sẽ có sao đó! 
 - Tội nghiệp anh mà Vy. Còn lâu lắm 
anh mới được gặp lại cô ấy. Em chưa yêu 
nên không biết chứ ngày nào không được 
gặp Thư, anh nhớ nhung kỳ lạ lắm. 
 Vy gãi đầu, nhăn mặt: 
 - Cho nên em đâu có ngu gì đâm đầu 
vào tình yêu cho nó khổ! Thôi được rồi, để 
em ráng thuyết phục chị Thư. Tối hôm qua 
chị ấy cằn nhằn em quá trời. 
 Nhân lo lắng hỏi: 
 - Thư nói sao, kể cho anh nghe đi. 
 - Chị ấy bảo là cứ nhờ vả anh hoài rồi 
anh hiểu lầm chị ấy có tình ý với anh. 
 Nhân vội vàng xua tay: 
 - Không, không đâu. Em nói Thư đừng 
ngại. Anh không có ý làm áp lực với cô ấy. 
Được gặp, được nhìn thấy cô ấy là anh đủ 
vui rồi. 
 Vy nhìn ông anh si tình của mình một 
cách thương hại. Nếu yêu mà khổ thì thà... 
đừng yêu! Nhưng cô bé cũng từng nghe 
anh Hưng tuyên bố chắc nịch " Yêu là khổ, 
mà không yêu là lỗ. Thà khổ còn hơn lỗ!". 
Tình yêu rắc rối thật! 
 - Vy ráng giúp anh rồi muốn gì anh 
cũng chìu mà. 
 Tiếng Nhân năn nỉ kéo Vy về thực tại. 
Con bé thở dài, gật đầu: 
 -Được rồi. Để em vào nói với chị Thư. 
Nếu chị ấy không chịu thì không phải lỗi em 
đâu đấy. 

 Nói rồi Vy vào nhà. Thấy Thư đang nói 
chuyện với mẹ, Vy mừng vì biết thế nào mẹ 
cũng nói vào: 
 - Chị Thư ơi, anh Nhân nói muốn mời chị 
em mình ăn trưa rồi hãy vào trường. 
 Bà Kiên sợ Thư từ chối nên vội nói: 
 - Đúng đấy. Bảo anh Nhân con đưa hai 
chị em đi ăn gì trước khi Thư vào trường. 
Đằng nào người ta cũng đâu có biết cháu sẽ 
ăn trưa trong đó đúng không? 
 Thư định từ chối, nhưng thấy thiếm nói  
cũng có lý, nên gật đầu: 
 - Dạ, vậy tụi cháu đi ăn cái gì nhẹ nhẹ 
cũng được. Nhưng làm phiền anh Nhân 
nhiều quá cháu rất ngại. 
 Bà thiếm vội khỏa lấp: 
 - Anh em trong nhà có gì mà phiền! 
Chúa Nhật thằng Nhân cũng rảnh mà. Thôi 
mấy anh em sửa soạn đi đi. Cuối tuần nhớ 
về nhà ăn cơm. Cứ xem nhà chú thiếm như 
nhà cháu nhé. Thư vâng dạ, cám ơn bà 
thiếm. Trong khi đó Vy chạy ra kêu Nhân 
vào xách va ly cho Thư. Nhân mừng rỡ đi 
vào, mặt mày tươi rói. Bà dì đưa mắt trìu 
mến nhìn thằng cháu. Trong tất cả các cháu, 
bà thương nhất thằng này. Nhân vừa tốt 
bụng, thật thà lại thương các em rất mực. 
Thấy chàng có ý với Thư bà rất vui. Dưới 
mắt bà, Thư vừa xinh đẹp lại nết na. Chúng 
nó lấy nhau thật xứng đôi. 
 Qua khỏi cầu chữ Y Nhân hỏi: 
 -Hai tiểu thư muốn đi ăn ở đâu để tôi 
chở đi. 
 Thư vội vàng nói: 
 - Đừng vào tiệm mắc tiền nhé. Ăn gì 
thường thường được rồi anh ạ. 
 Vy cười dòn: 
 -Bà chị tốt bụng của em ơi. Một ông 
Quản lý hãng nước ngọt, tuy không đồ sộ 
gì lắm, nhưng cũng đủ tiền bao chị em 
mình một bữa ngon lành mà. Phải không 
anh Nhân?  
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 - Hoàn toàn đồng ý. Vậy anh đưa hai 
cô vô Chợ Lớn ăn cơm Tàu nhé. Tiệm 
Đồng Khánh được không? 
 - Trời! Sang dữ nha. Vy kêu lên. Mấy 
năm rồi em chưa được ăn cơm tàu. Cám 
ơn...chị Thư! 
 Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Thư, Vy 
giải thích: 
 - Nếu không nhờ chị, đời nào em được 
anh Nhân cho đi ăn nhà hàng sang trọng 
như vậy! Cám ơn chị là phải rồi. Tình yêu 
muôn năm! 
 Thư ngượng ngùng mắng cô em trong 
khi Nhân chỉ cười tủm tỉm: 
 - Con nhỏ này chỉ có tài nói nhảm nhí là hay! 
 Vy bị mắng nhưng cười khúc khích. 
Thư nhìn ra ngoài cửa kính. Hai bên Đại lộ 
Đồng Khánh cửa tiệm lớn nhỏ nối đuôi 
nhau. Phần lớn, nếu nói không ngoa, toàn 
do người Trung Hoa làm chủ. Đây là một 
thành phố trong một thành phố. Thư nghe 
nói nhiều người dù sinh đẻ ở đây, trên đất 
nước Việt Nam, nhưng không nói được 
tiếng Việt! Trẻ con đến trường Tàu hoặc 
trường Tây. Người già chỉ sống quanh 
quẩn trong khuôn viên Chợ Lớn. Họ không 
có nhiều nhu cầu học tiếng Việt. Phần đông 
người Trung Hoa biết nói tiếng Việt giọng 
đều lơ lớ khó nghe. Tiếp xúc với người 
Tàu, lúc nào họ cũng cười hềnh hệch, 
nhưng mấy ai thấu hiểu trong cái đầu nhiều 
toan tính kia đang nghĩ gì? Họ đang tìm 
cách nào để thu lợi đây? 
 Ba người bước vào Tửu lầu tương đối 
sớm nên không cần chờ đợi. Phòng ăn 
rộng mênh mông. Trang trí rồng phượng 
màu sắc lộng lẫy. Người Tàu chuộng màu 
đỏ và vàng, nên nhìn đâu cũng thấy chói 
chang hai màu mà họ cho là đem lại sự 
may mắn này. Bồi bàn ăn mặc lịch sự đưa 
ba người vào ngồi trong một góc, như lời 
họ yêu cầu. Bởi vì lát nữa đây, khi tiệm đầy 
khách sẽ ồn ào kinh khủng. Ngồi trong góc 
đỡ điếc tai và nói chuyện thoải mái hơn. 

Hai cô để Nhân tự ý chọn món ăn, vì nghe 
nói chàng đi ăn thường với khách hàng 
trong các tiệm Tàu trong Chợ Lớn. Nhân 
gọi một tô súp Bát bửu, nửa con vịt quay 
Bắc Kinh, một đĩa rau xào thập cẩm, một 
đĩa sườn chua ngọt. Chàng định gọi thêm 
nhưng Thư cản lại: 
 - Buổi trưa ăn nhiều quá sẽ buồn ngủ 
lắm anh ạ. Như vậy đủ rồi. Nếu cứ ăn theo 
cách này hoài chắc Thư sẽ trở thành con 
heo mập ú! 
 - Đừng lo. Thư thành con gì cũng đẹp 
mà. Nhân vừa nói vừa nhìn Thư với ánh mắt 
trìu mến khiến nàng  đâm ngượng.  
 - Chị Thư cứ ăn thả cửa đi. Trong mắt 
anh Nhân, chị lúc nào cũng đẹp như Tây 
Thi tái thế. Chỉ có em, nếu mập lên sẽ 
được ông anh thân mến gọi là Bé Mập 
ngay tức khắc. Em còn nhớ hồi em nhỏ, 
tròn như hạt mít nên bị anh Nhân gọi là Vy 
Ù! Đúng không anh Nhân? 
 Thư cười khi nhớ rằng, quả thật hồi bé 
Vy rất tròn trĩnh. Hai má phúng phính lúc 
nào cũng đỏ hồng. Hai cái bính thắt nơ 
xanh, nơ đỏ xinh thật là xinh: 
 - Đâu có. Hồi đó chị thấy Vy xinh lắm. 
Ai cũng thích hôn em. Chị còn phải ganh tị 
cơ mà! 
 Vy cười khúc khích: 
 - May quá lên mười tuổi em bắt đầu ốm 
lại. Nếu không chắc nguy to! 
 Nhân được dịp trêu em: 
 - Từ lúc có con sán Sơ Mít trong bụng 
chứ gì? Thôi ráng nuôi nó đi cho thân hình 
ốm đẹp! 
 Vy chưa kịp trả lời thì bồi bàn bưng 
thức ăn ra. Trước những đĩa thức ăn thơm 
lừng, Vy nhắm mắt hít một hơi dài, mặt đầy 
vẻ sung sướng: 
 - Mặc kệ. Mình cứ ăn ngon cho khoái 
khẩu. Mập ốm tính sau. Mời anh Nhân. Mời 
chị Thư. Em tấn công à. 
 Nhân mắng yêu: 
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 - Từ từ. Đừng có ăn hết phần của chị 
Thư nhé. Thư xem, chắc sau này nó dám 
tranh ăn cả với chồng! 
 Thư trấn an: 
 - Anh đừng lo. Vy nó chỉ ào ào cái 
miệng thôi. Thùng rỗng thường kêu to!.  
 Được dịp, Vy háy ông anh: 
 - Thấy chưa, chỉ có chị Vy là hiểu lòng em. 
Anh Nhân ở gần  mà chẳng hiểu gì về em cả. 
Buồn ghê! Thôi em ăn cho bớt sầu đời! 
 Cả ba người cười vui vẻ. Bữa ăn thật 
ngon miệng. Thư phải công nhận người 
Tàu nấu nướng thật cầu kỳ. Thức ăn tuy 
ngon nhưng nhiều dầu mỡ. Thỉnh thoảng 
ăn thì được, chứ ăn thường chắc chắn 
bụng sẽ thành cái trống như mấy xì thẩu 
trong Chợ Lớn này! 
 Xong bữa trưa Nhân chạy xe thẳng vào 
Trường Régina Pacis trên đường Tú 
Xương. Ngôi trường đồ sộ này được bao 
bọc bởi bốn con đường Tú Xương, Bà 
Huyện Thanh Quan, Hiền Vương và 
Nguyễn Thông. Chị Bích, con gái bác Minh 
bạn của Mẹ Thư đã xin chỗ nội trú dùm 
Thư. Bích ở đây và dạy tiểu học bên 
trường Regina Pacis. Bích dặn Thư vào 
cửa đường Tú Xương. Nhân khệ nệ xách 
chiếc va ly của Thư vào phòng đợi sát ngay 
cổng ra vào. Nơi đây có người trực để đón 
khách. Thư nói có hẹn với chị Bích. Người 
trực hôm nay là một cô bé độ mười bốn, 
mười lăm. Cô ta chạy đi độ năm phút sau 
thì Bích ra tới. Thư từ biệt Nhân và Vy, cúi 
xuống xách va ly. Nhưng chiếc va ly khá 
nặng khiến Thư phải vẹo cả người mới 
nhấc lên được. Nhân bước tới dành lấy, 
nhất định đòi xách tới trước cửa nhà của 
lưu trú sinh. Bích thấy vậy đi trước dẫn 
đường. Ba người đi dọc theo khoảng sân 
rộng, có trồng hoa và cây cảnh rải rác, vài 
mươi thước mới tới nơi. Bích bảo đặt va ly 
trên thềm, cô sẽ dẫn Thư đi gặp Sơ 
Madeleine trước khi đem đồ đạc lên lầu.  

 Thư quay sang từ giả Nhân và Vy. Vy 
dặn Thư cuối tuần về nhà ăn cơm với gia 
đình. Thư gật đầu. Thư nói cám ơn Nhân. 
Trong khi Vy quay mình bước xuống thềm, 
Bích mở cửa văn phòng xem có Soeur 
Madeleine không thì Nhân bất ngờ cầm tay 
Thư đưa lên môi và đặt lên đó một nụ hôn 
thật nhẹ. Không đợi Thư kịp phản ứng, 
Nhân nhìn sâu vào mắt nàng và nói: 
 - Anh về nhé. Hẹn tuần tới gặp. 
 Nhìn theo bóng Nhân đi ra cửa, rồi nhìn 
xuống bàn tay vừa "bị" hôn, Thư tự hỏi 
chuyện vừa rồi thật sự có xảy ra không? 
Hay nàng mơ? Nhưng không, rõ ràng nàng 
có cảm giác như bị phỏng ở bàn tay, nơi 
Nhân vừa đặt chiếc hôn thật mà. Thư lắc 
lắc đầu như không thể tin được chuyện 
vừa xảy ra! 
 - Thư ơi, vào đây em. 
 Tiếng chị Bích kéo Thư ra khỏi đám 
sương mù. Nàng vội bước vào văn phòng. 
Sơ Madeleine trạc ngoài bốn mươi. Người 
nhỏ nhắn và nét mặt hiền từ. Sơ tươi cười 
chào đón Thư. Sau khi đóng lệ phí, Sơ dẫn 
Thư lên lầu. Trong dortoir có hai dãy phòng 
dính liền nhau. Lối đi rộng ở giữa. Nói là 
phòng, chứ thật sự là những "ngăn" đủ một 
chiếc giường nhỏ, một bàn học nhỏ và một 
chiếc tủ đựng quần áo nhỏ. Tất cả đều nhỏ 
nhắn nơi đây. Người bên này có thể nhìn 
thấy nửa thân hình của người bên cạnh. 
Ngoài hành lang cũng ngăn thành phòng 
bé tí như vậy. Vị chi khoảng bốn mươi 
"phòng". Thư được chỉ định một phòng 
ngoài hành lang. Chị Bích nói cũng tốt vì 
những hôm trời nóng, chỗ này có cửa sổ 
sẽ mát mẻ hơn những phòng phía trong. 
Bích dặn Thư sắp quần áo vào tủ. Có thể 
tự do làm gì thì làm, đến sáu giờ chị sẽ dẫn 
Thư xuống phòng ăn. Thư cám ơn chị và 
bắt đầu mở va ly để dọn đồ ra.  
 Thư nhìn quanh quẩn, thấy lác đác vài 
cô. Người nằm khểnh trên giường đọc 
sách, hoặc ngủ. Người ngồi nơi bàn học hí 
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hoáy viết. Sau này Thư mới biết thường 
thường cuối tuần, những người ở gần Sài 
Gòn, hoặc trong Sài Gòn về nhà chiều thứ 
sáu và chiều Chúa Nhật mới trở vô. Còn 
những kẻ xa nhà như Thư, phần lớn ở lại 
đây. Chỉ về quê dịp Tết hoặc hè. Trong 
dortoir này có cả sinh viên lẫn học sinh. Vài 
người đi làm như chị Bích và một cô giáo 
nữa cũng dạy bên trường Régina Pacis.  
 Dọn xong không việc gì làm, Thư ngồi 
viết thư cho mẹ. Nàng nhớ mẹ da diết. Lo 
lắng không biết bà có khỏe không. Chắc 
mẹ cũng nhớ nàng lắm. Nhà chỉ có ba mẹ 
con. Anh Tiến đóng quân ở Biên Hòa và 
giờ đây Thư cũng rời xa mẹ. Bỗng dưng 
trái tim như có bàn tay vô hình bóp chặt và 
hai hàng nước mắt chảy dài. Thư ôm mặt 
thút thít khóc... 
 Một bàn tay ai đó khẽ khàng đặt lên vai 
khiến Thư giật mình, vội vàng lau nước 
mắt, ngoái cổ lại nhìn. Chao ơi, một cặp 
mắt to, tròn, đen nhánh trên  khuôn mặt trái 
soan trắng như tuyết đang nhìn Thư và một 
nụ cười hiền dịu nở trên đôi môi khiến Thư 
ngẩn cả người ra nhìn. Thấy nét kinh ngạc 
trên mặt nàng, người con gái tự giới thiệu: 
 - Chị tên My. Em mới tới phải không? 
 Thư ngượng nghịu vì bị bắt gặp đang... nhè: 
 - Dạ em mới tới trưa nay. Em tên Thư. 
Chắc chị My ở đây lâu rồi phải không? 
 - Chị ở đây với hai đứa em hai năm rồi em 
ạ. Gia đình chị ở Pleiku. Còn em? 
 - Dạ em ở Kontum. 
 My reo lên: 
 - Như vậy chúng ta là "láng giềng" rồi. 
Pleiku- Kontum cách nhau có 49 cây số 
thôi hà. Trời ơi, vui quá. Để chị kêu mấy 
đứa em chị lại giới thiệu với Thư nhé. À, bố 
mẹ chị có nhà thuốc tây ở thị xã Pleiku. 
 - Mẹ em có tiệm bán gạo sĩ và lẻ ở 
Kontum chị ạ. Trên đó không có lớp Đệ 
nhất nên em phải xuống đây học. Em đang 
nhớ mẹ nên ... Thư bẽn lẽn nói. 

 - Chị hiểu. Lần đầu xa nhà ai cũng nhớ 
em ạ. Tụi chị ba đứa mà còn nhớ nhà, 
huống chi em một mình. Thôi từ đây tụi 
mình xem như một nhà nhé. 
 Thư cảm thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Hơn nữa 
khuôn mặt My toát lên vẻ hiền hậu, dễ yêu và 
đáng tin cậy khiến nàng không do dự: 
 - Như vậy còn gì bằng. Em cám ơn chị 
thật nhiều. 
 My đi một lúc trở lại với hai cô em và 
giới thiệu: 
 - Đây là Hoàng Mai, em kế chị. Mai mười 
tám tuổi, đang học ở Nguyễn Bá Tòng và đây 
là cô út Hoàng Lan, mười bốn tuổi. Hoàng 
Lan học ở đây. Régina Pacis. Còn đây là Thư 
mà chị mới nói với tụi em đó. 
  Thư ngạc nhiên khi nhìn ba chị em 
đứng gần nhau. Ba khuôn mặt khác hẳn. 
Mắt My đen nhánh, tròn như hạt nhãn, 
sáng long lanh. Hoàng Mai cũng đẹp, 
nhưng cặp mắt không linh động như cô chị 
tên My. Tuy nhiên khuôn mặt Hoàng Mai  
toát ra vẻ ngây thơ trong sáng như thiên 
thần. Riêng cô em út có cặp mắt mí lót 
trông thật kỳ bí. Khi cười lộ chiếc răng 
khểnh đầy duyên dáng. Thư thầm nghĩ 
chắc bà mẹ phải đẹp lắm mới "cho ra lò" 
mấy tác phẩm đẹp ác liệt như vậy. Thư 
đứng lên, vui vẻ chào hai người bạn mới.  
 Đang nói chuyện thì Bích tới để đưa 
Thư xuống phòng ăn dùng cơm tối. Thấy 
bốn người, Bích vui vẻ nói: 
 - Ồ! vậy là chị hết lo Thư không có bạn 
rồi nha.  
 - Dạ. Em đang buồn thì được chị My 
đến an ủi. Rồi mới làm quen với Hoàng Mai 
và Hoàng Lan vui quá. Em cám ơn các chị 
đã săn sóc em. Từ nay em hết sợ rồi. 
 - Đúng đó. Thư cần gì cứ nói với chị 
hoặc chị My. Thôi bây giờ chị em mình 
xuống ăn cơm tối. 
 Phòng ăn rộng rãi với những chiếc bàn 
nhỏ.  Ăn với muỗng nĩa và đĩa chứ không 
dùng chén. Thư được chị Bích sắp ngồi cùng 
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bàn. Ngồi chung còn có Lệ Hoa và Thảo. Hai 
cô này đang học Đệ Nhị trường Gia Long. 
Sau này Thư mới biết trong nội trú có tất cả 
các nữ sinh những trường khác như Couvent 
des Oiseaux và Marie Curie. Tất cả những 
trường không xa Régina Pacis lắm.  
 Chị Bích rỉ tai Thư: 
 - Cơm trong này không ngon, nhưng 
cũng phải ráng ăn nha. Khi nào chị về quê 
lên mới có "tiếp tế"! 
 Thư thật thà: 
 - Không sao đâu chị. Tính em dễ ăn 
lắm. Miễn ăn no là được rồi. Hơn nữa cuối 
tuần về nhà chú thiếm, em sẽ được ăn 
ngon để bù lại. 
 Chị Bích nhìn Thư cười tinh quái: 
 - Còn anh chàng gì hồi trưa đưa em tới 
đó. Chắc thế nào cũng mời em đi ăn dài dài 
chớ gì? Chị thấy anh ta có vẻ amoureux 
em đậm lắm nha! 
 Thư tròn mắt: 
 - Sao chị biết  anh ấy yêu em? 
 Chị Bích tặc lưỡi: 
 - Oh làla! Nhìn là biết liền chớ khó gì. 
Chị còn thấy anh ta ...hôn tay em nữa kìa! 
 Thư giật mình, ngượng đỏ cả mặt vì 
thấy Lệ Hoa và Thảo nhìn nàng cười mím 
chi, chống chế:  
 - Anh ấy là cháu của thiếm dâu em. 
Mới gặp có hơn một tuần mà không ngờ 
anh ấy...anh ấy... 
 - Cái đó người ta gọi là coup de foudre 
đó cô em ngây thơ của tôi ơi! Tóm lại, 
được yêu là hạnh phúc rồi. Xấu xí như chị 
đây gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa có mối 
tình nào dắt vai! 
 Thư nhìn thân hình cao nghệu, ốm tong 
teo và khuôn mặt đầy tàn nhang của chị 
Bích, thành thật nói: 
 - Đối với em, người không đẹp mà tốt 
bụng còn quý hơn là người có bộ mặt đẹp 
mà xấu tính chị ạ. 
 Bích nghe vậy sướng quá, đưa tay bẹo 
má Thư một cái: 

