
 



 



HẠNH PHÚC 

TRONG TAY 
 

 

Trình Bày: T.Vấn 

Bìa: Đặng Hiếu Sinh 

 

Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 

2019 

 

 

©Trần Yên Hạ 2019 

© Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 

 



MỤC LỤC 

      TỰA (T.Vấn) 

PHẦN I – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ ĐỜI SỐNG 

 
1. Chiếc chìa khóa trong tay                trang 7 
2. Quãng đời nhìn lại                trang 17 
3. Hãy yêu thương                                trang 27 
4. Yêu em hay Yêu tôi                trang 37 
5.  Niềm vui người cho                trang 49 
6. Tấm lòng người Cha                trang 55 
7. Cho nhau lời khen                trang 67 
8. Những kẻ vô tình                                trang 75 
9. Tuổi thơ                                                trang 85 
10. Cái tôi nặng tội                                trang 95 
11. Đừng buông tay                                trang 105 
12. Hạnh phúc trong tay                trang 115 
13. Lời nói dối thật thà                trang 125 
14. Màu mây xám                                trang 133 
15. Mùa Xuân Phía Trước                trang 145 
16. Nhẹ gánh nhọc nhằn                trang 153 
17. Những vết cắt                                trang 161 
18. Rất tiếc                                                 trang 169 
19. Ta nhìn em kinh ngạc                         trang 177 
20. Tạ ơn đời                                              trang 187 
21. Tại anh hay tại em                              trang 197 
22. Thêm chút dịu dàng                           trang 205 
23. Thông điệp của Giáng Sinh               trang 215 
24. Phải chi                                                 trang 225 
25. Vợ tôi                                                    trang 231 

 

 

 



 
 

 

PHẦN I I – TRUYỆN NGẮN 

 
1. Cái ô trầu của Mẹ                                   trang 243 
2. Như Mẹ vẫn còn đây                             trang 257 
3. Những chặng đường chông gai           trang 265 
4. Tôi làm rể Gia Long                                trang 299 

 

■ 





1 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

 

TỰA 

 

Trần Yên Hạ viết không nhiều. Đơn giản 

vì chàng không phải là nhà văn, nhà thơ, dù đã