 - Nếu ai cũng nghĩ như em thì cuộc đời này 
sẽ vui biết bao nhiêu. Phải không Lệ Hoa? 
 Cô bé tên Lệ Hoa đang cắm cúi ăn, 
nghe hỏi vội vàng trả lời: 
 - Dạ, đúng vậy đó chị. Em cũng nghe 
nói "cái nết đánh chết cái đẹp!".  
 Thư cười thầm vì con bé Lệ Hoa này 
đẹp ơi là đẹp. Khuôn mặt trắng muốt như 
thạch cao. Cặp mắt hình hạnh nhân mơ 
màng dưới làn mi cong. Cặp lông mày đen 
nhánh, đẹp tự nhiên như vẽ. Khi cười lộ 
hàm răng trắng đều như hạt bắp. Mái tóc 
của cô bé phải được gọi là "suối tóc" mới 
bộc lộ hết vẻ đẹp mượt mà, óng ả. Thư 
nghĩ bất cứ người họa sĩ nào thấy Lệ Hoa 
chắc cũng ngứa tay, muốn cầm cọ. Bỗng 
chị Bích cười, hỏi ba cô: 
 - Tụi em có nghe câu trả lời của một 
người đẹp đi thi Hoa Hậu, khi giám khảo đặt 
câu hỏi: "Em nghĩ gì về câu tục ngữ "cái nết 
đánh chết cái đẹp" chưa? 
 - Chưa chị ạ. Cả ba cô trả lời. 
 - Thí sinh trả lời như vầy nè: "Thưa 
giám khảo, em xin hỏi cái Đẹp có tội tình gì 
mà phải bị cái Nết đánh chết?" . Cả ba 
nghe xong không nín được cười: 
 - Chắc giám khảo á khẩu luôn hén chị? 
 Tới giờ phút này thì Thư thấy đời sống 
trong nội trú không quá khó khăn như nàng 
tưởng tượng lúc đầu. Điều gì cũng sẽ từ từ 
quen. Anh Tiến đã dặn như vậy. Anh hứa 
khi nào rảnh là vù xuống trường thăm em. 
Thư ghi danh học buổi sáng. Nàng còn cả 
một buổi chiều. Anh Tiến có xuống thăm 
bất chợt cũng dễ gặp... 
 Giòng đời cứ lặng lẽ trôi. Hàng tuần 
Nhân và Vy đều đến đón Thư đi ăn, đi 
chơi... Trước tấm chân tình của Nhân, đôi 
khi Thư cũng thấy xôn xao, cảm động. Thư 
đã nhìn Nhân với ánh mắt khác, nhiều tình 
cảm hơn. Cũng không quá e ngại trước 
những cử chỉ thân mật của Nhân. Cho đến 
một ngày, Nhân đến đón nàng với gương 
mặt rầu rầu: Chàng vừa nhận được giấy 
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gọi nhập ngũ. Thư chỉ còn biết an ủi chàng. 
Trai thời loạn mà. Anh Tiến của nàng cũng 
là phi công đó thôi. Nhưng mấy ai ngờ, chỉ 
sáu tháng sau ngày tốt nghiệp Trường Bộ 
Binh Thủ Đức là Nhân đã ngã gục trong 
một trận đánh khốc liệt ở miền Trung. Vy 
và Thư đã khóc vùi trong tang lễ của Nhân. 
Tới lúc đó Thư chợt thấy lòng mình không 
hề dửng dưng trước tình yêu của Nhân 
dành cho nàng. Nhưng đã quá trễ. Người 
đã vĩnh viễn ra đi! Người ta tìm thấy trong 
số những kỷ vật hiếm hoi của Nhân để lại, 
một tấm ảnh bán thân của Thư. Điều này 
khiến nàng càng đau khổ trước tình yêu 
quá lớn của Nhân dành cho nàng. 
 Tháng Tư Bảy Lăm, mẹ con Thư may 
mắn theo người hàng xóm thoát khỏi Việt 
Nam và định cư ở Montréal. Mãi đến năm 
79, Vy mới theo chồng vượt biên và định 

cư tại Hoa Kỳ. Chị em nàng gặp nhau 
thường. Khi Montréal, lúc California. Đến 
năm 2000 thì Vy bị ung thư ngực. Những 
tưởng với sự tiến bộ thần kỳ của khoa học, 
căn bệnh được chữa dứt, ai ngờ lại tái phát 
cách đây một năm và ăn lan rất nhanh.  
  Cơn gió mạnh làm cành cây phong sát 
cửa sổ  đập vào cửa kính khiến Thư giật 
mình. Những hoài niệm dấu yêu của những 
ngày xưa thân ái với Vy, với Nhân... đã bị 
cắt đứt phủ phàng. Nàng đành trở về với 
hiện tại đau buồn. Thư với lấy chiếc điện 
thoại, bấm số bà bạn thân có cơ sở du lịch, 
nhờ bà ta kiếm ngay một chỗ đi Cali sớm 
nhất với bất cứ giá nào. Đối với Thư, tiền 
bạc trong giờ phút này chỉ là những tờ giấy 
vô tri...! 

                                  TIỂU THU (2014)
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CÔN GIOÙ VOÂ TÌNH 
 

NGUYEÃN  LAÂÂN 
Tặng những tâm hồn lãng mạn. 

 
aõ gaàn 10 giôø saùng maø hôi laïnh töø lôùp 
söông ñeâm tröôùc vaãn coøn bao phuû buoát 

giaù khoâng gian. Gaàn Teát, khí haäu Thuû Ñoâ 
Hoa Thònh Ñoán laïi caøng lạnh döõ, hôn caû 
nhöõng ngaøy trong dòp Giaùng Sinh. Tuyeát vaãn 
coøn ñaày daáu tích, töøng khoái lôùn beân veä ñöôøng, 
töøng nuùi traéng xoùa taïi baõi ñaäu xe. Khoâng khí 
khoâ khan, trôøi u aùm moät maøu chì. Giaûn thaáy 
meät moûi teâ coùng maëc daàu chaøng ñaõ quen soáng 
ôû ñaây. Chaøng mô nhöõng ngaøy naéng nheï, 
khoâng khí trong vaø aám maø taïi nôi chaøng ñang 
soáng sao thaáy hieám hoi quaù. Laïi nhöõng ngaøy 
nhaøm chaùn thöôøng leä cuûa muøa ñoâng, saùng 
sôùm söûa soaïn ñi laøm, toái veà, naèm caïnh vôï 
xem truyeàn hình vaøi phuùt laø laên quay ra nguû 
laáy söùc cho ngaøy hoâm sau. Giaûn thaáy nhôù 
ngöôøi, nhôù caûnh vuøng Quaän Cam, nhôù nhöõng 
ngöôøi baïn xa xöa môùi gaëp laïi, nhôù nhöõng ngoâi 
nhaø maùi thaáp chung quanh troàng ñuû thöù hoa 
töôi, ñaày maøu saéc, nhôù nhöõng moùn aên ñaëc thuø 
chæ coù ôû vuøng nam California. Nghó ngôïi lieân 
mieân, Giaûn chôït nhôù coù caùi heïn vôùi baùc só ñi 
khaùm thöôøng nieân.  
 Giaûn ñeán Georgetown Hospital thaät 
sôùm. Ñöa theû cho ngöôøi thö kyù roài ngoài 
ñôïi ñeán löôït mình. Baùc só Phan, primary 
physician cuûa chaøng ñaõ bieát roõ beänh nhaân 
cuûa mình raát khoù chòu moãi khi phaûi laáy 

maùu thöû. Laàn naøy, baùc só Phan noùi vôùi 
Giaûn: “Phoøng thí nghieäm môùi coù moät tay 
laáy maùu raát kheùo, chæ moät laàn ruùt maø laïi 
khoâng phung phí maùu cuûa beänh nhaân nhö 
nhöõng ngöôøi khaùc. Toâi seõ ñöa hoà sô cuûa 
oâng cho coâ naøy. Teân coâ aáy laø Yseult”. 
 Caàm tôø giaáy beänh lyù thöû maùu xuoáng 
phoøng thöû nghieäm, Giaûn vaãn thaáy e ngaïi 
khi nghó tôùi nhöõng oáng maùu ñöôïc huùt ra. 
Baùc só Phan ñoøi thöû naøo cholesterol, naøo 
chaát môõ, chaát gan, chaùt ñöôøng, naøo hoàng 
huyeát caàu, baïch huyeát caàu, thoâi thì ñuû 
thöù… cuõng phaûi maát ba oáng maùu ñaày. Moãi 
laàn laáy maùu xong laø chaøng lao ñao, meät 
moûi. Khoâng bieát coù phaûi ngöôøi chaøng yeáu 
hay laø chaøng töôûng theá? Nhöng Giaûn bieát 
chaéc chaén laø chaøng caûm thaáy khoù chòu moãi 
khi ñi xuoáng phoøng thí nghieäm thöû maùu. 
OÂi! Maùu môùi quí laøm sao! AÊn uoáng kieâng 
cöõ, caån thaän tuûy xöông môùi sinh ra moät chuùt 
hoàng huyeát caàu toát. Vaäy maø cöù 6 thaùng laïi 
maát ñi moät löôïng maùu, ñoái vôùi Giaûn löôïng 
maùu aáy nhieàu quaù. Vôï chaøng vaãn baûo laø 
chaøng gaøn, chaøng laøm cho to chuyeän, chaøng 
maéc beänh töôûng. Cuõng coù theå vaäy. Duø gì ñi 
nöõa chaøng vaãn gheùt laáy maùu. Vöøa maát 
maùu, caùnh tay vöøa bò ñaâm thoïc baàm tím, coù 
khi caû tuaàn leã sau môùi heát; troâng thaät khoù 
chòu! Baùc só Phan bieát vaäy neân laàn naøy oâng 
vui veû giôùi thieäu cho thaân chuû moät 
phlebotomist  thieän ngheä. Giaûn cuõng mong 
ñôõ böïc mình hôn nhöõng laàn tröôùc. 

Ñ 



104                                                                                                                          CỎ THƠM 

 Ñöa tôø giaáy giôùi thieäu cho receptionist 
xong, Giaûn ngoài ung dung ñoïc baùo, ñôïi 
chôø. Caû gaàn hai möôi phuùt sau, chaøng môùi 
ñöôïc goïi. Giaûn nghó thaàm chaéc ngöôøi naøy 
laø tay kheùo neân ñoâng khaùch, tuy vaäy 
chaøng vaãn khoâng caûm thaáy haøi loøng vì 
phaûi ngoài ñôïi laâu hôn thöôøng leä môùi tôùi 
löôït. Chaøng vöøa ngoài treân gheá kyû thì 
Yseult xuaát hieän. Moät caûm giaùc laï luøng 
len trong cô theå, caûm giaùc khoâng phaûi cuûa 
beänh nhaân ñöùng tröôùc y taù maø laø caûm giaùc 
cuûa moät ngöôøi mong chôø moät caùi gì trong 
cuoäc ñôøi maø maõi môùi ñöôïc. Giaûn thaáy raïo 
röïc. Coâ y taù ñeán gaàn, mæm cöôøi, nheï nhaøng 
naém laáy caùnh tay beänh nhaân. Naøng chaéc 
ñaõ thaáy aùnh maét khaùc thuôøng cuûa chaøng, 
naøng coù veû hôi luùng tuùng khi naém caùnh tay 
Giaûn, nhöng roài naøng laáy laïi bình tónh. Vôùi 
veû thaûn nhieân raát nhaø ngheà naøng keùo cao 
tay aùo Giaûn, coät sôïi daây thung quanh caùnh 
tay chaøng, roài naøng ñöa ngoùn troû doø maïch. 
Gaân maùu cuûa Giaûn chìm vaø nhoû, laáy maùu 
chaøng khoâng deã daøng, chaøng bieát vaäy, 
chaøng ngoù naøng ñang thanh thaûn laáy 
nhöõng duïng cuï caàn thieát. Tim Giaûn ñaäp 
maïnh, khoâng bieát coù phaûi chaøng sôï bò ruùt 
maùu hay chaøng baán loaïn vì coâ phlebotomist 
naøy. Naøng laø moät ngöôøi AÙ Ñoâng nhöng 
khoâng bieát goác ngöôøi gì? Ñaïi Haøn, khoâng 
phaûi! Caëp maét naøng to trong saùng, hôi xeânh 
xeách, khuoân maët traùi xoan, khoâng theå laø 
Ñaïi Haøn! Nhaät Baûn, khoâng phaûi, voùc naøng 
thon maûnh, thanh thanh hôn phuï nöõ xöù Phuø 
Tang! Khoâng phaûi ngöôøi Thaùi, cuõng chaúng 
phaûi ngöôøi Laøo. Maáy phuï nöõ xöù laùng gieàng 
naøy Giaûn bieát raát nhieàu vì chaøng sinh ra taïi 

Thaùi, lôùn leân taïi Laøo; caùi veû cuûa hoï chaøng 
nhaän ra ngay. Vaäy ngöôøi xöù gì? Vieät Nam 
hay Trung Hoa? 
 Naøng voã nheø nheï leân caùnh tay Giaûn, 
choã naøng saép ñaâm kim vaøo. Giaûn thaáy 
loøng laâng laâng eâm aùi. Khi muõi kim aán saâu 
vaøo maïch maùu caùnh tay, Giaûn chæ thaáy hôi 
nhoùi maø caûm giaùc nheï nhaøng laâng laâng 
vaãn coøn nguyeân. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi 
chaøng khoâng ñeå yù tôùi muõi kim chích thoïc 
saâu vaøo huyeát quaûn… Chaøng ñaêm ñaêm 
nhìn böùc töôøng maøu reâu nhaït cuoái phoøng 
nhöng maét chaøng vaãn ghi nhaän ñaày ñuû 
khuoân maët Yseult. Moät khuoân maët traéng 
maùt, mòn maøng, caëp maét phöôïng u uaån, 
ñoâi moâi hoàng nhôït xinh xaén, soùng muõi 
thanh thanh. Vôùi Giaûn, naøng quaû laø moät baø 
tieân tuyeät dieäu. Baøn tay xoa vuoát cuûa naøng 
sao eâm aùi quaù. Giaûn caûm thaáy tieác muõi 
kim chích “aân tình”. Thôøi gian noù ôû trong 
da thòt chaøng sao quaù ngaén nguûi!  
 Naøng ñeå mieáng gauze nhoû treân choã 
chích vaø laáy baêng daùn laïi. Naøng gaáp caùnh 
tay Giaûn khieán chaøng chôït tænh. Theá laø heát 
moäng mô! Nuï cöôøi hieàn haäu, e aáp, ngöôïng 
nguøng treân ñoâi moâi hoàng nhaït: 
 -  OÂng vaøo restroom laáy nöôùc tieåu ñeå 
thöû nghieäm. Naøng ñöa moät lon nhöïa nhoû 
ñaäy naép coù daùn nhaõn teân chaøng beân treân vaø 
ñöa cho Giaûn vôùi moät veû nhaõ nhaën, leã ñoä. 
 -  Daï! Giaûn trôû neân luùng tuùng. Chaøng 
cuõng thaáy ngöôïng nguøng… vì naøng chæ daãn 
quaù caån thaän hay vì loøng chaøng ñöông xao 
xuyeán bôûi côn gioù voâ tình? 
 Ñoùng cöûa caàu tieâu laïi maø Giaûn coøn 
thaáy boái roái. Theá laø vuïng veà vôùi moät taâm 
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traïng baát oån, Giaûn laøm ñoã vaõi nöôùc tieåu 
tung toùe trong caàu tieâu. Maõi laâu sau, doïn 
deïp xong chaøng môùi môû cöûa ra. Töôûng 
khoâng coù ai, naøo ngôø Yseult vaãn chôø ñaáy. 
Naøng khoâng noùi nhöng trong maét naøng 
toaùt ra veû laø laï nhö muoán hoûi chaøng ñaõ 
laøm gì trong aáy maø laâu theá? Giaûn khoâng 
giaûi thích, chaøng chæ laép baép: “Caùm ôn coâ 
ñaõ laáy maùu cho toâi, nheï nhaøng quaù! Toâi 
khoâng bò ñau nhö nhöõng laàn tröôùc”. Vöøa 
noùi, Giaûn vöøa giaät mieáng gauze treân caùnh 
tay: “Coâ xem ñaây! Veát chích ñaõ laën roài. 
Kheùo tay thöïc!” 
 Yseult voäi vaõ giöõ tay Giaûn laïi: “AÁy 
cheát! Ñaùng nheõ oâng phaûi ñeå vaøi tieáng 
ñoàng hoà cho veát chích thaät khoâ tröôùc khi 
boû mieáng gauze ra. OÂng trôû laïi phoøng thí 
nghieäm ñeå daùn mieáng khaùc”. Hai baøn tay 
ñuïng nhau. Caû hai ñeàu ngöng laïi. Hoï nhìn 
nhau… khoâng phaûi caùi nhìn cuûa y taù vôùi 
beänh nhaân, khoâng phaûi caùi nhìn cuûa hai 
ngöôøi xa laï. Trong tia nhìn cuûa naøng coù caùi 
gì khaéc khoaûi, ngheïn ngaøo. Gaàn moät phuùt 
sau, Giaûn coá phaù tan söï im laëng: 

- Thoâi, toâi veà. Xin caûm ôn coâ laàn nöõa. 
- Laàn sau mong ñöôïc gaëp laïi oâng. 

Caû hai nhìn nhau, raùo hoaûnh, Raûo böôùc 
treân ñöôøng phoá maø Giaûn khoâng thaáy gì ôû 
chung quanh, khaùc haún con ngöôøi toø moø 
hay ngaém nghía ngoaïi caûnh nôi Giaûn. 
Tröôùc maét chaøng giôø ñaây chæ thaáy khuoân 
maët xinh töôi ñaùng yeâu cuûa naøng döôùi maùi 
toùc daøi chaám vai maøu haït reû coù nhöõng veät 
hung vaøng high light theo thôøi trang, vaø 
nhaát laø caùi daùng lòch söï thanh tuù cuûa Yseult 

ñaõ quyeän chaët laáy ñaàu oùc Giaûn. Saùu thaùng 
nöõa môùi coù cô hoäi gaëp naøng… maø gaëp ñeå 
laøm gì, ngoaøi töôûng töôïng voïng aûo?! 
Ñeâm aáy, chaøng traèn troïc… chaøng bieát 
chaøng coøn tieáp tuïc traèn troïc cho ñeán ngaøy 
gaëp laïi Yseult. Thænh thoaûng trong caâu 
chuyeän vôùi Vaân, vôï chaøng; Giaûn vaãn nhaéc 
nhôû tôùi ngöôøi trong phoøng laáy maùu ôû beänh 
vieän. Vôï chaøng chaúng ñeå yù tôùi ngöôøi ñaøn 
baø maø naøng khoâng quen bieát. Giaûn coøn 
bieát troø chuyeän cuøng ai veà coâ nhaân vieân 
trong phoøng thí nghieäm, chaøng ñaønh ñeå 
cho trí töôûng töôïng phoùng ñi tìm naøng. 
Chaøng vaãn khoù nguû ban ñeâm vaø neáu coù 
chôïp maét chaøng vaãn chæ mô thaáy Yseult töø 
xa xoâi nhìn voïng laïi. Ban ngaøy, baän bòu 
coâng vieäc Giaûn taïm thôøi queân ngöôøi trong 
moäng. Cöù theá, cöù theá… gioøng giaõ saùu 
thaùng trôøi… 
 Giaûn ngoài chôø ôû phoøng ñôïi nhö saùu 
thaùng tröôùc, nhöng laàn naøy vôùi loøng xoán 
xang; bieát ngöôøi xöa coù coøn laøm vieäc ôû 
ñaây nöõa hay khoâng? Laàn naøy chaøng khoâng 
caàn giaáy giôùi thieäu, cöù ñuùng thôøi haïn laø coâ 
y taù cuûa baùc syõ Phan ñieän thoaïi nhaéc nhôû 
chaøng phaûi ñi thöû maùu. Khoâng caàn nhaéc 
nhôû, Giaûn nhôù ngaøy naøy töø laâu roài. 
 Nhìn soá cuûa mình xuaát hieän treân baûng 
ñeøn, Giaûn thaáy luoáng cuoáng. Chaøng môû 
cöûa vaøo phoøng thöû maùu. Ba nhaân vieân 
trong ba khung cöûa ñang chaêm chuù laøm 
vieäc. Moät coâ Myõ toùc vaøng, hai coâ AÙ Chaâu 
toùc naâu, hoï ñeàu cuùi maët maûi meâ laøm vieäc. 
Giaûn khoâng coøn bieát coâ naøo laø ngöôøi 
chaøng ñöông mong ñôïi! Moät coâ toùc naâu 
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xong vieäc, ngaång leân, caát tieáng môøi chaøng. 
OÀ! Khoâng phaûi Yseult! Nhöng coâ ta vaãy 
tay, töôi cöôøi môøi moïc, Giaûn ñaønh tieán tôùi. 
Chaøng noùi ngay: “Hoâm nay Yseult coù laøm 
vieäc ôû ñaây khoâng? Coâ aáy quen laáy maùu 
cho toâi, toâi muoán coâ aáy!” Vöøa noùi chaøng 
vöøa ñoû maët.  

- Khoâng sao! Yseult ôû window soá 1. 
Môøi oâng sang beân aáy vaø toâi tôùi nhaéc nhôû 
cho coâ aáy bieát ngay baây giôø.  

- Xin caùm ôn.  
 Giaûn tieán tôùi window soá 1. Naøng ñaáy 
maø chaøng khoâng nhaän ra. Troâng naøng gaày 
hôn tröôùc. Coâ baïn tieán tôùi thì thaàm vôùi 
naøng. Yseult ngaång leân. Hoï nhìn nhau. AÙnh 
maét naøng coù chuùt gì söûng soát, ngôõ ngaøng. 
 Yseult caát tieáng tröôùc: “Xin môøi oâng 
ngoài. Laâu quaù môùi laïi gaëp nhau!” 
Giaûn ngoài treân gheá, veùn tay aùo ñôïi chôø: 
“Toâi chæ mong coâ laáy maùu thoâi”. Chaøng 
ngaäp ngöøng, chaøng chæ muoán Yseult bieát 
chaøng chôø ñôïi ngaøy naøy ñaèng ñaüng saùu 
thaùng trôøi. 
 Yseult thaùo gaêng cao su ra, naøng noùi: 
“Tay traàn tìm maïch maùu deã hôn”. Baøn tay 
naøng maùt röôïi, eâm aùi xoa nheø nheï treân 
nhöõng gaân maùu ñang noåi cuûa Giaûn. Giaûn 
thaáy naøng hôi run run, hôi luùng tuùng khi aán 
muõi kim vaøo da thòt chaøng. Giaûn khoâng 
thaáy ñau, chaøng chæ thaáy sung söôùng traøn 
ngaäp, eâm aû khaép chaâu thaân. Chaøng chæ 
mong giaây phuùt naøy baát taän ñeå baøn tay 
naøng chaïm nheï treân caùnh tay chaøng, ñeå 
hôi thôû aám noàng naøn toûa treân vai chaøng, 
ñeå chaøng ñöôïc ngaém khuoân maët traùi xoan 
traéng xanh khoâng son phaán… 
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Chaøng traân traân nhìn muõi kim xuyeân vaøo 
maïch maùu. Muõi kim ñang ñöôïc baøn tay 
traéng maùt ñieàu ñoäng. Nhöng, coù caùi gì baát 
thöôøng… maùu khoâng chòu chaûy vaøo oáng 
huùt. Naøng xoay ñi xoay laïi muõi kim, vaãn 
nheï nhaøng… nhöng roõ raøng naøng boái roái… 
Roài maùu tuoân ñeàu ñaën vaøo oáng huùt. Töï 
nhieân, Giaûn laép baép: “Coâ coù raûnh buoåi 
tröa, xin môøi duøng böõa vôùi toâi”. Caâu noùi 
naøy chaøng ñaõ aáp uû bao nhieâu ngaøy, ñaõ 
muoán thoát ra bao nhieâu laàn maø maõi ñeán 
giôø phuùt naøy môùi baät ra treân moâi. Phaûi, 
chaøng sôï. Vöøa sôï Yseult töø choái vöøa sôï 
loøng mình baát chính khi ñaõ coù gia ñình. 
Nhöng, lyù trí ñaõ khoâng kieàm cheá ñöôïc tình 
caûm. Giaûn khoâng ñôïi caâu traû lôøi, chaøng chæ 
ngaïc nhieân nghe gioïng noùi eâm dòu beân tai: 

- Xin gaëp oâng taïi tieäm Baby Hot trong 
France Embassy luùc 1 giôø tröa. 
 Giaûn keùo tay aùo xuoáng. Chaøng thaáy 
moät chuùt gì tieác nuoái trong loøng. Neáu 
Yseult khoâng nhaän lôøi, chaøng seõ khoâng 
phaûi traûi qua söï thöû thaùch cuûa chính loøng 
mình. Loøng chaøng roän raøng sung söôùng xen 
laãn moät chuùt hoái haän töø ñaâu len loûi vaøo… 
 Giaûn choïn moät baøn khuaát trong tieäm 
Baby Hot. Chaøng muoán traùnh cho Yseult 
khoâng gaëp ngöôøi quen vì Toøa Ñaïi Söù Phaùp 
cheânh cheách vôùi Georgetown Hospital. Khaù 
ñoâng nhaân vieân töø beänh vieän ra ñaây duøng 
böõa tröa. 
 Ñuùng 1 giôø Yseult xuaát hieän tröôùc cöûa 
vaøo. Moät haáp löïc naøo laøm Giaûn ñöùng baät 
daäy, tay chaøng hôi run run… ñaây khoâng 
phaûi laø cuoäc gaëp gôõ giöõa beänh nhaân vôùi 

ngöôøi laáy maùu, ñaây khoâng phaûi laø trong 
beänh vieän… ñaây laø moät tieäm aên… ñaây laø 
moät buoåi heïn hoø! Yseult giöõ veû bình tónh 
vaø laïnh luøng coá höõu: 

-  Choã naøy hôi xa phoøng thí nghieäm 
nhöng thöùc aên khaù hôn trong cafeteria   
nhieàu vì ñaàu beáp laø ngöôøi Phaùp. 

- Ñoà Taàu ñaâu coù keùm thöùc aên Phaùp, 
phaûi khoâng Yseult? Chaéc Yseult saønh moùn 
aên xöù sôû laém! Giaûn töï nhieân trôû laïi. Chöa 
bao giôø troø chuyeän laâu vôùi naøng vaø cuõng 
chöa bao giôø Yseult cho Giaûn bieát xuaát xöù 
cuûa naøng, nhöng chaøng cöù nghó naøng laø gaùi 
Trung Hoa. 
 Caëp maét phöôïng xeânh xeách thoaùng tia 
nhìn ngaïc nhieân: “Taïi sao oâng laïi nghó toâi 
laø ngöôøi Trung Hoa?” 
 Giaûn mæm cöôøi töï tin: “Chuùng ta cuøng 
laø ngöôøi AÙ Ñoâng neân coù theå ñoaùn bieát 
xuaát xöù cuûa nhau. Khuoân maët traùi xoan thì 
khoâng phaûi laø con gaùi Ñaïi Haøn. Caëp maét 
xeách, phuï nöõ Nhaät Baûn khoâng coù. Ñoâi moâi 
nhoû vaø moûng cuõng ít thaáy ôû ngöôøi Laøo, 
ngöôøi Thaùi. Nöôùc da maùt röôïi chaéc chaén 
khoâng theå laø moät phuï nöõ Mieân. Coâ khoâng 
noùi moät tieáng Vieät naøo vôùi toâi, vaäy coâ 
khoâng phaûi laø ngöôøi Vieät Nam”. 
 Khuoân maët traéng maùt thoaùng hoàng, 
naøng noùi: “OÂng nhaän xeùt ñuùng, oâng Giaûn!” 
 Naøng ñaõ bieát, ñaõ nhôù teân chaøng! Giaûn 
xuùc ñoäng nhöng chaøng laøm lô. 
 Trong böõa aên tröa ngaén nguûi ñoù, Giaûn 
bieát ñöôïc cuoäc ñôøi naøng. Yseult ñaõ coù 
choàng, moät thöông gia Ñaøi Loan soáng ôû 
Myõ ñaõ laâu. Hai ngöôøiï laáy nhau vì tình cuûa 
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hai gia ñình gaén boù vaø hoï ñaõ coù vôùi nhau 
moät ñöùa con trai. Naøng keå leå: 

- Yseult gaëp anh aáy tröôùc ngaøy du hoïc. 
Gia ñình anh aáy, anh Döông Vaên sang beân 
naøy tröôùc. Hoï coù cô sôû thöông maïi ôû mieàn 
nam California. Gia ñình Yseult sang sau, 
anh Döông Vaên taän tình giuùp ñôõ. Roài tuïi 
naøy laøm ñaùm cöôùi, moät chuyeän thöôøng 
tình xaûy ra nhö nhöõng cuoäc hoân nhaân eâm 
ñeïp khaùc, ñöôïc caû hai beân gia ñình xuùc 
tieán vui veû. Roài, tuïi naøy doïn sang ñaây vì 
cô sôû laøm aên cuûa Döông Vaên, vaø Yseult 
cuõng laøm vieäc taïi ñaây - Caëp maét phöôïng 
thoaùng tia nhìn u uaån. Cuoäc soáng cöù nhö 
theá… vaø thôøi gian vaãn troâi ñi… Nhieàu luùc 
Yseult khoâng nghó raèng mình ñang soáng, 
Yseult chæ bieát vaät loän vaø troâi theo doøng 
ñôøi cho choàng con, cho gia ñình caû hai 
beân. 
 Giaûn thaáy coù caùi gì baát thöôøng trong 
gioïng noùi cuûa naøng, moät noãi ngheïn ngaøo, 
moät noãi ray röùt. Trong loøng Giaûn cuõng coù 
nhöõng böùt röùt khoâng theå noùi. Caû hai cuøng 
chung moät taâm traïng. Hoï khoâng soáng cho 
hoï, hoïï soáng cho ñaïi gia ñình  vaø nhieàu khi 
queân maát baûn thaân cho ñeán moät luùc naøo 
ñoù, caûm thaáy troáng roãng, caûm thaáy huït 
haãng. Nhöõng ngöôøi hoân phoái ñaõ khoâng 
hieåu hoï vì nhöõng ngöôøi naøy ñaõ quen vôùi 
tinh thaàn Khoång giaùo, vôùi neáp soáng ñaïi gia 
ñình. Giôø ñaây, Yseult vaø chaøng ñeàu caûm 
thaáy coâ ñôn… vaø hoï gaëp nhau. 
 Giaûn cuùi maët, thì thaàm: “Nhieàu luùc toâi 
cuõng coù caûm giaùc gioáng Yseult. Chuùng ta 
quen bieát nhau quaû laø moät tình côø may 

maén. Taïi sao chuùng ta khoâng trôû neân moät 
ñoâi baïn chaân tình?” 
 Moät thoaùng cöôøi trong ñoâi maét Yseult: 
“Baïn beø chaân tình gì maø cöù saùu thaùng môùi 
ñöôïc gaëp nhau moät laàn?” 
 Giaûn tieáp lôøi: “… laïi coøn khoâng bieát 
nhaø ôû ñaâu, khoâng bieát soá ñieän thoaïi cuûa 
nhau. Trong tröôøng hôïp tình caûm caàn caáp 
cöùu thì sao ñaây, Yseult?” 
 Hai ngöôøi trao ñoåi ñòa chæ, soá ñieän 
thoaïi. Hoï ñöùng daäy, rôøi baøn aên maø vaãn taàn 
ngaàn. Buoåi ñaàu gaëp gôõ sao quaù ngaén nguûi! 
 
 Töø ñaáy, haèng thaùng, hoï gaëp nhau. Hoï 
hieåu nhau moãi luùc moät nhieàu. Giôø ñaây 
Giaûn môùi bieát taïi sao chaøng say meâ naøng. 
Naøng laø maãu ngöôøi Giaûn mong öôùc töø khi 
bieát ngaém ngöôøi ñeïp. Naøng coù moät veû 
trong saùng, thoâng minh, hôi ñaøi caùc, laïnh 
luøng. Nhöng, saéc ñeïp thoâi chöa ñuû. ÔÛ 
Yseult coù söï dòu daøng, yù töù trong lôøi noùi, 
trong cöû chæ. Giaûn caàn moät ngöôøi baïn 
ñöôøng nhö vaäy. Hôn theá, Giaûn coøn caàn 
moät tình thöông yeâu maø chaøng thieáu töø 
thuôû aáu thô. Cha maát sôùm. Meï tieáng laø ôû 
vaäy nuoâi con nhöng ñaõ coù ngöôøi ñaøn oâng 
khaùc. Ñöùa em gaùi duy nhaát chæ laø cuøng 
meï, khaùc cha vôùi chaøng. Meï chaøng ñaõ daáu 
nheïm chuyeän naøy, chæ moät mình Giaûn bieát 
vì caäu beù ñaõ ñöôïc thaáy caûnh leùn luùt cuûa 
meï vôùi tình nhaân ngay töø khi cha coøn 
soáng. Hoïa hoaèn Giản môùi ñöôïc meï oâm aáp 
trong loøng. Meï chaøng khoâng bao giôø to 
tieáng maéng con nhöng baø raát khoâ khan, 
laïnh luøng vôùi Giaûn. Baø nhö muoán giöõ moät 
khoaûng caùch vôùi con. Giaûn lôùn leân trong 
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caùi caûm giaùc laïc loõng, bô vô. Khi ñeán tuoåi 
tröôûng thaønh, gaëp Vaân, con nhaø gia giaùo, 
Giaûn laøm ñaùm cöôùi. Vaân toát buïng nhöng 
tính tình noùng naåy, ñuïng chuyeän laø oàn aøo, 
caõi laåy. Böïc nhaát laø Vaân lô laø vôùi choàng. 
Choàng laøm gì, Vaân khoâng ñeå yù. Naøng coøn 
baän saên soùc meï giaø, naøng coøn baän oâm 
ñieän thoaïi moãi khi veà nhaø troø chuyeän vôùi 
coâ em gaùi nhöõng buoåi toái choàng coâ naøy ñi 
laøm vaéng. Hai chò em tæ teâ suoát toái. Giaûn 
böïc laém. Chaøng muoán gaàn vôï maø khoâng 
ñöôïc. Khi coù vieäc ñi ñaâu, baø meï vôï keø keø 
keá beân. Theá laø Giaûn thoaùi thaùc ñi moät 
mình. Giaûn caøng ngaøy caøng thaáy xa vôï, 
caøng ngaøy caøng caûm thaáy coâ ñôn… cho 
ñeán khi gaëp Yseult. Giaûn bieát naøng chung 
moät hoaøn caûnh, chung moät caûm nghó. 
Yseult raát troïng gia ñình, nhöng choàng 
naøng lo laøm aên, lo chôi bôøi, khoâng coù thôøi 
giôø cho vôï con. Yseult vaø Giaûn cuøng thieáu 
thoán tình caûm, cuøng thaáy troáng traûi. Hoï 
gaëp nhau trong ñieåm töông ñoàng aáy. Khôûi 
ñaàu chæ laø caùi beà ngoaøi baét maét deã gaây 
thieän caûm, nhöng söï gaàn guõi cho hoï cô hoäi 
caûm thoâng, thöông xoùt nhau roài… yeâu 
nhau. 

- Toái Thöù Baåy naøo anh cuõng goïi cho 
em. Anh khoâng ñi chôi vôùi vôï sao? 

- Vaân veà vôùi gia ñình coâ em gaùi vaø baø 
meï cuoái tuaàn. Coøn bieát sao nöõa! Anh 
khoâng thích theo vôï lui tôùi gia ñình beân aáy 
vì giöõa hoï vaø anh khoâng coù ñieåm töông 
ñoàng! Ngaøy cuoái tuaàn chaùn laém. Nhöõng 
ngaøy leã laïi coøn teä hôn nöõa. Anh luûi thuûi 
moät mình trong caên nhaø vaéng laïnh cuõng ñaõ 

möôøi laêm naêm roài. Ñaønh chòu vaäy thoâi! 
Giaûn cöôøi buoàn, thuù nhaän.  
 Chaøng tieáp vôùi gioïng chòu ñöïng: 
“Nhöõng giaây phuùt gaàn em laø nhöõng giaây 
phuùt haïnh phuùc nhaát trong ñôøi… duø haïnh 
phuùc khoâng troïn veïn!”   
 Trôøi ñaõ chuyeån muøa. Con ñöôøng uoán 
khuùc leân SkyLine nhö raén löôïn döôùi naéng 
hanh laønh laïnh. Nhöõng taøn laù vaøng töôi, 
cam uùa, ñoû tía, naâu hoàng chen chuùc giöõa 
ñaùm laù xanh xaãm maøu ñang daàn daàn ñoåi 
saéc trong boùng trôøi chieàu cuûa moät ngaøy 
chôùm thu. Chieác Acura ngon trôùn tröôøn 
treân ñöôøng nuùi. Nhìn xuoáng hai beân thung 
luõng ñaày maøu saéc cuûa nhöõng laù thu, loøng 
Giaûn thaáy buøi nguøi khi chaøng chôït quay 
sang caïnh ngaém khuoân maët thanh tuù cuûa 
coâ baïn Trung Hoa. Baây giôø naøng ñang ñeïp 
choäi nhö nhöõng chieác laù thu kia. Moät ngaøy 
naøo ñoù, 20 naêm sau, bieát nhan saéc naøng ra 
sao? Coøn taâm hoàn chaøng, lieäu Giaûn coøn 
thöông yeâu Yseult nhö baây giôø hay 
khoâng? Hình nhö Yseult linh caûm thaáy 
ñieàu gì, naøng quay sang baïn: 

- Tôùi choã nghæ, anh döøng xe laïi nheù. 
Mình caàn ngoaïn caûnh keûo trôøi ñaõ veà 
chieàu. Giaûn baét gaëp tia saùng ngôøi trong ñoâi 
maét xeách – Khoâng bieát naøng coù ñoïc ñöôïc 
yù nghó cuûa chaøng khoâng? 
 Baøn tay Yseult laïnh toaùt khi naøng naém 
laáy tay Giaûn. Giaûn boãng thaáy xoùt xa. 
Chaøng theøm ñöôïc oâm naøng trong voøng tay 
noàng nhieät, chaøng muoán ñöôïc söôûi aám 
naøng, nhöng chaøng laïi ngaàn ngaïi. Tay 
trong tay, hoï tôùi xaùt geành ñaù, cuøng nhìn 
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xuoáng thung luõng… thung luõng thaät tuyeät 
vôøi vôùi nhöõng taøn laù thu ñuû maøu, ñuû tieát 
ñieäu… heùo uùa ñaáy maø röïc rôõ voâ cuøng… 
Yseult cuùi xuoáng, uùp maët vaøo loøng tay 
Giaûn. Hình nhö naøng khoùc. Chaøng caûm 
thaáy öôn öôùt trong loøng baøn tay: 

- Em bieát yeâu anh nhö theá naøy laø khoâng 
phaûi. Nhöng em ñaõ thaáy xao xuyeán ngay 
töø luùc gaëp gôõ ñaàu. Caëp maét anh cuoán huùt 
saâu ñaäm vaø ñeïp quaù. Ñaøn oâng maø haøng 
loâng nheo cong cong, may maø anh coù haøm 
raâu quai noùn chöù khoâng thì … 

- Thì sao…? 
- Thì… coù theå ñoùng giaû gaùi ñöôïc. 
Giaûn baät cöôøi, choïc: “Vaäy laø Yseult 

thích xem tuoàng Taàu?” 
Yseult hoàn nhieân: “Em meâ saân khaáu töø 

nhoû. Ngaøy xöa em coøn muoán trôû thaønh 
moät ñaøo thöông. Nhöng soá meänh khoâng 
cho. Em khoâng ngôø ñi vaøo ngaønh khoa hoïc 
vaø trôû thaønh chuyeân vieân “huùt maùu 
ngöôøi”! Naøng cöôøi roøn raõ. 

- Coù theá chuùng mình môùi gaëp nhau. Anh 
bò tia maét laïnh luøng cuûa em cuoán huùt ngay 
töø buoåi ñaàu gaëp gôõ taïi phoøng thí nghieäm. 
Cöù nghó tôùi em laø anh thao thöùc. Anh maát 
nguû caû saùu thaùng trôøi sau moãi laàn laáy maùu 
vì nhôù nhung, vì ao öôùc ngaøy naøo cuõng 
ñöôïc huùt maùu. Nhieàu luùc, trong mô anh cöù 
ngôõ Yseult laø quæ nhaäp traøng! 

- Trôøi ôi! Khieáp quaù! Sao anh coù theå 
töôûng töôïng nhö vaäy? Neáu em laø quæ nhaäp 
traøng, anh coøn muoán gaàn em khoâng?  

Giaûn ñaém ñuoái nhìn Yseult: “Cho duø em 
huùt maùu anh, anh vaãn theo ñuoåi. Noùi theá, 
Yseult thöøa hieåu laø anh muoán gaàn em ñeán 

möùc ñoä naøo”. Giaûn chôït nhôù tôùi maáy caâu 
ca dao hôïp vôùi taâm traïng chaøng luùc naøy, 
chaøng laåm baåm: 

    “ Yeâu nhau, tam töù nuùi, anh cuõng treøo, 
       Thaát baùt soâng, anh cuõng loäi, thaäp 

cöûu ñeøo, anh cuõng qua”. Anh noùi tieáng 
Vieät, em khoâng hieåu. Dòch sang tieáng Anh 
ñi naøo! 

- Daï. Giaûn aâu yeám dòch nghóa ñen, giaûi 
thích nghóa boùng cho Yseult.   

- Naøng caûm ñoäng nhìn chaøng: “Thaät em 
cuõng khoâng bieát noùi sao veà tình chuùng 
mình. Em khoâng theå caàu cho moái tình naøy 
vónh vieãn. Em cuõng khoâng theå mong noù 
yeåu meänh!”  

Giaûn naém chaët tay ngöôøi yeâu: “Haõy cöù 
ñeå noù ñöôïc töï nhieân. Löông taâm chuùng ta 
bò caén röùt vì chuùng ta laø ngöôøi AÙ Ñoâng, ít 
nhieàu chòu aûnh höôûng neàn vaên hoùa coå 
truyeàn cuûa ñaïo Khoång, khoâng buoâng ra 
ñöôïc. Tình yeâu duø tha thieát ñeán ñaâu cuõng 
laøm chuùng ta ñau khoå vì noù ñeán khoâng 
ñuùng luùc, quaù muoän maøng. Anh khoâng 
daùm ao öôùc gì caû, chæ muoán giaây phuùt naøy 
baát taän”. 

Yseult níu chaët caùnh tay ngöôøi yeâu. 
Giaûn dìu naøng tôùi döôùi moät thaân caây cao 
lôùn vôùi nhöõng laù oùng vaøng loäng laãy trong 
naéng quaùi chieàu hoâm - cuøng nhìn nhöõng 
raëng caây truøng truøng ñieäp ñieäp bao quanh, 
nhöõng raëng caây muoân maøu khoe saéc döôùi 
vöïc saâu. Caûnh ñeïp quaù, ñeïp naõo nuøng, ñeïp 
buoàn y nhö moái tình cuûa hoï… 
 Giaûn oâm vai ngöôøi yeâu, thuû thæ: “Coù 
nhieàu luùc anh nghó tôùi cuoäc ñôøi ngaén nguûi. 
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Mình ñaõ moät laàn nhaàm laãn, sao mình 
khoâng laøm laïi cuoäc ñôøi? Choàng em, vôï 
anh… roài vôùi thôøi gian hoï cuõng quen ñi. 
Vaû laïi, choàng em say meâ coâng vieäc, beø 
baïn hôn gia ñình; vôï anh thích gaàn guõi meï 
vaø anh chò em mình hôn keà caän beân anh. 
Hoï coù caùi giaù phaûi traû. Mình laïi laø nhöõng 
con ngöôøi caàn tình thöông yeâu tuyeät ñoái. 
Coù theå mình ích kyû, nhöng mình laäp gia 
ñình ñeå laøm gì, neáu khoâng laø choã nöông 
töïa, vaät chaát hoaëc tinh thaàn? Anh ñöông töï 
hoûi taïi sao em khoâng ñeå beù Döông Khang 
cuøng chung soáng vôùi chuùng mình?” 

- Khoâng! Khoâng ñöôïc ñaâu! -Yseult keâu 
leân hoaûng hoát - Döông Vaên khoâng bao giôø 
cho em laøm nhö vaäy. Hôn nöõa coøn cha meï, 
hoï haøng caû hai beân, nhöõng lôøi baøn taùn xoân 
xao. Laøm sao em soáng noåi?!!! Nhieàu khi 
cuoäc soáng cuûa mình khoâng phaûi chæ daønh 
rieâng cho mình. Coøn nhöõng aân tình phaûi 
traû! Giaûn ôi! Em yeâu anh, hai ñöùa coù 
nhöõng taàm nhìn gioáng nhau cho moät ñôøi 
haïnh phuùc, nhöng em yeáu ñuoái vì coøn bò 
troùi buoäc bôûi nhöõng sôïi daây aân nghóa 
giaêng maéc, em khoâng thoaùt ra ñöôïc! Caëp 
maét Yseult long lanh - ngaán leä hay laø 
nhöõng gioït naéng chieàu coâ ñoïng? 

- Anh khoâng daùm eùp em. Anh cuõng 
khoâng ñoøi hoûi em baát cöù ñieàu gì. Em noùi 
ñuùng. AÂn tình naøo tröôùc sau cuõng phaûi traû. 
Moãi aân tình phaûi traû moät caùch khaùc nhau. 
Chuùng ta coù cô duyeân gaëp gôõ, thoâi cuõng 
ñuû! Haøng ngaøn naêm roài maø ñaïo Khoång 
vaãn toàn taïi, vaãn ngöï trò trong taâm hoàn em, 

ngay treân ñaát Myõ naøy! Phaàn anh, anh nghó 
tôùi cô duyeân trong ñaïo Phaät…   
 Yseult voøng tay oâm laáy coå ngöôøi yeâu: 
“Em hieåu! Mình ñöøng noùi gì nöõa. Haõy taän 
höôûng caùi ñeïp cuûa aùnh chieàu taø. Haõy taän 
höôûng caùi ñeïp cuûa moät tình yeâu khoâng 
troïn veïn nhöng tinh khieát. Khoâng phaûi laø 
moái tình tuyeät vôøi ö?” 
 Giaûn im laëng, naém chaët tay Yseult, 
cuøng nhìn xuoáng thung luõng vôùi nhöõng 
röøng caây ngaïo ngheã ñuû saéc quyeán ruõ giöõa 
buoåi hoaøng hoân. Tieáng gioù vi vuùt lao xao 
lay ñoäng taøn caây nghieâng ngaû. Khoâng khí 
thaám laïnh daàn daàn… Saéc chieàu chuyeån 
nheï sang tím, thaãm daàn, baùo tröôùc buoåi 
hoaøng hoân ñöông cheát… Boùng toái phuû daàn 
treân vaïn vaät… 
 Yseult keùo Giaûn trôû laïi thöïc taïi: “Toái 
roài. Veà thoâi anh!” 
 Choaøng tay qua vai Yseult, Giaûn xuùc 
ñoäng: “Anh ñöông soáng trong moät giaác 
mô. Giaác mô ñoù laø saùu thaùng sau, cuõng 
ngaøy naøy, giôø naøy, anh seõ ñôïi em taïi tröôùc 
cöûa Ñaïi Hoïc Georgetown. Mình seõ ra ñi, 
tìm haïnh phuùc cho quaõng ñôøi coøn laïi. 
Chuùng ta coù  saùu thaùng ñeå söûa soaïn. Ñuùng 
nöûa naêm sau, em nheù”. 
 Yseult lo laéng nhìn ngöôøi yeâu. Giaûn 
bình thaûn, môû cöûa xe cho naøng. Leân xe, 
chaøng chaêm chuù laùi. Hoï khoâng ñaû ñoäng tôùi 
“caùi ngaøy” cuûa saùu thaùng sau. 
 Giaûn ñaäu xe ngay tröôùc khuoân vieân 
Ñaïi Hoïc Georgetown, nôi ñaõ trôû neân thaân 
quen vôùi chaøng töø ngaøy bieát Yseult. Loøng 
chaøng boài hoài xuùc caûm vì chaøng khoâng 
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ñöôïc tin töùc cuûa naøng keå töø buoåi chieàu hai 
ngöôøi ñöa nhau leân Sky Line. Chaøng bieát 
ngaøy hoâm nay laø ngaøy quyeát ñònh. Chaøng 
bieát thaät khoù cho chaøng maø coøn ñôùn ñau 
hôn cho Yseult nöõa. 
 Trôøi muøa ñoâng giaù laïnh. Gioù baác buoát 
da caøng laøm khoâng khí khoâ cöùng se coùng 
theâm. Hôi thôû cuûa Giaûn tuoân ñaày haøn khí 
nhöng taâm hoàn chaøng noùng boûng vaø voâ 
cuøng soâi ñoäng. Chaøng vöøa sôï vöøa mong 
muoán caùi ngaøy naøy tôùi ñaõ laâu roài, ñaõ saùu 
thaùng trôøi roøng raõ. Theá naøo cuõng phaûi coù 
ñoaïn keát. Giaûn ñaõ nhöôøng quyeàn quyeát 
ñònh cho Yseult. Vôï chaøng xöa nay vaãn 
cöôøi chaøng laø ngöôøi ruït reø, laøm gì cuõng e 
ngaïi, ñaåy vieäc cho ngöôøi khaùc. Vôï chaøng 
cuõng coù lyù nhöng trong tröôøng hôïp naøy, 
chaøng khoâng theå laøm gì ñöôïc. Giaûn ñaõ söûa 
soaïn cho moät chuyeán ñi thaät xa, tôùi moät 
tieåu bang ñaày naéng aám quanh naêm nhö 
chaøng vaãn mong öôùc. Chaøng ñaõ tìm ñöôïc 
vieäc taïi Florida, moät coâng vieäc khaûo cöùu 
trong phoøng thí nghieäm nhö hieän thôøi 
chaøng ñang laøm. Chaøng ñaõ thueâ saün moät 
apartment hai phoøng gaàn bieån. Ñoà ñaïc 
chöa coù gì, Giaûn ñôïi ngöôøi yeâu xuoáng saém 
söûa. Quaû thaät chaøng yeâu Yseult, chaøng 
muoán coù naøng, nhöng chaøng vaãn böùt röùt 
khi nghó tôùi phaûi döùt tình vôùi vôï.  Ñeå 
Yseult traû lôøi. Quyeát ñònh cuûa Yseult seõ laø 
yù trôøi. 
 Giaûn ngoài treân moät baêng gheá ñaù, maét 
ñaêm ñaêm ngoù vaøo coång chính cuûa toøa nhaø 
Medical Science, nôi aáy Yseult seõ xuaát 
hieän … 

 Nöûa tieáng troâi qua… chöa bao giôø 
Yseult sai heïn. Loøng Giaûn noùng nhö löûa, 
taâm traïng boàn choàn, lo laéng… Yseult, 
Yseult ôi! Ít ra em cuõng phaûi noùi lôøi töø 
bieät! Giaûn ñöùng daäy ñi ñi laïi laïi tröôùc coång 
tröôøng, roài chaøng ngoài xuoáng beân veä 
ñöôøng, ngöôøi nhö muoán khoâ heùo… 
 Moät baøn tay voã nheï treân vai chaøng. 
Giaûn quay phaét laïi trong mong chôø, ao 
öôùc… nhöng chaøng thaát voïng… Tröôùc maét 
Giaûn chæ laø moät coâ sinh vieân ngöôøi Myõ 
khoaûng ñoâi möôi, nhìn chaøng aùi ngaïi: 

- Coù ngöôøi nhôø toâi ñöa oâng laù thö naøy. 
Trao thö cho chaøng xong, coâ naøng voäi vaõ 
bieán vaøo ñaùm baïn beø oàn aøo, khoâng chôø 
ñôïi caû moät lôøi caûm ôn. 
 Giaûn caàm laù thö trong tay, cheát laëng. 
Chaøng hieåu. Chaøng muoán môû nhöng ngaàn 
ngaïi. Chaøng muoán keùo daøi theâm thôøi gian 
chôø ñôïi. Chaøng ñaõ bieát caâu traû lôøi. Cuoái 
cuøng, Giaûn traân troïng boùc phong bì, maét 
daùn vaøo neùt chöõ thaân yeâu quen thuoäc: 
“Anh tha loãi cho em. Duø coù em hay khoâng, 
anh vaãn seõ vui soáng. Thaàm höùa vôùi em ñi. 
Ñoù laø cuoäc ñôøi. Ñoù laø ñònh meänh!”  
 Giaûn phoùng voäi leân nhöõng baäc theàm cuûa 
khuoân vieân Ñaïi Hoïc Georgetown. Chaøng 
chaïy nhö bay tôùi phoøng thí nghieäm, nôi 
Yseult laøm vieäc. Chaøng xoäc thaúng ñeán tröôùc 
maët ngöôøi tieáp vieân: “ Toâi caàn gaëp Yseult”. 
 Ngöôøi tieáp vieân ñaõ bieát chaøng, voäi vaõ traû 
lôøi: “Yseult ñaõ ñoåi sang choã khaùc laøm vieäc 
caû hôn ba thaùng roài. Chuùng toâi khoâng bieát laø 
nhieäm sôû naøo. Coâ aáy khoâng noùi gì heát!” 
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 Thì ra laø theá! Thì ra caâu traû lôøi cuûa 
naøng ñaõ coù ngay töø buoåi chia tay treân Sky 
Line maø voâ tình hay quaù töï tin, Giaûn 
khoâng nhìn thaáy. Thoâi, coøn tìm laøm gì nöõa, 
coøn gaëp laøm gì nöõa. Coå hoïng ngheïn laïi 
nhö coù xieàng saét nghieán chaët, maùu nhö öù 
ñoïng thoâi chaûy veà tim. Giaù böõa ñoù Giaûn 
khoâng ñöa ra ñeà nghò cuøng nhau ra ñi… 
Giaù böõa ñoù cöù chia tay nhö moät ñoâi baïn 
chaân tình thì hoâm nay ñaõ laø ngaøy hoø heïn… 
 Giaûn thaát theåu ñi ra xe. Nhöõng böôùc 
chaân daãm treân lôùp tuyeát khoâ cöùng baêng 
giaù… buoàn thaûm! Baàu trôøi naëng neà, aâm u 
cuûa muøa ñoâng, moät muøa ñoâng tang toùc 
tieãn ñöa moät moái tình… Sao Giaûn vaãn coù 
caûm giaùc Yseult ôû ñaâu ñaây! Nhìn quanh 
quaát… toaøn nhöõng ngöôøi xa laï. Giaûn môû 
cöûa xe, ngoài tröôùc tay laùi, roà maùy. Chæ laø 
voïng töôûng! Yseult ôi!  Töï nhieân maét 
chaøng phoùng leân taàng laàu thöù tö cuûa 
Medical Science Building. Nhö coù ai ñang 
veùn taám maøn cöûa soå, nhö coù boùng daùng 
maûnh mai cuûa Yseult ñaâu ñoù. Laïi laø aûo 
töôûng! Teâ taùi, Giaûn cho xe rôøi leà ñöôøng, 
nhaäp gioøng xe coä chaûy chaàm chaäm trong 
chieàu ñoâng u aùm… 
 Baây giôø thì Yseult ñöông khoùc, ngheïn 
ngaøo, töùc töôûi… Chaøng ñaõ ñi roài… Naøng 
ñuùng heïn. Naøng ñaõ ñôïi chaøng taïi ñaây, treân 
taàng laàu thöù tö cuûa Medical Science 
Building naøy. Naøng ñaõ theo doõi töøng haønh 
ñoäng cuûa chaøng. Naøng ñaõ bieát tröôùc chaøng 
seõ tôùi ñaâu trong khuoân vieân ñaïi hoïc naøy. 
Yseult ñaõ nhìn thaáy Giaûn töø treân cao. 
Chaøng khoâng bieát naøng chôø ñôïi, ngaém 

nghía töøng ñoäng taùc cuûa chaøng. Laøm sao 
chaøng ngôø ñöôïc! Thöông quaù ñi khi nhìn 
chaøng raàu ró beân veä ñöôøng, xoùt quaù ñi khi 
thaáy chaøng thaát theåu ra xe. Nhöng coù luùc, 
roõ raøng Giaûn ngaång leân nhìn khung cöûa soå 
naøy. Roài, Giaûn laùi xe ñi… Giaù chaøng 
khaùm phaù choã naøng aån naáp, giaù chaøng leân 
ñaây thì khoâng bieát söï vieäc seõ ra sao? 
Nhöng, moïi vieäc thoâi ñaõ an baøi. Ñuùng laø 
ñònh meänh! Caàu cho chaøng trôû veà vôùi vôï 
coù haïnh phuùc hôn xöa.  
 Yseult vòn tay treân thaønh caàu thang, 
laàn böôùc moät caùch meät nhoïc, thaãn thôø 
xuoáng thang laàu. Naøng chöa moät laàn hoân 
leân khuoân maët thöông yeâu aáy. Naøng nhö  
ñang nhìn thaáy caëp maét ñen saâu thaúm ñaém 
ñuoái cuûa chaøng, khuoân maët cuûa chaøng xaùp 
laïi gaàn, gaàn naøng hôn nöõa... AÛo töôûng!… 
Coù ai môû cöûa haønh lang… Gioù rít buoát 
laïnh… Giaûn ôi! 
 Côn gioù voâ tình cuûa muøa ñoâng thoác 
vaøo khuoân maët ñaàm ñìa nöôùc maét cuûa 
Yseult nhö buoát giaù theâm… coøn noùi gì 
ngoaøi lôøi vónh bieät trong voïng töôûng?  
 

 
 
 
 
 
 
 

NGUYEÃN LAÂN 
Virginia, ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2014 
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HÀ NỘI TÌNH TÔI 
 

Mến về anh chị Bá Luân – Ỷ Nguyên 

 

Em yêu dấu dáng thu gầy Hà Nội 

Chiều mênh mang thoảng chút nắng hồ Tây 

Tà áo ấy gió hôn lên khe khẽ 

Gợi trong tôi một Hà Nội rất đầy. 

 

Em tóc thả níu tình tôi Hà Nội 

Quàng vai thon yểu điệu dải khăn hoa 

Không gian thơm tình tự những hẹn hò 

Đôi mắt ấy Hà Nội ơi yêu quá. 

 

Em bé bỏng Hà Nội xưa dáng nhỏ 

Soi hồ Gươm hình bóng cũ chìm sâu 

Góc rong rêu phủ mái một tình sầu 

Hà Nội mãi mơ hoài em yêu dấu. 

 

Ý Anh 
(07-14-2014) 

 
 
 

ĐÔNG TÌNH 
 

Đông dài không buông dư ́t 

Lạnh trầm ngâm bắc cư ̣c 

Ngươ ̀i lạnh lùng hơi ấm 

Tình rầu xuống độ âm. 

 

Ý Anh 
 

(Muà Đông 2014) 
 

ÁO NHUNG ĐEN 
 

Chiếc áo nhung đen cổ bà ba 
Mẹ may từng mũi chỉ đường tà 
Em khoác lên người khi gió lạnh 
Thổi vào khe cửa mùa đông qua 

Ra ngõ mua một đòn xôi gấc 
Bà bán hàng tấm tắc khen hay 

Ôi áo con sao đẹp thế này 
Ai may mà chẳng chật đường dây 
Bà bán bánh mì cũng thích ngay 

Áo trông sang tuy chẳng hạt tràng 
Óng ánh như tóc huyền tiên nữ 

Mịn màng như mảnh lụa Hà Đông 
Ngọt ngào như mía quyện mật ong 

Dịu dàng như ánh sáng ban mai 
Em khoác lên người khi gió lạnh 
Mong rồi Xuân đến đuổi Đông đi 

 
Diệm Trân 

Tháng mười một 2014 
 
 

Tranh của HS Ngô Ðình Chương 
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Người Bạn 
 

VŨ NAM 
 
ôi có người bạn thân của năm học đệ 
tứ trường Sĩ Tải (ST), Bà Rịa (BR). 
Bây giờ là đã bốn mươi lăm, bốn mười 

sáu năm rồi. Cả hai đều đã già. Chắc bạn 
còn già hơn tôi vì bạn lớn hơn tôi một tuổi 
và còn đang ở quê nhà, nơi quanh năm đón 
gió và nắng biển, những ngọn gió nồm, gió 
bấc mỗi ngày, hằng năm, và những cơn 
nắng rát da. 

Quê bạn ở Long Hải (LH), quê tôi ở 
Phước Hải (PH). Hai làng cùng nằm trên bờ 
biển của tỉnh Phước Tuy. Trong chiến tranh 
làng bạn yên tĩnh hơn làng tôi. Tuy nhiên vì 
việc học nên cả hai thằng đều phải về thị xã 
Bà Rịa để trọ học. Năm đệ ngũ bạn học lớp 
sáng, tôi lớp chiều, nên không gặp. Đến 
năm đệ tứ bạn xin vô lớp học chiều, và kể 
từ thời điểm đó chúng tôi dần dà kết bạn và 
thân nhau. 

Nhà bạn ở trọ là cuối con đường Phan 
Thanh Giản, nơi gần giáp mặt nước của con 
sông Dinh chảy về hướng làng Bến Xúc. 
Lúc này tôi ở trong căn nhà do người chị là 
cô giáo tiểu học mướn, sau Đình Phước Lễ. 
Buổi sáng ngày thường chúng tôi ít gặp vì 
bài vở, buổi chiều đã gặp nhau trong lớp. 
Chúng tôi chỉ gặp vào cuối tuần. Gặp rất là 
thường. Chỉ khi nào một trong hai thằng 
phải về quê ở PH hoặc LH thăm gia đình 
cuối tuần thì chúng tôi mới không gặp 
nhau. 

Trong lớp học ngày ấy, tụi tôi chỉ là 
những học sinh trung bình. Chưa có nhu cầu 
hay áp lực phải học cho dữ, cho nhất nhì lớp, 

như sau này khi học ở SG, vì sợ rớt phải đi 
lính nên học rất nhiều. Nhưng rồi chúng tôi 
cũng đều phải đi lính vì khi đến tuổi 18 cũng 
là năm của Mùa hè Đỏ Lửa, năm của Tổng 
Động Viên. Tôi, con trai duy nhứt (có chị em 
gái) trong gia đình cũng phải đi lính. Những 
năm trước đó hình như được hoãn. 

Nhà bạn ở trọ là một nhà làm ăn rất 
khá. Căn nhà lớn, đông anh chị em. Chắc 
hai gia đình của bạn và gia đình bạn ở trọ 
thân nhau lắm nên mỗi khi đến chơi tôi thấy 
họ rất thân thiện với bạn, sau này tất cả anh 
chị em trong nhà cũng thân thiện với tôi 
luôn. Trong nhà có chị M. Lúc đó thấy chị 
đẹp và vui lắm khi trò chuyện với chúng 
tôi, dù là những lời hỏi ngắn ngủi. Hai em 
trai của chị, khoảng dưới tuổi tụi tôi hai ba 
năm cũng rất vui vẻ tiếp chuyện, mỗi khi 
tôi đến thăm bạn. Vì con nhà khá giả nên 
chị M ăn bận rất trau chuốt, cộng khuôn 
mặt và thân hình đẹp, nên chị được xem là 
người đẹp của đất BR. 

Nhưng với bạn, hình như chuyện những 
người trong gia đình này không quan trọng. 
Vì nếu không có bà con xa gần, thì việc 
đóng tiền cơm nước đàng hoàng cho nhà 
bạn ở trọ cũng làm bạn cứ yên tâm chơi và 
học chớ có chuyện gì phải lo lắng. Chuyện 
quan trọng với bạn lúc bấy giờ tôi thấy hình 
như ngoài việc học, bạn quan tâm đến cô 
nữ sinh tên H, nhà ở cạnh nhà bạn. Dù bạn 
không nói ra nhưng ở tuổi của năm đệ tứ 
này tôi cũng biết bạn đã "phải lòng" cô 
hàng xóm. H học trường trung học công lập 
CVT, bằng lớp tụi tôi. Hằng ngày đi học H 
mặc chiếc áo dài trắng, không như nữ sinh 
ST chúng tôi, đi học mặc áo bà ba trắng 
quần đen. H có nước da thật trắng, người 
mảnh khảnh, trong khi bạn tôi nước da 
ngâm, người có vẻ của người dân miền 

T 
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biển. Qua những lần nói chuyện giữa ba 
người tôi có nhận xét H chỉ quý mến bạn 
tôi nhưng chắc chắn là con tim H chưa rung 
động với tình cảm xa gần mà bạn tôi đã 
ngấm ngầm trao cho H. Biết chừng đâu con 
tim H đã rung động với một ai đó trong 
trường, trong lớp hay trong thị xã BR này 
rồi, và bạn tôi chỉ là kẻ ngoài ranh, ngoài 
rìa. Người học sinh nam hàng xóm chỉ giúp 
cô chuyện trò giải sầu sau những lúc cô 
miệt mài với sách vở hay những việc nhà 
của cô, hay những lúc cô buồn vì chuyện 
đâu đâu, mà cần có một người để tâm sự. 

Bởi vậy nên chuyện tình của bạn với cô 
nữ sinh hàng xóm không đi đến đâu, dù bạn 
ở đó đến bốn năm năm học. 

Cuối tuần khi đến với bạn, nếu nhằm 
buổi sáng buổi trưa thì tụi tôi hay ngồi nhà, 
ra trước sân nói chuyện, hay qua nhà cô H 
hàng xóm, còn nếu là xế chiều, thường 
chúng tôi hay tản bộ dọc con đường Phan 
Thanh Giản để đi lại quán chè Thanh Cảnh, 
nằm ở góc đường Phan Thanh Giản và con 
đường đi về cổng trường ST, gần khu phố 
lầu của bà Giáo Linh để vừa ăn chè vừa nói 
chuyện. Quán chè nhỏ, chủ quán bắt những 
tấm ván trên đường mương cho nước chảy ở 
hai bên đường và đặt trên đó những bàn ghế 
nho nhỏ theo một hàng dài kéo qua mặt tiền 
của những nhà hàng xóm. Quán chè có cái 
sân nhỏ để những nồi chè đậu đen đậu xanh 
còn bốc hơi. Anh chị chủ quán lúc đó rất vui, 
rất lịch sự. Tôi cũng không biết anh chị tên 
gì để kể ra đây. Anh chị trông rất trí thức, dù 
phải bưng chè ra cho mấy thằng học trò 
chúng tôi, chắc tuổi chưa bằng em út của 
anh chị. Quán chè không có cô bưng chè nào 
đẹp, nhưng chúng tôi không cần, chỉ cần ăn 
chè đậu xanh trộn với những hột đậu phộng 
rang là chúng tôi đã mãn nguyện rồi. Sau đó 

lại được uống một ly nước trà cho không. 
Nhưng mỗi khi chúng tôi tới ngồi ăn 

chè chiều chiều như vậy, T, cô học sinh gốc 
Trung Hoa, bằng tuổi, học dưới tụi tôi hai 
lớp, cùng buổi chiều của trường ST, có căn 
nhà cạnh bên quán chè, hay len lén ra vào 
để nhìn chúng tôi. Chúng tôi đến ăn chè, 
chớ không phải đến để chọc ghẹo cô, nhưng 
cô cũng hay ra vào với bộ đồ mặc ở nhà 
đồng màu trông rất sạch sẽ. Sở dĩ như vậy 
là vì cô biết tụi tôi hay đi chơi với Khánh, 
bạn cùng lớp với cô, và mỗi khi đến đây ăn 
chè Khánh hay chỉ trỏ vào nhà cô nên cô rất 
ngại. T nhỏ người, trắng, cũng thuộc vào 
những cô gái đẹp của lớp đệ lục buổi chiều 
thời đó. Nhưng nghe bạn bè kể lại, ba cô 
khó lắm, và rồi thế nào cô cũng phải có 
chồng là người Tàu, nên hình như cô cũng 
không dám kết bạn với một người nam sinh 
người Việt nào và cũng không ai trao cho 
cô được một cánh thư tình. Sau này cô lập 
gia đình với người Tàu, nghe nói bây giờ 
cũng đang ở bên Cali. Nếu tình cờ đọc 
được những dòng chữ này chắc T còn nhớ 
đến nhóm học sinh ST Hiếu Văn Minh 
Khánh chớ? Những thằng ít học mà hay đi 
chơi đây. 

 
Tôi nhớ khoảng nguyên năm học đệ tứ 

bạn chưa khi nào về PH với tôi, nhưng tôi 
về LH nhà bạn "hơi thường". Có lẽ vì PH 
tình hình lộn xộn không dám ngủ lại đêm. 
Đi lên đi về bằng xe đò trong một ngày lụp 
chụp vội vàng nên tôi cũng không có rủ mà 
bạn cũng không có ý hỏi đi. Còn về LH của 
bạn thật là tiện, chiều thứ bảy tan học, tôi 
báo cho bà chị xong, là tôi có thể leo lên 
Honda của một bạn học sinh nào đó có quê 
ở LH là có thể đi ngay. Bạn cũng vậy, nhờ 
một học sinh nào đó ở LH, trên đường về, 
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không chở ai là bạn có thể quá giang. Nếu 
không chúng tôi chở ba đi cũng được. Lúc 
này hình như LH  cũng có năm ba học sinh 
đi học lên về hằng ngày bằng xe Honda rồi. 

Ba bạn ở LH làm nghề chạy xe lam, má 
bạn mua bán cá đi SG. Nhà lớn, khang 
trang, có thể nói là giàu. Trong nhà bạn lớn 
nhất, có bốn em trai và gái. 

Về đến LH tụi tôi cũng lỏng nhỏng đi 
chơi, hết thăm nhà thằng bạn này, đến thăm 
nhà thằng bạn khác. Đến lúc đói bụng cứ về 
nhà bạn lấy cơm cá ra ăn. Nhà nhiều khi vắng 
hoe, ai ai cũng bận đi làm, hoặc đi chơi đâu 
đó, những cửa ra vào, cửa sổ, lúc nào cũng 
mở ra sáng trưng. 

Trong thời gian đó, tôi nhớ nhất là đến 
nhà bạn Q, người Bắc, đang  học chung với 
chúng tôi ở BR, lên về hằng ngày bằng 
chiếc xe Suzuki. Ba Q là lính, ông đổi đến 
đâu thì mang gia đình theo cho ở trong khu 
gia binh của lính. Q hiền, vui, nói chuyện ra 
rả. Cười hở mười cái răng. Trong bữa ăn 
cơm với Q tôi ngạc nhiên là vì lần đâu tiên 
được ăn rau muống cây (chớ không phải 
dây) sống chấm với nước mắm nguyên chất 
không pha. Cây rau muống sống dài khoảng 
hơn một tấc, ăn rất dòn. Nghe Q nói hình 
như ba Q trồng trong khu gia binh. Khi ăn 
phải cầm rau muống lên tay và cuốn lại rồi 
chấm vào dĩa nước mắm. May mà có cá 
kho và canh, nên tôi cuốn thử một hai cuốn 
rau muống rồi thôi. Ăn cho biết. 

Khi ăn cơm trưa xong tụi tôi hay ra 
những quán ở ven biển trong xóm lao động 
đánh cá để uống cacao pha với sữa.  Bạn tôi 
nhà giàu có tiền nên ăn uống ba thứ này ăn 
thua gì nó. 

 
Cuộc đời đã cuốn chúng tôi vào những 

ngõ quanh. Tôi về SG, xa bạn quê. Tôi làm 

bạn với những thằng ở SG. Nhà giàu nhà 
nghèo đều có cả. Có những thằng bạn nhà ở 
mãi tận Xóm Củi, bên kia cầu Nhị Thiên 
Đường, đi học đạp xe đi và về đến mười 
cây số. Có những người bạn nhà thật giàu, 
có tiệm buôn bán ở mặt tiền của những con 
đường lớn. Bạn tôi vẫn ở lại tỉnh BR và học 
cho đến khi xong lớp đệ nhị. 

 
Sau đó bạn vào lính, vì cũng là tuổi bị 

động viên. Rồi đến tôi cũng vào lính, vì 
cũng bị động viên. Tháng 9, năm 72 tôi cố 
gắng ngồi lỳ ở lớp đệ nhứt trường PSN, gần 
rạp chiếu bóng Long Vân được một tháng 
rưỡi với hy vọng là con trai một trong gia 
đình sẽ không phải đi lính, nhưng sau đó 
nhận giấy từ Nha Động Viên báo phải đi. 
Khi đó họ chỉ cho hoãn dịch với những 
người con trai độc nhất, không có chị em 
gái. Tôi có chị em gái nên phải đi. Tôi đành 
phải giã từ áo thư sinh để mặc áo lính từ đó. 

Mỗi người mỗi ngã, tôi và bạn đứt liên 
lạc khá lâu. Rồi sau "châu cũng về hiệp 
phố". Khi tôi đang học ở trường Sinh Ngữ 
Quân đội ở SG khoảng đầu năm 1974, 
chúng tôi lại gặp nhau khoảng một tháng 
một lần. Vì cứ mỗi tháng một lần, tôi hay 
về thăm gia đình, nhân dịp này tôi đi tìm 
thăm bạn luôn. Lúc này bạn là lính Địa 
Phương Quân (ĐPQ) đang rày đây mai đó 
trong phạm vi tỉnh BR. Tôi mượn chiếc 
Honda của anh rể hoặc chị ruột để đi thăm 
bạn. Chạy đến nơi bạn đóng quân, chở bạn 
đi chơi vòng vòng, ăn uống rồi chiều thả 
bạn xuống lại nơi đóng quân, tôi vọt lẹ về 
BR để chuẩn bị về lại SG. 

Lúc bạn là lính, khi đến thăm, bạn nói 
có quen một cô thợ may và dẫn tôi lại thăm 
cô. Nhưng rồi sau đó chắc vì đời lính, nay 
đóng quân nơi này mai nơi khác, nên bạn 
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và cô bạn gái thợ may cũng không còn liên 
lạc gì với nhau. 

Hồi ấy, lính ĐPQ đến đâu đóng quân 
thường tìm đến các cô thợ may để nhờ sửa 
quần áo lính. Sửa tới sửa lui, sửa qua sửa 
lại, thường sau đó họ thành vợ thành chồng. 
Nhưng bạn tôi cho đến ngày 30 tháng tư, 75 
vẫn còn độc thân và đã trở về quê LH để 
làm nghề biển. 

 
Rồi những ngày sau đó thỉnh thoảng tôi 

cũng đến LH thăm bạn. Bây giờ bạn đã trở 
thành một "chàng Vọi" thật sự. Bạn đen đúa, 
vạm vỡ. Xốc vác những lồng lưới nặng nề lên 
như không. Tôi chờ bạn lo lưới xuồng xong, 
hai thằng kéo nhau về nhà ăn cơm, rồi ra 
quán cà phê tán gẫu. Bây giờ không còn uống 
cacao sữa nữa mà là cà phê đá. Lớn hết rồi. 
Tôi hỏi về những cô bạn cũ, những người bạn 
mà bạn có thời "thầm yêu trộm nhớ". Được 
biết H đã thành giáo viên tiểu học, đã có gia 
đình với một anh giáo viên đẹp trai, con nhà 
giàu. Bạn vẫn qua thăm H và chuyện  trò bình 
thường, mỗi khi bạn có dịp lên BR thăm lại 
nhà trọ của bạn ngày trước. Cô bạn người thợ 
may vùng đất đỏ mà bạn quen thời làm lính 
ĐPQ cũng đã có chồng. Tôi hỏi bạn sao chưa 
lập gia đình, bạn nói có để ý một cô gái, ngay 
tại LH này, nhưng cô chưa chịu. Rồi bạn kể 
đôi chút cho tôi nghe về gia cảnh của cô. 

Tôi tự hỏi nhà cô gái bạn thương không 
được như nhà bạn, cô ta cũng chỉ làm biển 
sao lại chưa chịu. Hay là vì cô ta có nhan 
sắc. Nhờ bạn chỉ, tôi thấy đúng cô ta có hơi 
đẹp hơn bạn tôi. Ở biển, làm biển mà sao cô 
có nước da trắng quá. Lại khuôn mặt khá 
đẹp, cộng chiếc mũi cao. Cha, tôi cũng thấy 
khó cho bạn. Nhiều khi cô chờ một người 
con trai đẹp. Tôi khuyên bạn cố gắng và 
chúc thành công. 

 

TRẦU CAU 
 

Gió lên cho áo em bay 

Cho anh chết đuối mê hoài hương em 

Cho anh làm gió ngoan mềm 

Chui vào áo mộng hôn em cùng mình 

Em cho tình anh dâng tình 

Mê man quấn quýt đói nhìn no ăn 

Em trôi anh nổi nghìn năm 

Vào mây vào khói vào trăng sao thèm 

Không còn áo chỉ còn em 

Không còn ngăn cách ngày đêm trắng hồng 

Em mênh mông anh bềnh bồng 

Ăn hoa nuốt cỏ tràn đồng thơ văn 

Em suối nắng anh mưa xuân 

Anh nước miá em khế cưng diễm tình 

Em bất tử anh trường sinh 

Tóc râu dài trói buộc mình yêu nhau 

Em làm trầu anh làm cau 

Đeo nhau nghìn kiếp thương đau  

cũng đành... 

 
MD.02/14/08 

(Valentine's Day 2008) 
 

LuânTâm 
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Lúc bạn lập gia đình, đám cưới, tôi lại 
bận học ở SG.  Sau 30 tháng 75, chưa ra 
trường làm lính thật, lại nhà không có cha, 
anh em làm lính, nên tôi xin và được chính 
quyền mới (phòng Giáo Dục) cho học lại. 
Thời gian sau ngày tan hàng, bạn về LH 
làm biển, tôi ở trọ trong nhà bà chị ở BR 
cũng không khá gì. Sau khi học cải tạo tại 
chỗ 3 tuần ở BR, tôi đã tự động đi tìm việc 
làm. Không cơ quan nào nhận, vì là lính, về 
quê PH làm biển, buôn bán không được vì 
bị làm khó dễ, tôi quay lại BR để làm công 
nhân cho bác Sáu chuyên môn thầu đóng 
la-phông, vách, xây dựng hội trường, nhà ở 
cho tân binh bộ đội trong quân trường Vạn 
Kiếp. Thấy tướng tôi thư sinh bác phân 
công chỉ đóng "la-phông", việc xây cất, trộn 
và khiêng hồ bác giao cho những người lao 
động thứ thiệt, lâu nay đã làm với bác. Các 
cô gái ở Long Toàn, Long Điền thật là giỏi. 
Mùa cấy gặt, họ cấy gặt. Hết, họ bắt tay vào 
nghề trộn hồ khiêng hồ với bác Sáu. Hằng 
ngày, vì là gái, mà gái thì dù giàu dù nghèo 
bao giờ không muốn mình đẹp, làm ngoài 
trời các cô sợ nắng làm xấu đi nên bịt mặt 
bịt tay, nhưng rồi cũng đâu thể che kín được 
ánh mặt trời hoài hoài, nên da mặt da tay từ 
từ cũng bị nắng ăn và đen ra. Kể cũng buồn 
cho các cô! Các cô rất  vui vẻ khi làm việc. 
Siêng năng cần cù. Lại gặp các anh làm 
công, thợ hồ chọc ghẹo. Nam nữ chọc qua 
chọc lại rất vui. Tôi cũng hòa vui với các 
anh, các cô, nhưng thỉnh thoảng vẫn có sự 
nghĩ ngợi trong đầu: Chẳng lẽ mình cứ làm 
như vầy hoài? Chắc rồi cũng phải tìm cách 
đi học nghề hay học gì đó, hoặc đi học lại. 
Họ biết ý định của tôi, nên sau này khi nói 
lời từ giã với bác Sáu và với các bạn làm 
công, tôi thấy họ có thoáng chút buồn. Từ 
đó đến nay tôi cũng không có dịp gặp lại 

các cô bạn này. Vài ba tháng làm chung 
trong một nhà thầu, thời gian qua mau, như 
những vết bụi phủ trên cuộc đời phù du này. 
Chóng nằm, chóng bay. 

Khi tôi đi thăm lại bạn ở làng LH, bạn 
đã có một con. Cô gái cùng làng bạn 
thương nay đã trở thành bà xã của bạn. Bạn 
đang góp lưới đi bán cho người ta. 

Nhà bạn ở ngay trước biển và là một 
mái nhà lá nhỏ! Con trai lớn trong một nhà 
giàu có ở LH mà lại ở trong mái nhà nhỏ, 
vách lá? Đêm nằm trong nhà bạn để ngủ, 
tiếng gió, sóng biển lại vỗ về tôi trở lại thời 
thơ ấu, thời ở ấp Nước Ngọt. Gió biển rì 
rào. Nhà vách lá, gió đi vào đi ra dễ dàng. 
Nền nhà là cát biển nên đứa con nhỏ của 
bạn phải lăn trên cát để chơi đùa đầy những 
con bọ chét. 

Gần sáng, bạn thức dậy đi biển. Tôi tiếp 
tục ngủ. Sáng ra vợ bạn kể,  bạn không 
nghe lời ông bà già về chuyện gì đó, nên 
ông bà già không phụ, không giúp, chỉ có 
mấy đứa em gái thương bạn, lén lút cho chị 
dâu cho cháu tiền. Bạn cũng lì! Không 
thèm ngửa tay xin ông bà già. Tự làm biển 
nuôi vợ con. Từ đó tôi cũng không có dịp 
trở lại ngôi nhà của cha mẹ bạn. 

Vợ bạn kể, vợ bạn chấp nhận lấy bạn là 
qua một cánh thư của bạn viết, chớ không 
phải thấy gia đình bạn giàu rồi muốn về làm 
dâu, vì khi ấy cô dù nghèo nhưng đẹp và cũng 
có người theo đuổi. 

Ngồi nghe vợ bạn kể chuyện tôi thấy 
buồn cho cuộc đời của cô. Xuất thân từ 
trong một gia đình chài lưới nghèo, cùng 
cha mẹ khổ cực với biển cả từ nhỏ đến lớn. 
Nay, nhận lời kết hôn với bạn tôi, hy vọng 
về ở trong gia đình chồng, sung túc, khá 
giả, nhưng mọi mong ước đã tiêu tan, khi 
chồng và cha mẹ chồng không còn thuận 
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thảo. Giờ lại phải ở trong mái nhà lá như 
thế này. 

Rồi tôi theo việc dạy học lương ba cọc 
ba đồng ở trường cấp 2 Hòa Long. Bạn vẫn 
ở LH làm biển và đứa con thứ hai thứ ba 
tiếp tục lần lượt ra đời. Tôi thỉnh thoảng 
cuối tuần cũng về LH thăm bạn, nhưng 
thường không ngủ lại nữa, chỉ lựa lúc 
xuồng gần vô buổi xế trưa, xuống thăm là 
lúc bạn đã xong công việc, đang rảnh. Hai 
thằng lại đi vòng vòng tìm quán cà phê mà 
ngồi tâm sự. Giờ thì bạn bận quá, vừa lưới 
chài, vừa vợ con, nên ở chơi với bạn khi 
trời chiều là tôi trở về BR lại. 

 
Năm 79, 80 người vượt biên ở các vùng 

biển ở tỉnh BR-VT thật là nhiều, thỉnh 
thoảng gặp bạn tôi cũng hỏi ý, bạn nói bạn 
không đi, nhưng nếu biết ở đâu có chuyến đi 
mà bạn giúp tôi được bạn sẽ giúp tôi toại 
nguyện. Từ nhỏ đến lớn là dân biển nhưng 
tôi chưa bao giờ đi biển một lần. Để chuẩn 
bị đi, tôi cũng phải tập đi biển. Lúc này bạn 
đã có một chiếc xuồng nhỏ, chuyên đi đánh 
lưới cá trích. Hai ba giờ sáng đi, xế trưa vô. 
Cuối tuần, không có đi dạy tôi về tập đi biển 
với bạn. Vì bạn là chủ xuồng nên khi xuồng 
vừa rời khỏi bờ để chạy ra khơi là tôi nằm 
phơi mình trên các tấm lưới để ngủ tiếp, mặc 
bạn một mình ngồi thức, coi lái. Khi trời 
sáng là xuồng đã xa bờ lắm rồi, nhìn vào đất 
liền chỉ còn thấy những dãy núi màu đen. 
Tôi ngồi nhìn cách bạn và các bạn đi biển 
thả lưới, kéo lưới. Thả lưới xong, xuồng tắt 
máy thả trôi, bềnh bồng trên mặt nước. 
Xuồng đánh cá trích nên không xa bờ lắm. 
Tôi thầm nghĩ nay mai đây nằm trên chiếc 
xuồng như thế này để rời bỏ những bến bờ 
trong kia, bỏ người thân, bỏ VN, để đi ra, đi 
mãi đến  một đất trời xa lạ, lòng tôi thấy vui, 

nhưng cùng lúc cũng thấy hoang mang. 
Sóng biển, bão biển, lòng đại dương sâu hun 
hút đầy những cam go, cũng không phải dễ 
dàng để vượt qua. Nhưng thôi chừng nào đi 
sẽ hay. Rồi xuồng kéo lưới, tấm có dính cá, 
tấm không, kẻ cười người không với lồng 
lưới của mình. 

Sau vài  lần tập đi biển với bạn, rồi gặp 
dịp đi nên tôi xa bạn luôn, xa rời đất nước, 
bạn bè làng xóm, học trò thầy cô. Ngày tôi đi 
vợ chồng bạn và đứa con vẫn còn ở trong căn 
nhà lá, trước biển. 

So ra, bạn có đời sống đạo đức hơn tôi 
nhiều. Bây giờ nghe nói bạn chỉ ăn chay và 
dù không cạo đầu mặc áo cà sa nhưng hằng 
ngày chỉ ở trong chùa, làm việc thiện, thỉnh 
thoảng mới về nhà, sau khi đã lo xong cho 
các con, mỗi đứa có một mái gia đình đàng 
hoàng. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vũ Nam (Germany) 
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BỤI ÐẤT VÀ HƯ-VÔ 
 

hồi-ký của Lê Xuân Nhuận 

       
TRƯA ngày 25 tháng 12 năm 1974, tôi 

đang cùng với bạn-bè dự một bữa ăn nhân 
dịp Nô-En tại nhà của một thuộc-viên thì 
được Sĩ-Quan Trực từ Phòng Tình-Hình gọi 
máy đến báo-cáo một tin-tức khác thường. 

Vào khoảng 11g30 vừa rồi, có một chiếc 
trực-thăng đáp xuống cạnh Trường Tiểu-
Học Xã Lộc-Mỹ, thuộc Quận Ðại-Lộc, Tỉnh 
Quảng-Nam.  Từ trên phi-cơ bước xuống 
một thiếu-tướng và một trung-tá Việt-Nam 
Cộng-Hòa, cùng với một người đàn-ông và 
một người đàn-bà Hoa-Kỳ. 

Người đàn-ông có mang theo một cái 
hộp trên tay. Viên trung-tá vào trường, dẫn 
bác Cai Trường ra, giới-thiệu với mấy 
người kia; rồi bác Cai Trường vào trong 
mang ra một cái xẻng, theo sự chỉ-dẫn của 
hai người Mỹ, đào một cái lỗ, ngay giữa 
hàng-rào phân chia khoảng sân bên hông 
trường ấy với con đường hương-lộ bên 
ngoài, chôn xuống đó cái hộp của người 
đàn-ông Hoa-Kỳ, lấp đất lại, rồi xóa sạch 
dấu đất mới, để chỗ đó trông giống bình-
thường như không có việc gì xảy ra. Xong, 
bốn người kia trở lên trực-thăng bay đi, và 
bác Cai Trường vào trường.  

Mọi việc xảy ra mau lẹ như đã được 
sắp-đặt từ trước rồi.  

Lúc chôn cái hộp là vào khoảng 12 giờ trưa.  
*  

TÔI đoán là có cái gì bí-mật, mà nhà 
chức-trách địa-phương giấu kín, hoặc 
không biết rõ nên Sở Ðặc-Cảnh Tỉnh 

Quảng-Nam chỉ báo-cáo đơn-giản thế thôi.  
Cho nên, do tò-mò nghề-nghiệp, tôi về nhà 
sớm và bắt tay vào việc ngay.  

Sau khi gọi điện-thoại hỏi Trung-Tâm 
Hành-Quân thuộc Sư-Ðoàn I Không-Quân 
và Văn-Phòng Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu I, tôi 
tổ-chức một chuyến đi quan-sát tại chỗ, 
đồng-thời tiếp-xúc với các mật-viên quanh 
vùng, để biết thêm chi-tiết về vụ này...  

* 
        BÁC Nam thanh-minh:  
- Tôi cứ tưởng là chỉ cần báo-cáo những 

gì liên-can đến cộng-sản mà thôi, còn đây là 
vấn-đề tình-cảm cá-nhân mà các người trong 
cuộc đã yêu-cầu tôi giữ kín giùm...  

Thiếu-tá Sơn đỡ lời tôi:  
- Không ai trách-móc bác đâu.  Bác hãy 

kể chuyện về người Mỹ tên Sam đi.  
Bác Nam kể:  
- Ðầu năm 1971, Toán Dân-Sự-Vụ của 

Thủy-Quân Lục-Chiến Hoa-Kỳ hoạt-động 
tại Quận Ðại-Lộc thay đổi cấp chỉ-huy.  

“Người mới đến là đại-úy Sam, một 
thanh-niên đẹp trai, hiền-lành, nhã-nhặn, 
bình-dân.  Anh rất lanh-lợi và có nhiều 
sáng-kiến hay.  

“Công-tác nổi bật đầu tiên là anh thành-
lập một Hội Việt-Mỹ cho Quận Ðại-Lộc.  
Anh chịu khó đi thuyết-phục để mời vào Hội 
không những chỉ các viên-chức chính-quyền 
như Quận-Trưởng, Phó Quận-Trưởng, Chỉ-
Huy Cảnh-Lực, Trưởng Chi Thông-Tin, 
Trưởng Phòng Văn-Hóa Giáo-Dục, Hiệu-
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Trưởng Trường Trung-Học, các sĩ-quan 
thuộc Chi-Khu, Xã-Trưởng, giáo-sư, phụ-
huynh học-sinh, học-sinh trung-học, v.v... 
như thường-lệ, mà anh còn mời cả các 
thương-gia, nông-dân, tài-xa, tài-công, lâm-
dân, ngư-dân, v.v... cùng với một số tu-sĩ 
Phật-Giáo trong vùng.  

“Với Hội Việt-Mỹ của Sam, sinh-hoạt 
ở đây sinh-động hẳn lên.  Hội-viên gồm 
mọi tầng-lớp xã-hội.  Sách+ báo từ phía 
Hoa-Kỳ phân-phát, phổ-cập hầu như đến 
từng gia-đình.  Hoạt-động không chỉ thu 
gọn trong các kỳ họp, mà còn thể-hiện qua 
bất-cứ cơ-hội nào có người Mỹ xuất-hiện 
trong làng xóm Việt-Nam.  

“Sam đề-nghị, và được phía Việt-Nam 
đồng-ý, dùng phòng học của Lớp Năm trường 
này làm nơi trao-đổi văn-hóa, dạy tiếng Anh 
vào buổi tối, vì nơi đây thuận-tiện cho sự đi lại 
của mọi người.  

“Phòng này nằm ở đầu dãy, bên hông 
có một cửa sổ nhìn ra hàng-rào che khuất 
tầm mắt của người qua đường. Phía bên kia 
đường, các ông thấy đấy, có một cây đa 
cành lá sum-suê, rễ ở gốc cây cao hơn mặt 
đất, người nào vóc cao mà đứng lên trên 
đám rễ, tựa vào gốc cây nhìn vào cửa-sổ thì 
trông thấy mặt cô giáo rõ-ràng.  

“Giáo-viên Lớp Năm là cô Diệu-
Hương, hoa-khôi toàn Quận, năm ấy vào 
khoảng hai mươi, dịu-dàng, lễ-phép, đứng-
đắn, siêng-năng.  

“Phòng học Lớp Năm trước kia là nơi cô 
đến soạn bài, chấm bài cho học-sinh, và tự học 
thêm chương-trình đại-học vào các ngày nghỉ 
và mỗi buổi tối, thì nay còn là nơi cô đến làm 
công-việc của Hội với tư-cách thư-ký, học 
tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho ngưới Mỹ, giúp 
chiếu phim, điều-khiển máy ghi-âm, v.v...  

“Cha mẹ cô thuộc giới trung-nông, sùng 
Ðạo Phật và chịu ảnh-hưởng Ðạo Nho.  

“Sự giao-tiếp giữa cô với Sam, trong 
khung-cảnh chung của sự tiếp-xúc giữa hai 
bên Việt-Mỹ, có bắt tay, có vỗ vai, nhất là 
giữa đàn-bà con-gái Việt Nam với đàn-ông 
Hoa-Kỳ, bề ngoài là chuyện tự-nhiên, 
nhưng cha+mẹ cô rất lo, nên đã nhờ tôi 
theo dõi, ngăn ngừa giùm, sợ đi quá xa.  

“Tôi là liên-lạc-viên của Hội, vừa sắp 
dọn rồi cất dẹp mọi thứ trước và sau mỗi 
buổi, vừa tham-dự học tiếng Anh và dạy 
tiếng Anh, nên tôi có mặt hầu hết mọi lần 
Sam và Diệu-Hương gặp nhau.  Và tôi đã 
thấy ngay một mối tình trai+gái chớm nở 
giữa hai người, ngày càng sâu nặng hơn.  

“Quả thật là tôi đã có đồng-lõa với 
hai người.  

“Thứ nhất là vì tôi thấy đại-úy Sam thật 
tình yêu Diệu-Hương, muốn xây-dựng lâu 
dài.  Anh đi lễ chùa vào rằm, mồng một 
âm-lịch, tìm hiểu Ðạo Phật, học hỏi phong-
tục tập-quán Việt-Nam.  Anh biếu quà và 
tham-gia mọi cuộc vui với trẻ em vào các 
dịp cuối tuần, nghỉ hè, Trung Thu.  Anh 
đưa Y-Tế Mỹ đi săn-sóc từng cụ già, cứu-
trợ từng nạn-nhân bị Việt-Cộng pháo-kích, 
giật mìn.  Anh giúp lợp nhà, sửa đường, 
đào mương, tích-cực hơn cả cán-bộ của 
mình. Dân-chúng nhờ anh rất nhiều.  

‘Mà điều quan-trọng là anh trân-trọng 
người yêu, không hề sỗ-sàng bậy-bạ như 
đa-số người Mỹ khác.  Sam nói riêng với 
tôi là anh sẽ xin chính-thức cưới Diệu-
Hương.  Tôi biết là có nhiều cô-gái Việt-
Nam lấy chồng Mỹ đường-hoàng, nên tôi 
yên tâm.  

“Thứ nữa là vì tôi nghĩ: nếu cho 
cha+mẹ cô biết thì chắc ông+bà sẽ cấm hẳn 
cô tới+lui với Hội Việt-Mỹ; mà không có 
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cô thì Hội tất-nhiên sẽ tan, vì anh sẽ dời 
Hội đi nơi khác, tôi mất việc làm với đồng 
lương cao và tiền lời bán đồ giải-khát, 
bánh, kẹo, cháo, chè mỗi đêm.  

“Mãi đến hôm nay, giữ đúng lời hứa 
với hai người trong cuộc, tôi vẫn chưa kể 
cho cha+mẹ cô biết về mối tình giữa hai 
người.  

“Huống chi đại-úy Sam thì đã về nước 
từ sau Nô-En năm ấy, và cô Diệu-Hương 
thì cũng đã bỏ đi đâu biệt-tích từ sau Nô-En 
năm ngoái, 1973...”  

- Từ khi Sam rời Việt-Nam, đến khi Diệu-
Hương đi biệt, là hai năm trời, hai người có còn 
liên-lạc với nhau hay không?  Ðời sống tình-
cảm của cô thế nào?  

- Anh vẫn gửi thư đều-đặn cho cô, qua 
tôi; tôi đều chuyển lại tận tay; nhưng cô nói 
là cô không trả lời.  Tôi không được biết 
trong thư anh nói những gì.  

“Có nhiều thanh-niên Việt-Nam cũng 
như vài ba người Mỹ có vẻ săn đón cô hơn, 
nhưng cô đối xử với họ bề ngoài tự-nhiên 
như đối với Sam trước kia, chứ không có gì 
khác hơn.  

“Cuối năm 1972 thì cô đổi về dạy ở 
Tam-Kỳ, thuộc Tỉnh Quảng-Tín; cuối tuần 
về nhà thường ghé thăm tôi.  

“Tôi hiểu là cô rất buồn, ít nói hơn, da 
xanh hơn...  

“Ðây là bức thư của cô đã viết cho Sam 
vào dịp Nô-En năm ngoái.  Cô không gửi 
nó qua Mỹ mà lại nhờ tôi cất giữ như một 
bằng-chứng hoặc một di-vật lưu lại cho 
Sam; tôi không mở xem.  Cô đã dặn tôi: 
nếu đến hết ngày Nô-En năm nay, tức là 12 
giờ khuya hôm nay, mà Sam vẫn không trở 
lại gặp tôi, thì xin tôi hãy giải giùm lời thề, 
bằng cách đốt nó ở gốc cây đa, là nơi anh 

đã đứng đó nhiều lần hướng về cửa sổ say-
đắm nhìn vào...”  

*  
Lộc-Mỹ, ngày 25/12/1973  

  Anh Sam yêu-dấu,  
Ðây là bức thư đầu tiên mà cũng là bức 

thư cuối cùng em gửi anh, người đàn-ông 
đầu tiên mà cũng là người đàn-ông cuối 
cùng trong đời em.  Nội-dung chỉ là EM 
YÊU ANH. Nhưng vấn-đề không chỉ đơn-
giản như ba tiếng “em yêu anh”.  

Anh là người Mỹ học-thức, giàu-có, 
mạnh-khỏe, trẻ-trung, can-đảm, cần-cù, 
nhân-ái, vị-tha, hào-phòng, tự-do.  

        Những quân-nhân như anh, ngoài 
các cuộc hành-quân còn dành thêm tâm-trí, 
công-sức và thì-giờ để làm công-tác xã-hội 
giúp ích cho người xung quanh, thật là 
hiếm-hoi.  Trong cương-vị của anh, anh 
xứng-đáng tiêu-biểu cho một dân-tộc hùng-
cường, nghĩa-hiệp, vượt vạn dặm trùng-
dương đến đây hy-sinh xương máu để bảo-
vệ, kiến-thiết, và phát-triển Việt-Nam 
nghèo-yếu khổ-nạn quê-hương em.  

Anh là một thanh-niên lịch-thiệp, nói 
theo các bạn em là “con nhà giàu, học giỏi, 
đẹp trai”, yêu đời, yêu người, biết kính già 
quý trẻ, biết tôn-trọng những giá-trị tinh-
thần, nhất là tôn-trọng người mình yêu.  

Anh đã cho em biết thế nào là mãnh-
lực ái-tình, thế nào là tình yêu không phân 
chia chủng-tộc, màu da.  Anh vừa lãng-mạn 
phác-họa một cảnh gia-đình hạnh-phúc 
tràn-trề, vừa thực-tế dự-trù sau khi xuất-
ngũ sẽ tiếp-tục học lấy bằng Master, lấy 
bằng Ph.D., dọn đường cho sự-nghiệp 
tương-lai. Anh đặt kế-hoạch cho tiền-đồ 
của cả hai chúng mình.  “Anh đã cho em 
Niềm Tin trong Tình Yêu”...  
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Nhưng vì cha+mẹ em không chấp-nhận 
việc một người con-gái Việt-Nam lấy chồng 
người nước ngoài (em biết điều đó qua 
nhiều lần ông+bà phê-bình người khác 
trước mặt em, và qua lời ông+bà nói với 
bác Nam mà bác ấy kể lại với em), nên em 
đành phải giấu-giếm mọi người, trừ bác 
Nam mà em đã thú thật sau này.  

Yêu nhau mà phải lén-lút, còn gì bực-
bội và xấu-hổ bằng!  

Hy-vọng duy-nhất của em là chờ đến 
ngày em hai mươi mốt tuổi, là tuổi hợp-
pháp tự mình quyết-định hôn-nhân của 
mình; nhưng không phải là để tự-do làm 
giấy hôn-thú với anh, mà là để dễ thuyết-
phục song-thân em chấp-nhận mối tình của 
chúng mình, vì em không thể làm một đứa 
con bất-hiếu - bất-hiếu vì làm trái ý 
cha+mẹ, bất-hiếu vì làm cha mẹ mất mặt 
với mọi người.  

Nhưng, nếu ông+bà vẫn không đồng-ý 
thì sao?  Ðó là điều mà em không dám giải 
đáp, vì chỉ nghĩ đến là em đã thấy sợ rồi.  

Ðùng một cái, anh được lệnh hồi-
hương.  Một việc bình-thường mà thời-gian 
qua đắm chìm trong tình yêu em không nghĩ 
đến.  Hết hạn tùng-quân thì phải về thôi!  

Tuy thế, có lý nào chấm dứt mọi sự 
ngang đây sao anh?  

Nhưng anh đã trấn-an em.  Anh hứa là 
sẽ tìm đủ mọi cách trở lại Việt-Nam, dù với 
tư-cách quân-nhân hay nhân-viên dân-
chính, thường-dân.  

Qua năm 1972 thì Hội Việt-Mỹ dời đi 
nơi khác.  

Em sống xa anh, lại không còn gần 
những cảnh sinh-hoạt thân quen do anh tạo 
nên và vẫn mang đậm dấu ấn của anh, nên 
em cảm thấy cuộc sống trống vắng, lạt-lẽo 
vô cùng, dù anh vẫn gửi thư về đều đều; 

nên qua Nô-En thì em đã xin thuyên-chuyển 
về dạy ở Tam-Kỳ.  

Em về Tam-Kỳ để gần căn-cứ Chu-Lai, 
để được thấy các bạn anh nhiều hơn, để đỡ 
nhớ anh hơn, và để càng nhớ anh hơn.  

Anh yêu! Cuộc đời không chiều lòng 
người.  Nô-En 1972 anh chưa trở lại được, 
nhưng vẫn còn nhiều hy-vọng, vì chiến-tranh 
vẫn còn.  Nô-En 1973 anh không trở lại 
được, thì đâu còn hy-vọng, vì chiến-tranh 
không còn.  Phải chăng hy-vọng chỉ còn, 
tình yêu của chúng ta chỉ còn, khi vẫn còn 
chiến-tranh, cuộc chiến khốc-liệt mà chúng 
mình muốn sớm kết-thúc?  Nhưng, kết-thúc 
như thế nào, có phải là trong chia-lìa, mất-
mát, đổ-vỡ, đau-thương không anh?  

Nô-En năm nay em có một quyết-định 
mới.  Em bỏ gia-đình, em bỏ việc làm, em 
thử... tìm về Hư-Vô, một cõi sắc-không 
không-sắc - như anh đã có nghiên-cứu và 
nói là đã lĩnh-hội được rồi - vì cuộc đời quả 
là bể khổ, oái-oăm phi-lý quá, phải không 
anh?  Cha+mẹ em ép buộc em phải kết-hôn 
với một người mà em không yêu.  Thế là em 
đã có lý-do để thoát-ly gia-đình mà không 
làm cho ai đổ lỗi cho anh.  

Thời-hạn ba năm của lời thề xưa vẫn 
còn.  Anh còn một năm để giải lời thề trước 
cây đa làng cũ.  Anh còn một năm để thử-
thách lòng anh.  Em đã cố tình không viết 
một dòng chữ nào cho anh từ hai năm qua, 
trừ lời nhắn miệng với các người bạn mà 
anh nhờ gặp, rằng em trọn đời yêu anh và 
sẽ trung-thành với anh, cốt để giúp anh 
trắc-nghiệm tình anh. Nếu anh trở lại được, 
thì anh đi tìm em được; Tình Yêu sẽ hướng-
dẫn anh.  Nếu anh không tìm ra em, mà anh 
vẫn muốn tìm em, thì đêm Nô-En 1974 em 
sẽ chờ anh ở Nhà Thờ năm xưa; chậm lắm 
là vào 12 giờ khuya ngày 25, phút cuối 
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cùng của thời-gian thử-thách, em sẽ chờ 
anh ở gốc cây đa.  

Ở gốc cây đa đó, em đã đón nhận nụ 
hôn đầu tiên của người khác phái, em đã 
trao anh nụ hôn đầu tiên của người con 
gái, là lần đầu tiên em ngây-ngất mê-ly, là 
lần đầu tiên em sẵn-sàng chết đi trong vòng 
tay siết chặt của người yêu. Ôi, nụ hôn 
ngọt-ngào như lời thề-nguyền buổi sáng 
mùa xuân cuộc đời, mà cũng là nụ hôn 
đắng-cay mùi vị chia-ly chúng mình dành 
cho nhau trước ngày anh xa em. 

Anh không sợ ma, em không sợ ma, 
nhưng hầu hết những người dân làng ở đây 
đều sợ ma.  Nhờ họ sợ ma nên họ để yên 
cho chúng mình gặp nhau giữa khuya bên 
gốc cây đa nhiều đêm.  Những lần ấy, anh 
có biết đâu, em lo sợ vô cùng: không phải 
là sợ có người biết được mối tình mà chúng 
mình giữ kín, mà là sợ Việt-Cộng tìm cách 
ám-hại anh, vì chúng đã hơn một lần muốn 
nhờ tay em...  

Bây giờ thì anh đã hiểu rồi đấy.  Nụ hôn 
biểu-hiện lời thề.  Ðời em chỉ hôn một người; 
người đó, trên đạo-lý, đã là chồng em.  

Em còn nhớ mấy câu Kinh Thánh mà 
anh đã giảng cho em: “Không được thề 
dối!” và “Không được phạm tội ngoại-
tình!”; và: “Hễ ai ly-dị vợ mà không phải 
vì cớ vợ mình gian-dâm thì tức là khiến cho 
nàng ngoại-tình!” (Matthew 5:33, 27, 32)...  

Em không ngoại-tình, em không gian-
dâm; em chỉ yêu một mình anh.  Nếu không có 
anh thì em sẽ là hư-vô, vì đời trở nên hư-vô.  

Ðây cũng là một cuộc thử-thách tối-trọng 
và tối-hậu về phần em: do nơi anh, và do lời 
hẹn của anh, em sẽ trở về sống với hạnh-phúc 
trần-gian, hay sẽ tiếp-tục và vĩnh-viễn trở 
thành sắc-không...  

D.H.  

*  
- VÀ đây là mười hai bức thư của anh; 

Diệu-Hương không ghé lấy từ mười hai 
tháng nay...  

Trời đã xế chiều.  Tôi tranh-thủ mở đọc 
bức thư mới nhất của người thanh-niên đã 
từng một thời là đại-úy Sam:  New York, 
December 1974  

  Diệu-Hương, người yêu duy-nhất của anh:  
Cả ba năm nay em không viết thư cho 

anh.  Anh chấp-nhận, vì đó là ý muốn của 
em mà em đã nói cho anh biết trước rồi; 
nhưng trong thâm-tâm anh bao giờ cũng 
mong ước và ngóng chờ thư em.  

Vậy mà giờ đây thì anh không còn trông đợi 
thư em nữa, em biết vì sao không?  

Ngay khi gặp em là anh yêu em.  Ðồng-
thời, sau khi đã ở Việt-Nam rồi, đã hiểu 
Việt-Nam rồi, là anh yêu luôn Ðất Nước và 
đồng-bào em.  

Anh về Hoa-Kỳ không phải chỉ để vận-
động trở lại Việt-Nam với em mà thôi, mà 
là còn để nói lên tiếng nói của lương-tri, 
chống lại phong-trào phản-chiến, kêu gọi 
tinh-thần khử-bạo phù-nguy vốn là truyền-
thống cao-đẹp của dân-tộc Hoa-Kỳ.  

Thế nhưng kết-quả ngược lại.  
Ma-quỷ đang hồi cực mạnh; người ta 

không nghe tiếng nói thống-thiết của những 
con người chính-trực như anh, thậm-chí 
bác đơn thỉnh-cầu của anh xin được một 
lần trở lại Việt-Nam.  

Và bây giờ thì nước Mỹ đã bỏ cuộc rồi.  
Anh còn mặt-mũi nào sống trên đời này 

mà làm người thua cuộc, hả em? nhất là 
trong cuộc tình của chúng mình mà hạn 
chót của lời thề đã đến rồi.  

Trong quá-khứ, nước Mỹ đã từng cứu 
Pháp, giúp Ðức, tiếp-trợ Âu-Tây, nâng 
Nhật-Bản, vớt Ðại-Hàn, che-chở Á-Ðông.  
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Trong tương-lai, nước Mỹ chắc-chắn sẽ 
còn hành-hiệp cái-thế độ-nhân.  

Nhất-định mọi người sẽ phải xét lại 
thái-độ yếu hèn của ngày hôm nay.  

Riêng đối với em, anh đã giữ tròn 
danh-tiết cho em.  

Trong đêm cuối cùng, bên gốc cây đa, em 
đã lịm người trong vòng tay anh, phó mặc 
hoàn-toàn cho anh. Nhưng anh kính-trọng 
tinh-thần văn-hóa Ðông-Phương...  

Anh sẽ không để cho ai biết gì về mối 
tình vô-vọng của chúng mình.  

“Khối tình mang xuống tuyền-đài 
khôn tan...”  

Nếu còn có thoáng chốc nào em nhớ 
đến anh, thì xin em hãy tin rằng, đến tận 
hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình, anh 
vẫn chỉ biết một lòng yêu em.  

Tình Yêu ấy là sinh-khí cho hình-hài 
này, vốn là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất 
mà thôi.  

Xin cho linh-hồn anh được thanh-thoát, 
làm một Romeo, một Trương Chi...  

SAM  
*  

THIẾU-TÁ Sơn, Chánh Sở Ðặc-Cảnh 
Tỉnh sở-tại, nãy giờ ghé mắt cùng đọc theo 
tôi, phát-biểu:  

- Như thế là cô Diệu-Hương đã tái 
xuất-hiện ở Nhà Thờ đêm qua, và sẽ có mặt 
ở gốc cây đa đêm nay...  

Tôi nghĩ:  “Ðoạn cuối câu chuyện 
không thuộc nhiệm-vụ của mình.  Mình chỉ 
tìm biết xem cô là ai, lâu nay làm gì, ở đâu; 
thế thôi”.  

Tôi bắt tay từ-giã Sơn:  
- Tất cả thư-từ, và những việc gì xảy ra 

đêm nay, về sau, hoàn-toàn để tùy bác Nam 
giải-quyết.  Bây giờ thì tôi phải về; còn nhờ 
anh Hòa trong Quảng-Ngãi, anh Song trong 

Quảng-Tín, và anh Ðảm ngoài Thừa-Thiên, 
dĩ-nhiên là cả anh nữa, tìm xem cô đang tu ở 
chùa nào...  
* Ðà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 1974  
PHIẾU TRÌNH  
Kính trình...  tại SÀI-GÒN  
Tiếp theo công-điện...  
Kính xác-nhận điện-trình sơ-khởi về việc...  

Văn-Phòng Bộ Tư-Lệnh Quân-Khu I xác-
nhận chính thiếu-tướng Phó Tư-Lệnh Quân-
Khu I, thừa lệnh Cấp Trên, đã dùng trực-
thăng đưa hai người Mỹ liên-hệ đến Xã Lộc-
Mỹ trưa ngày hôm nay, 25-12-1974.  

Hai người Mỹ ấy là đại-diện của một 
văn-phòng Chưởng-Khế Mỹ, thi-hành di-
chúc của một người tên Sam.  

Theo di-chúc của ông Sam thì sau khi 
ông tự-tử chết đi, thi-hài được thiêu thành 
tro, đem đến chôn ở hàng-rào của trường 
tiểu-học Xã Lộc-Mỹ, thuộc Quận Ðại-Lộc, 
Tỉnh Quảng-Nam, Việt-Nam, ngay hướng 
mắt nhìn từ gốc cây đa vào khung cửa sổ 
Lớp Năm, giữa ngày Nô-En năm nay...  

Chúng tôi đã đến tận nơi tìm hiểu, 
được biết:  

Nguyên...  
SÁNG sau, tôi đang đọc lại bản lưu 

Phiếu Trình nói trên thì Sĩ-Quan Trực Phòng 
Tình-Hình báo-cáo rằng các Chánh Sở Ðặc-
Cảnh các Tỉnh đã có mặt sẵn, đang chờ lệnh 
tôi trên máy điện-đàm.  

Thiếu-tá Thái Văn Hòa của Tỉnh 
Quảng-Ngãi được tôi hỏi trước, trả lời:  

- Ở Tỉnh Quảng-Ngãi có chùa Thiên-
Ấn và nhiều chùa khác, nhưng không có ni-
cô nào giống với đối-tượng cần tìm... 
Thiếu-tá Ðặng Văn Song, Chánh-Sở của 
Tỉnh Quảng-Tín, báo-cáo là chưa tìm ra.  

Chánh-Sở Trương Công Ðảm của Tỉnh 
Thừa-Thiên liền xin xác-nhận:  
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- Ngoài này chúng tôi đã tìm ra được cô rồi.  
“Cô ở ngay Chùa Sư-Nữ nổi tiếng của 

Miền Trung. Tại đây, cô giấu lý-lịch; 
ngoại-trừ Sư-Bà trụ-trì, còn với người khác 
thì cô xưng một tên khác, nhưng thường chỉ 
dùng pháp-danh mà thôi.  Cô không bao giờ 
tiếp-xúc với người ngoài chùa.  Trước đây 
đã có nhiều người từ trong Ðại-Lộc ra tìm, 
nhiều lần mà không gặp được.  Riêng ngày 
hôm kia, cô đã xin phép đi vào Quảng-Nam 
thăm nhà...”  

TÔI cám ơn các anh, rồi hỏi thiếu-tá 
Lâm Minh Sơn của Tỉnh Quảng-Nam tình-
hình đêm qua thế nào.  

Sơn đáp:  
- Ðêm qua, chúng tôi không thấy Diệu-

Hương đến gốc cây đa.  Có lẽ cô đã nấp 
kín, cũng gần đâu đó mà thôi. Nhưng không 
thấy Sam xuất-hiện thì cô đến đó làm gì!  

“Còn bác Nam thì, vào lúc 12 giờ khuya, 
sau khi đốt xong bức thư của cô ở gốc cây đa, 
đã chôn luôn các bức thư của Sam vào chỗ đã 
chôn cái hộp mới được đưa đến từ nửa vòng 
trái đất bên kia... 

 
LÊ XUÂN NHUẬN 

 
TIỂU SỬ TÁC GIẢ 
*Tên thật: Lê Xuân Nhuận. *Ngày sinh: 02-
01-1930. *Nơi sinh: Huế. *Quê cha: chính-
quán Làng Phượng-Lâu, Phủ Kim-Ðộng, 
Tỉnh Hưng-Yên; sinh-quán Hà-Nội (Bắc-
Việt). *Quê mẹ: chính-quán Làng An-Cựu, 
Huyện Hương-Thủy, Tỉnh Thừa-Thiên; 
sinh-quán Huế (Trung-Việt). 
BÚT-DANH: 
*Thanh-Thanh (thơ); *Kiều-Ngọc (truyện, 
tùy-bút); *Nguyệt-Cầm (kịch, kịch thơ);  
*Nguời Thơ (thi-thoại, bình+luận thơ); *Tú 

Ngông (thơ trào-phúng); *Lê Chân-Nhân 
(thời-đàm); *Đức Cố Lê (biên-khảo); *V.v... 
NGHỀ-NGHIỆP & HOẠT-ÐỘNG: 
TRƯỚC THÁNG TƯ ÐEN 1975:  
*Phục-vụ trong ngành Hình-Cảnh Quốc-
Gia tại Huế; 
*1947-54: Cộng-tác với các báo đối-lập 
"Công Lý" và "Dân Đen" tại Huế.  Xuất-
bản đặc-san "Mùa Gặt Mới". Bị tù 3 tháng 
(10-12/1949) vì viết cuốn truyện dã-sử 
"Trai Thời Loạn" ngụ-ý chống Pháp thực-
dân và Bảo-Ðại bù-nhìn.  
*Phục-vụ trong Quân-Lực Quốc-Gia và Việt-
Nam Cộng-Hòa tại Ðệ-Nhị Quân-Khu;  
*Làm phóng-viên chiến-tranh, biên-tập-
viên báo-chí Quân-Đội, giảng-sư Chiến-
Tranh Tâm-Lý, Giám-Ðốc chương-trình 
phát-thanh "Tiếng Nói Quân Ðội" tại Ðệ-
Nhị Quân-Khu; 
*Dạy tiếng Anh trên Ðài Phát-Thanh, tại 
một số công-sở và tư-gia ở Huế; tại trường 
trung-học Duy-Tân ở Buôn Ma Thuột, 
v.v...  Là người đầu tiên trên thế-giới dạy 
tiếng Anh cho người Việt qua làn sóng vô-
tuyến truyền-thanh. 
*1960-75: Phục-vụ trong Lực-Lượng Ðặc-
Cảnh Quốc-Gia; Giám-Đốc cơ-quan An-
Ninh & Phản-Gián lần-lượt tại Cao-Nguyên 
Trung-Phần, Vùng II Chiến-Thuật, và Khu 
(Vùng) I Việt-Nam Cộng-Hòa (cho đến 29-
3-1975 là ngày thất-thủ Ðà-Nẵng, cứ-điểm 
cuối-cùng của Quân-Khu I). 
 SAU QUỐC-BIẾN 1975:  
*Bị Cộng-Sản Việt-Nam bắt tập-trung "cải-
tạo" hơn 12 năm (từ 17-4-1975 đến 20-4-
1987), rồi quản-chế tại-gia nhiều năm sau khi 
về nhà; *Tái định-cư tại Hoa-Kỳ, theo diện tị-
nạn chính-trị,  từ ngày 17-1-1992; *Hiện cư-
ngụ tại thành-phố Alameda (Bắc California). 
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HOẠT-ÐỘNG & TÁC-PHẨM: 
TẠI QUỐC-NỘI (TRƯỚC 1975):  
*Chủ-trương đoàn thi+văn và nhà xuất-bản 
"Xây Dựng"; *Ðược công-nhận thành-quả 
văn-học của mình trong "Ðại-Hội Văn-Hóa 
Toàn-Quốc", đại-hội văn-hóa duy-nhất của 
Việt-Nam Cộng-Hòa, do nhà văn Lê Văn Siêu 
thụ-ủy thực-hiện tại thủ-đô Sài-Gòn (khai-mạc 
ngày 11 tháng 1 năm 1957) là một cành trong 
"Cây Ða Văn-Hiến Việt-Nam". 
**   Ðã xuất-bản: 
* Thơ: "Ánh Trời Mai"; "Ánh Trời Mai" tái-
bản; "Ánh Trời Mai" tập mới; "Kiếm Xuân-
Thu"; "Nhạc Ngày Xanh" (chung với Như 
Trị, Xuân Huyền, va` Hoài Minh); "Lá Thu 
Rơi" (chung với nhóm Khánh Sơn); "Tuần 
Trăng Mật"; "Với Thượng Ðế";   
* Kịch Thơ: "Quán Bên Sông";  
* Truyện Ngắn: "Ray-Rứt"; 
* Tạp-văn: "Nắng Mới"; "Mùa Gặt Mới" 
các tập I, II, và III (chung với đồng-Nhóm 
"Xây Dựng" và các Nhóm bạn); 
**   Ðã công-diễn và đăng-tải:  
* Kịch Thơ: "Hồ Quý Ly"; "Lữ Gia"; 
"Quán Bên Sông"; "Gươm Chính-Nghĩa"; 
"Ông Ba Kẹ"; "Tiếng Trẻ Khóc"; "Dòng Lệ 
Tố-Như"; "Lão Ăn Mày"; "Dòng Thác Lũ"; 
"Bức Tranh Tàu"; "Nắm Xương Khô"; v.v...  
* Kịch Văn: "Thằng Con Trai"; v.v... 
 
TẠI HẢI-NGOẠI (SAU 1975):  
*Góp bài theo lời mời cho một số tạp-chí 
tiếng Việt tại Hải-Ngoại, và thơ tiếng Anh 
cho nhiều nhà xuất-bản thơ của Mỹ và Anh, 
cũng như trong nhiều Nhà Mạng trên liên-
mạng truyền-thông toàn-cầu; 
*Chủ-trương sáng-tác bằng tiếng Anh, hoặc 
phiên-dịch qua tiếng Anh, các tác-phẩm của 
người Việt; 

*Hiện là hội-viên của Văn Bút Quốc-Tế 
(PEN International) qua Trung-Tâm Hoa-
Kỳ (PEN USA); thành-viên trọn đời của 
Hiệp-Hội Quốc-Tế Thi-Nhân 
("International Society of Poets"); thành-
viên của một số Hội Thơ khác; 
**  Ðã có thơ được chọn in trong hơn 30 
tuyển-tập thơ tiêu-biểu tại Mỹ và Anh: 
*Do "The National Library of Poetry": 
* "The International Library of Poetry". * "The 
Poets' Guild". *"Who's Who in New Poets". 
*"Famous Poets Society".  *"Noble House" 
(United Kingdom). *"League of American 
Poets".  *"Jukebox Press" (PEN Center Oakland, 
California).  *"The Poet Sanctuary 
**  và trong các tạp-chí văn-học tại Mỹ: 
 "Poetry" (Poetry Foundation), 2001;         
"WordBridge" (The Writers Post), 2002-2005; 
**  Ðã góp phần phiên-dịch trong các 
tuyển-tập thơ Việt-Mỹ tại Hoa-Kỳ: 
*"The Silence of Yesterday" của "Cơ Sở 
Thi Văn Cội Nguồn" của Song Nhị ở San 
Jose, Bắc California.  *"Flowers of Love" I, 
II, III, IV của "Hội Thơ Tài-Tử Việt-Nam" 
của Như Hoa ở Dallas, Texas; 
*"The Old Days" của Như Hoa ở 
Sacramento, Bắc California, 2001; 
*"Poems in Rain & Flowers" của Vi Khuê 
ở Burke, Virginia; 
*"Tiếng Hót Loài Chim Di" của Song Nhị 
ở San Jose, Bắc California, 2004; 
*"Viet Pen" của "Trung Tâm Văn Bút Việt 
Nam Hải Ngoại" ở Spring, Texas, 2010; V.v... 
        **  Ðã xuất-bản: 
*"Về Vùng Chiến-Tuyến", hồi-ký  (ISBN 
1-886566-15-1), Văn Nghệ, 1996; 
*"Cơn Ác-Mộng", thơ (LCCN: 98-090684 - 
ISBN 0-9665293-0-8), Thế-Giới Mới và 
Xây-Dựng, 1998; 
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*"Cảnh-Sát-Hóa, Quốc-Sách Yểu-Tử của 
Việt-Nam Cộng-Hòa", hồi-ký (LCCN: 
2001097126 - ISBN 0-9665293-7-5), Xây-
Dựng, 2002; 
*"Việt-Nam Cộng-Hòa - Cảnh-Sát-Hóa: 
Quốc-Sách Yểu-Tử", hồi-ký (LCCN: 
2003106623 - ISBN 0-9665293-8-3), Xây-
Dựng, 2005. 
*"Poems by Selected Vietnamese", thơ 
tiếng Anh (LCCN: 2005906908 - ISBN 0-
9763498-1-7), Xay-Dung, 2005. 
*"Biến-Loạn Miền Trung", hồi-ký (LCCN: 
2012900099 - ISBN 978-0-9763498-5-3), 
Xay-Dung, 2012. 
*"Thơ và Người Thơ", thơ (LCCN: 
2012908820 - ISBN 978-0-9763498-6-0), 
Xây-Dựng, 2012. 
**  Sắp phát-hành: 
*"Miền Ðất Hứa" (thơ); 
*"This Land of Promises" (thơ tiếng Anh); 
*"Poetry with Vietnamese" (thơ tiếng Anh -- dịch 
từ tác-phẩm của một số nhà thơ Việt-Nam); 
 

 

TAÏP CHÍ COÛ THÔM 
coù baùn taïi   

WASHINGTON MUSIC 
Eden Center 

6795 Wilson Blvd. #26 

Falls Church, VA 22044 

Tel. 703 538 4979 

A GIFT FROM HEAVEN 
 

LOVE 
My gift from heaven 

I like to share 
to everyone 

I care. 
Love 

The more I share 
the more I have 
the more I give 
the more I get, 
The more I give 

The more I receive. 
LOVE 

HAPPY 
and PEACE 

Love's only thing I have 
Is what I invest 

with a peace of mind 
and delight of heart. 

On the "LOVE Street Market" 
There's no Bull 

no Bear 
and never Crush! 

The more Share I have 
The bigger the return. 
The dividend's Great! 

Always gain 
Without Loss! 

Let's give: 
LOVE 

HAPPY 
and PEACE. 

Now. 
 

YEN VI 
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TIẾNG  LÒNG 
 
Gió đông nhịp phách, đời trăn trở 
Cười gượng cho qua một giấc mơ. 
Những vết chân sâu trên sóng tuyết 
Mịt mờ quê cũ lẫn vào thơ ! 
 
 

TÌNH  EM 
 
Chiều mưa nhợt sắc cầu vồng 
Đời trôi theo ngọn sóng bồng xa quê. 
Người vui phố mới quên thề ! 
Còn em là mộng vẫn kề bên ta. 
 
 

TUYẾT TRẮNG  
CHIỀU ĐÔNG 
 
Tuyết rơi trắng chiều đông 
Đường hôm xưa thêm mộng. 
Phố vắng bông tuyết bay 
Lạnh không em nụ hồng ?  
 Khói thuốc vòng mỏng manh,  
Ta nghe hồn thấm lạnh! 
Làm sao em níu hết 
Dòng thời gian trôi nhanh?!  
Như đóa tình rực rỡ, 
Em cứ say trong mơ. 
Ánh tà nghiêng mắt biếc 
Vẫn cho đời hương thơ. 
Nép vào vai tựa nhau  
Mặc tháng ngày qua mau. 
Cầm tay còn hạnh phúc 
Cõi tình muôn sắc màu.  
 

NHỮNG TÀ ÁO QUÊ 
 
Đông mới chớm giá băng tràn khắp nẻo, 
Cành phong nghiêng trơ trụi mảnh trăng treo. 
Gió vi vút gọi mùa thu trở lại, 
Đời tha hương vọng những tiếng thở dài! 
Đêm rét buốt có bày tiên dương thế 
Hội về đây khoe hương sắc tình quê. 
Bờ vai nhỏ, hồng môi thơm da phấn 
Đường hoa cong nét quyến rũ tuyệt trần. 
Ðêm diễm ảo ánh đèn xoay lơi lả, 
Điệu nhạc vàng trầm bổng khúc mê ca 
Màu dáng lụa bước tha thướt lộng lẫy.  
Tà áo bay như đàn bướm phương này. 
Đêm gía buốt chờ xuân quê vời vợi ! 
Trời khuya khuya phố tuyết vẫn rơi rơi. 
Thân viễn xứ tìm nhau đời bớt lạnh  
Ngày trôi mau chút nắng cũng mong manh ! 
 
ĐỖ BÌNH 
 

T. SENSER
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ĐIỆP VỤ ĐẶC BIỆTcủa ĐIỆP-VIÊN ZC 18 
 

+ + + + + 
 

PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY CƯỜNG 
 

  Tặng Yachts, người thích đi du lịch. 
 
     I- Sưu tập nước mắt quê hương. 
 

ôm nay kỷ niệm sinh  nhật của điệp 
viên Thanh Bình ZC-18. 
Thanh Bình sinh cùng ngày với vua 

nhạc rock Hoa Kỳ Elvis Presley,  ngày 8 
tháng 1  nhưng không cùng  năm.  
  Ông Tổng giám đốc hãng Viet-Tech 
biết  người nhân viên thân thiết nhất  của 
mình thích sưu tập những chai rượu quý, 
rượu lạ và dĩ nhiên rượu thuộc loại đắc tiền,  
nên ông mang đến tặng   quà mừng sinh 
nhật  ZC-18 ba chai scotch whisky  thuộc 
loại thượng hảo hạng  của ba nhà sản xuất  
nổi tiếng tại Vương quốc Anh. 
 ZC-88 Holland đang  nhìn những chai 
rượu đủ loại, đủ quốc gia sản xuất bày trong 
tủ kính đặt nơi góc phòng khách,  mà ZC-18  
thường gọi đùa là “ Sưu tập nước mắt quê 
hương” ở phía  đối diện với tủ sách đầy 
những sách đóng bìa da gáy chữ dát vàng. 
 ZC-18 mê nhất là rượu Whisky mà phải 
là Scotch whisky. Nên đi đâu trong valise 
của chàng cũng có nhiều chai dẹp dẹp chứa 
loại nước chống rét mùa đông  này. Loại 
whisky chế tạo tại Mỹ thường bị chàng chê. 
Loại rượu  mà chàng “ sợ” nhất là rượu có ghi 
hàng chữ Vodka, dù Vodka ngon và nổi tiếng 
được chế tạo tại Ba Lan hay tại Cô-xắc như 

chàng đã thú nhận khi phải uống thực tập lúc 
mới vào nghề điệp viên. 
  Về rượu sản xuất từ nho, chàng thích 
rượu vang chế tạo tại Pháp nhưng chàng lại 
“dị ứng” với các loại rượu champagne dù loại 
nổi tiếng nhất của Pháp. 
 Vì thế “tủ rượu” của ZC-18 có nhiều 
chai whisky, không có champagne. Có 
Vodka nổi tiếng của Cô-xắc, Ba Lan, Nga, 
Mỹ. Và các chai rượu vang “ vin de 
Bordeaux” chế tạo tại Pháp, vang Úc và Mỹ. 
 Riêng chai rượu K. Vodka được treo 
trên tường trong một hộp  gỗ đặc biệt làm 
mọi  khách mời phải chú ý vì hình dáng 
chai rượu  chẳng giống ai !  và có vẻ lập 
dị ? nên  không thể đặt cạnh các chai vodka 
khác được. 
 Holland đọc tấm bảng đồng đính phía dưới:  
 “Đây là chai rượu Vodka Nga  chứa   
41% cồn, do XI-3 gửi tặng. 
   Tên  gọi Kalashnikov Vodka hay K. 
Vodka, do nhà sản xuất rượu  vốt-ka Mikhail 
Kalashnikov tung ra thị trường thế giới năm 
2004 để giới thiệu một loại vodka đặc biệt 
của ông đựng  trong  chai làm theo hình dạng  
khẩu tiểu liên AK-47. Một vũ khí do ông 
sáng tạo năm 1947 trong thời kỳ chiến tranh 
lạnh giữa các nước theo chủ nghĩa cộng sản 
và thế giới theo dân chủ tự do, làm ông được 
nổi tiếng  khắp thế giới đến ngày nay” 
 Ông Hòa nói với bạn bè đứng quanh: 

H 
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 “XI-3, bạn của ZC-18 đã mua chai rượu 
K. Vodka này trong ngày bày bán đầu tiên 
vào năm  2004  tại nơi sản xuất, có kèm  
thủ bút và chữ ký  tại chỗ đặc biệt  của nhà 
sản xuất  Kalashnikov  để kỷ niệm,  làm 
quà tặng cho người bạn mà anh ta rất khâm 
phục khi cùng hoạt động chung. Thế mà 
mới đây, năm 2007, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin  mới mang sang Hoa Kỳ 
một chai K. Vodka làm quà tặng cho Tổng 
thống George W. Bush. Thật quá chậm đối 
với thời đại siêu tốc hiện nay!”  
Holland góp ý: 
 “Có lẽ, ông Putin muốn nhắc tổng thống 
Bush khi nhìn thấy hình dạng chai K. 
Vodka, nhớ mua hộ những khẩu súng AK-
47 chính gốc do Nga chế tạo, đừng mua loại 
AK-47 “dỏm”do các nước anh em, bà con, 
cựu đồng chấy, đồng rận... của Liên Xô cũ  
sản xuất mà mấy lâu nay  chú Sam  đã mua 
mấy trăm ngàn khẩu  để trang bị cho các  đội 
quân  đồng minh với Hoa Kỳ ở Trung Đông 
làm cho Nga không thu được thêm đồng đô 
la nào. Tiếc và tức thật!  Theo nguồn tin của 
báo chí thì trong thời gian vừa qua các khẩu 
AK-47 mà Hoa Kỳ trang bị cho quân Iraq 
không cánh mà bay mất hơn 150 ngàn 
khẩu.”( ?) 
 
    II-  Hoàng Hạc Lâu. 
 
     Lần này, ZC-18 đi Trung quốc một 
mình. Holland rất muốn đi cùng, nhưng ông 
Tổng giám đốc hãng điện tử Viet-Tech bảo: 
 “Nhiều năm cô đã thường trú và hoạt 
động ở lục địa, lý lịch của cô đã nằm trong 
sổ đen của Tình báo sở Trung quốc, nay dù 
cô có  thay đổi nhân dạng, quốc tịch, lý 
lịch... cũng khó qua mặt cơ quan phản gián, 
tình báo  này. Vả lại công tác giao cho ZC-

18 không khó khăn lắm nên tôi nghĩ chỉ 
một mình cậu Bình đi cũng đủ.” 
 Lúc lái xe đưa Thanh Bình lên phi 
trường, Holland  nói: 
 “Lúc rảnh rỗi, anh  Bình nên đến huyện 
Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc để vào uống rượu ở 
quán Hoàng Hạc rất nổi tiếng nhé! Ngay như 
em, một người không biết viết văn, làm thơ... 
mà ngày xưa có một lần ngồi ở quán này chỉ 
để nhìn các khách, nhất với loại khách văn 
nghệ sĩ, thi văn nhân đến ngồi ngâm nga, bàn 
tán những câu thơ của Thôi Hiệu: 
”Tích nhân dĩ thừa hoàng  hạc khứ, 
 Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu,  
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,  
Bạch vân thiên tải không du du...”   
 
và chỉ với hai câu thơ cuối : 
 
“Nhật mộ hương quan hà xứ thị, 
 Yên ba giang thượng sử nhân sầu.” 
 
mà thi sĩ Tản Đà đã chuyển sang thơ Việt:  
“Quê hương khuất bóng hoàng hôn,  
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.” 
 
cũng đủ làm cho lòng người ly hương  cảm 
thông với người  xa xưa. Em chỉ biết có vậy 
thôi, nếu anh biết gì thêm thì kể cho em 
nghe với.” 
 “Muốn nghe chuyện cổ tích, thì phải có 
chút quà hối lộ anh thì anh mới kể.” ZC-18 
làm khó. 
 “Vâng, có món quà mà em nghĩ rằng 
anh rất mê mẩn, thích thú em đang để ở 
nhà, bây giờ xin anh kể trước khi nào công 
tác xong trở về sẽ dâng anh, được chưa?” 
 Nói  xong, Holland kèm theo một nụ cuời 
mím chi thêm một cái nháy mắt...đa tình! 
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 Thanh Bình hiểu ngay là món quà gì 
rồi. Chàng nói: 
 “Từ ngày xa xưa... có lẽ từ thời ông Bành 
Tổ,  cho đến bây giờ ở thế kỷ thứ Hai Mươi 
mốt, mấy cha nội Trung quốc nhân vẫn thi vị 
hóa những danh lam thắng cảnh của mình, 
mục đích để câu khách kiếm tiền nên  mới có 
giai thoại sau đây: 
  Ngày xưa, một khách vào quán rượu, ăn 
uống no say. Khi đến phần trả tiền, khách 
ngập ngừng như muốn nói điều gì mà như 
khó thốt ra lời. Chủ nhân nhìn thấy dung mạo 
của khách trông giống một đạo sĩ, tay chống 
gậy trúc đen bóng  trông như mun, lưng đeo 
một ống sáo, mặt mũi hồng hào với chòm râu 
bạc trắng, mặc bộ áo mầu xanh tuy đã bạc 
mầu nhưng tươm tất, sạch sẽ. 
  “Tính sao đây?”  
 “Tính sao đây là tính sao đây!” 
 Người chủ quán trẻ nhìn lão nhân và 
khẻ nói: 
 “Tính sao cũng được, xin tiên sinh 
đừng quan tâm nhiều!” 
 “Ha! Ha! Hay nhỉ! Ta sẽ  trả bằng bút” 
 “Bằng bút?” 
 Các khách hàng đang ngồi trong quán 
cũng như chủ nhân rất ngạc nhiên khi trông 
thấy lão ông  lôi từ đãy vải ra nào bút lông 
to bằng cườm tay, nào thỏi mực xạ to như  
hòn đá. Rồi lão ông lấy rượu ngon, mài 
mực ngay trên mặt quày làm bằng đá vân 
cẩm thạch. 
 Lão nhân nhìn quanh. 
 “ À! Vuông tường này được.” 
 Nói xong, lão ông xăn tay áo, tay cầm 
bút vung mực thẳng vào tường. Mùi rượu  
tỏa mùi thơm khi bay lên thành những vẩn 
mây đậm nhạt trên tường. Đi qua, đi lại, 
ngắm rồi chấm mực vẽ, một  vách núi hiện 
ra. Lão nhân  bỗng vỗ tay, tức thời hiện ra 

một con hạc đang  xõa cánh như sắp rẽ mây 
đáp xuống đỉnh non. 
 Bức tranh thủy mặc bỗng rực lên ánh vàng.  
 “Tranh Hoàng Hạc?” 
 “Tuyệt diệu quá!” 
 Mọi người trong quán đều trầm trồ 
khen ngợi. Nhìn lại, lão nhân mà có người 
khách gọi tôn kính là đạo sĩ  đã đi mất từ 
lúc nào rồi! 
 Kể từ ngày đó quán rượu càng ngày càng 
đông khách. Chủ nhân trở nên giàu có. 
 Chủ nhân hàng ngày, hàng năm vẫn 
nhớ và trông sự trở lại của lão nhân để dâng 
lên một lời cám ơn. 
 Mười năm trôi qua, người khách trở lại. 
 Vẫn dáng điệu  cũ và như ngày xưa, lão 
nhân gọi rượu thịt. Chủ nhân nhận ra ân 
nhân của mình,  vội  vén áo gấm cúi chào 
thật thấp: 
 “ Ngài đã trở về. Thật vạn hạnh cho bỉ 
nhân  có dịp nói lên lời đa tạ hảo ý của Ngài.” 
 Lão nhân không nói câu nào, búng một 
hớp rượu ngon  phun lên bức họa trên tường.  
 Mây mù bỗng hóa  trong xanh, con hạc  
ẩn hiện. Rồi đạo sĩ rút sáo ngọc ra thổi, 
quán rượu tràn ngập ánh vàng, con hạc bay 
ra khỏi bức tranh và nhảy múa theo tiếng 
sáo quanh lão ông. Rồi Hạc Vàng bay ra 
trước sân quán rượu, lão ông từ từ bước 
theo, leo lên  lưng hạc, cỡi hạc  bay bổng 
lên  trời...” 
 Sau đó nhiều thi nhân nghe giai thoại, 
đến viếng quán rượu nổi tiếng này.  Hàng 
ngàn bài thơ được làm ra sau khi rượu vào 
đầy bụng. Nhưng chỉ một bài thơ Hoàng 
Hạc Lâu của Thôi Hiệu được mọi người 
trân trọng nhất.” 
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III- Thăm Thiếu Lâm Tự. 
 
     Khi giao nhiệm vụ cho ZC-18, ông Hòa 
có dặn  chàng phải lên Thiếu Lâm Tự để 
gặp  người bạn già của ông: thiền  sư  
Không Không.  
 Nên khi đến Bắc  Kinh, ZC-18 liền mua 
vé máy bay đi Thiếu Lâm Tự ngay.   Chàng 
đáp phi cơ Boeing 737 của hãng hàng không 
nội địa Trung quốc  China Southern Airline  đi  
Zhengzhou (Trịnh Châu), thủ phủ của tỉnh Hà-
Nam (Henan).  
 Thiếu Lâm Tự  tọa lạc trên núi Tung 
sơn  thuộc Hà Nam, là ngôi chùa nổi tiếng 
về môn võ Thiếu Lâm mà dân Trung hoa 
rất hãnh diện. 
 Chàng thuê xe hơi  tiến về hướng Tung 
sơn. Núi Tung Sơn là một trong năm ngọn 
núi linh thiêng của Trung Hoa. Tung Sơn có 
hai đỉnh  là Thái thất sơn ở hướng đông cao  
nhất (1.440 mét)  và Thiếu thất sơn  thấp hơn 
ở hướng tây. Chùa tọa lạc trong rừng Thiếu 
thất sơn nên có tên Thiếu Lâm Tự. 
 Đường lên núi rộng rãi dễ  đi, nằm giữa 
hai bên rừng cây xanh tươi cao ngất không 
giống những  phong cảnh trong các phim 
ảnh Hongkong mà chàng đã xem, đường 
núi gập ghềnh, hiểm trở phải dùng  khinh 
công (thuật đi lẹ và nhẹ như bay) mới hòng 
vượt qua được. Có lẽ ngày xa xưa dường sá 
chưa mở mang nên như vậy cũng nên. 
 Thiếu Lâm Tự chiếm một diện tích 
rộng trên đỉnh Thiếu thất, dãy Tung sơn. 
Bước  qua cổng Tam quan đồ sộ, vào trong 
khuông viên chùa, chàng  thấy  biển đề  bốn 
chữ Hán lớn : Đại Hùng Bửu Điện với bảy 
dãy nhà chính: Tam quan, Thiên Hoàng 
Cung, Bảo Chính Điện,Tàng Kinh Các, 
 
 

 

RỪNG ƠI 
cư dân cũ, từ vùng trời xa vắng  

gọi rừng xưa, ta nhớ lắm - rừng ơi!  
thương mùa cây cúi đầu buồn tháng Hạ  

lá chịu tang qua mấy chục năm rồi!  
 

lúc ta đi, rừng sâu còn ngún lửa  
lửa hận thù, cháy quá nửa đời ta  

cháy bỏng màu da, làm sao lành vết sẹo  
chung niềm đau, ta chẻ máu nuôi rừng  

 
nửa máu ta có giúp rừng sống lại  
đất có mừng lá biếc nẩy chồi xanh  

cây có vui khi chim về hái trái  
hoa có cười cho hương toả vây quanh?  

 
ôi nhớ quá, rừng ơi! ta nhớ quá  

cao nguyên xanh, hoa lá ấy - hồn ta  
và cả máu chia cho rừng thuở ấy  

nhắc ta về, dù bữa hẹn còn xa  
 

về xem nắng ghẹo hoa tươi rói mặt  
về thăm cây lành hẳn vết thương chưa  
về ngồi giữa nắng mưa nghe đất hát  

khúc đồng dao từ những khát khao xưa!  
 

thơ ta đó, rừng ơi! ru chút nhé  
ta chưa về thăm đất mẹ chiều nay  
sợ hàng cây còn long lanh ngấn lệ  
ta với rừng sẽ khóc giữa vòng tay!  

 

Cao Nguyên 
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Thiền phòng, Đạt Ma Đường và Đại Hùng 
Bửu Điện là nơi thờ Phật. 
 Trong bảy dãy nhà chính kể trên, trừ 
Tam quan, mỗi dãy nhà chính đều có nhiều 
nhà phụ riêng biệt. 
 ZC-18 đi vãng các dãy nhà lớn (chính), 
nhỏ (phụ), chỉ thấy những vị mặc áo lam sinh 
hoạt, quét tước, dọn dẹp phía bên ngoài nhà, 
không thấy những nhà sư áo vàng sinh hoạt 
như   công phu, luyện tập võ thuật như cảnh 
trong các phim bộ Hongkong chàng đã xem. 
  Chàng muốn tận mắt xem một vài bản 
kinh cổ, nên trực chỉ Tàng Kinh Các, nơi 
chứa kinh sách như thư viện của chùa. 
 Tàng Kinh Các đang mở rộng cửa, 
nhưng sao không nghe tiếng người.  
 Chàng tháo bỏ giày và bước qua cửa. 
Nhìn phía góc phòng  chỉ có một cụ cao 
niên mặc áo lam đang ngồi  đọc sách. 
Chàng nghĩ là một cư sĩ. Chàng khẽ cúi đầu 
chào bằng quan thoại khi thấy vị này ngừng 
xem sách, ngẩng đầu lên: 
 “Nam mô A Di Đà Phật, kính chào Ngài.” 
 “A Di Đà Phật, thí chủ là người Việt ?” 
 “Bạch Ngài, cháu người Việt Nam, cư 
trú tại Pháp” 
 “Thiện tai! Thiện tai!, thế  thì tốt quá, tôi 
muốn thử lại ngôn ngữ Pháp tôi đã học mà từ lâu 
không có dịp đàm thoại. Thế thì chúng ta nói 
tiếng Pháp nhé! Cám ơn thí chủ.” 
 “Bạch Ngài, xin vâng...” 
 Vị lão ông nói ngay bằng tiếng Pháp, một 
giọng rất Parisien và một loại tiếng Pháp bác 
học bay bướm và chính xác: 
 “Phòng này  mùa này hơi nóng, xin mời 
thí chủ cùng bần tăng ra phía sau chùa có 
rừng cây , có con suối chảy quanh để  ngồi 
đàm đạo thoải mái  và mát mẻ hơn.” 
 Cụ già  đi trước, Thanh Bình theo sau 
như thể cha con đi dạo cảnh rừng. 

 Khi nghe cụ già xưngbần tăng , ZC-18 liền 
đổi lối xưng hô ngay. 
 “ Bạch đại sư, đệ tử xin lỗi, quý pháp 
hiệu là Không Không thiền sư?” 
 “Vâng.” 
 “ Bạch Đại sư, Cụ  Hòa ở Paris kính 
gửi lời vấn an đại sư.” 
 “Vâng, tôi biết, khi gặp thí chủ bước 
vào Tàng Kinh Các là tôi biết là  người nhà 
rồi nên mới đề nghị dùng  tiếng Pháp để 
đàm thoại,  lỡ dân địa phương tình cờ nghe 
cũng không hiểu để có thể đi báo cáo.” 

Rồi đại sư nói tiếp: 
“Thiếu Lâm Tự bây giờ chỉ còn là  di 

sản văn hóa, một bảo tàng về tôn giáo 
nhưng không còn sinh hoạt tôn giáo như 
xưa nữa: không có võ đường tập luyện võ 
thuật, không còn kinh kệ, sinh hoạt Phật sự 
như xưa, sách vở trong tàng kinh các không 
có người đọc. Ngay cả bần tăng cũng không 
thường trú nơi ngôi cổ  tự này từ lâu. Khi 
thí chủ từ dưới núi đi lên chùa, chắc quý thí 
chủ đã nhìn thấy những  đại võ đường 
truyền dạy võ thuật thiếu lâm quy mô. Có 
gần bốn vạn học sinh trong bốn mươi sáu 
trường học, vừa dạy văn hóa vừa luyện võ 
thuật theo chương trình nhà nước soạn thảo 
và sinh hoạt theo chính quyền ấn định hòng 
đảm bảo chương trình giáo dục. Bần tăng 
không mặc áo vàng nhà sư như xưa, nay 
bần tăng  mặc áo lam (trông như cư sĩ) vì  
chỉ là thầy dạy sinh ngữ, văn chương và võ 
thuật. Thỉnh thoảng lên thăm Tàng Kinh 
Các để nhớ lại một thời đèn sách và tu học. 
Được tin ông bạn già ở Paris  có  phái một  
“đệ tử thân tín biết chút võ thuật” lên viếng 
cảnh chùa, nên từ mấy ngày qua, tôi lên 
nghênh đón ở Tàng Kinh Các đó.” 
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IV- Tâm sự lão sư Không Không. 
 
“Ngày xưa khi còn ở tuổi thanh xuân, 

lúc  chưa xuất gia, tôi được cha mẹ cho 
sang Pháp du học. Tôi học ban triết nên say 
mê đọc những cuốn sách viết về triết học 
Ấn độ và triết học Phật giáo. Một ngày kia 
tôi gặp một sinh viên trẻ người Việt trong 
một thư viện. Nhìn thấy anh ta ghi chép  từ 
một cuốn sách viết bằng Hoa ngữ rất 
nhanh, chứng tỏ anh ta  rất giỏi Pháp văn và 
thông thạo chữ Hán. Sau một hai lần gặp, 
tôi muốn làm quen để cùng bàn luận học 
hỏi, vì tôi không có bạn ở nơi xa lạ này để 
hỏi những gì tôi chưa hiểu thấu. Lại thêm 
anh  này biết Hán tự nên cũng hy vọng anh 
ta giúp tôi hiểu dễ dàng hơn. Tôi trình bày 
điều này với anh ta. Anh  ta vui vẻ chấp 
thuận. Từ đó tôi mới biết anh ta  đã tốt 
nghiệp  thạc sĩ văn chương và triết  học, 
nay đang chuẩn bị cho luận án tiến sĩ. Anh 
ta không những viết thạo Hán tự mà còn nói 
được quan thoại và tiếng Quảng đông nữa. 
Thế thì anh ta là “thầy” tôi chứ đâu phải 
“bạn” như tôi tưởng. 

 Từ đó ngoài những giờ gặp nhau tại 
thư viện, anh ta còn mời tôi về tư gia của 
anh mỗi khi cần hỏi bài vở. Thấy tôi  học 
có nhiều tiến bộ, nhưng tốn  kém nhiều nên 
anh ta đã bảo tôi về sống trong một căn 
phòng nhỏ anh dành cho tôi miễn phí để có 
thể theo học lâu dài. Anh ấy và tôi kết 
nghĩa anh em, tuy hai người cùng niên tuế. 
Nhờ vào kiến thức uyên bác của anh ấy, sau 
nhiều năm theo học ở Pháp, tôi đạt được 
học vị mong muốn. Nhưng tôi sinh ra 
không gặp thời. Về lại Trung Hoa, thì nước 
tôi đã đổi chủ. Nhà cầm quyền chỉ dùng 
những người đã đi du học ở Liên Xô, ở Đức 
cùng một số trường đại học ở Đông Âu, còn 

những ai đã tốt nghiệp  ngành văn chương 
hay triết học ở các quốc gia tư bản như 
Anh, Mỹ, Pháp... thì về nằm nhà để sung 
vào những tập thể lao động tay chân. Nhà 
nước và Đảng Cộng sản xem kiến thức này 
là “không ích lợi bằng cục phân!”. Chán 
cho đời, tôi tự nguyện xuất gia để tiếp tục 
nghiên cứu triết học và tôn giáo theo ước 
mơ ban đầu. Tôi ở chùa này đã nhiều năm 
và thường đi viếng các cổ tự ở trong nước 
để tìm tòi,học hỏi thêm. Tôi cũng nhiều lần 
đến Tây Tạng, Mông Cổ, Tân cương để 
trao đổi kiến thức. Nhờ đi lại dễ dàng trong 
tư thế một người xuất gia, tôi cũng thu thập 
những nhận xét về xã hội, nhân dân, sinh 
hoạt đương thời  mà tôi biết  ân nhân của 
tôi  đang cần nên tôi đã tìm cách liên lạc 
với ân nhân, mặc dù anh ta chưa bao giờ 
nhờ tôi công việc này, có lẽ anh ta  e ngại 
và nghĩ tôi là kẻ đã xuất gia. Nhưng đối với 
ân nhân của tôi, tôi phải phần nào đền đáp 
theo tình nghĩa Đông phương.” 

Vị lão sư nói đến đây thì trao tay cho 
ZC-18 tài liệu đem về đưa ông Hòa. Thầy 
cũng nói thêm: 

“Nhân dịp anh đến đây, thầy cũng 
muốn truyền cho anh vài  chiêu võ  bí 
truyền  của Thiếu Lâm để phòng thân và 
cũng để làm  chút quà tri ngộ.” 

ZC-18 khi nhận công tác đến Thiếu 
Lâm Tự trong đầu đã có ước vọng này mà 
trước mặt đại sư, chàng không dám hé môi. 

Chàng rất vui mừng như người vừa trúng 
số độc đắc, nên liền quỳ xuống đảnh lễ sư phụ  
Không Không thiền sư ngay. 

 
©PHƯƠNG-DUY TRƯƠNG DUY CƯỜNG 

(truyện dài «ĐIỆP-VIÊN ZC-18») 
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Thư Gửi Về Em 
 

Có con chim nhỏ nằm im lặng 
Dưới gốc cây Ngâu buổi nắng tàn 

Chị bỗng thấy lòng thương nhớ quá 
Mỗi lần gió chuyển báo mùa sang 

 
Nỗi nhớ vô vàn, ơi nhớ lắm 

Nhớ trời Hà Nội, nhớ Hàng Ngang 
Nhớ hàng liễu rủ xanh Hoàn Kiếm 

Nhớ mái tóc em thật dịu dàng 
 

Mùa sang, ai đón mùa thu đấy 
Thư gửi về em chữ lệch hàng 
Có phải thư buồn như sắc lá 

Như lòng lữ khách nhớ mênh mang ... 
 

Tuệ Nga 
 

Luc Bát Cuối Tuần 
Thân tặng chị Thái-Phượng. 

 
Cỏ cây mây nước lững lờ 

Mà người còn hẹn, mong, chờ gần xa. 
Em đi ríu rít câu ca 

Em về như thể chút quà thân thương. 
Cám ơn năm tháng bình thường 

Để thơ với nhạc tơ vương miệt mài, 
Áo khăn xúng xính, kìa ai ! 

Cầm bông hoa đẹp hát bài "Gặp Nhau" 
Ước gì cho đến mai sau 

Bao giờ tới cõi bạc đầu vẫn vui! 
 

Nguyễn-Phú-Long 
Sept. 28th 2014 

 
 

 

 


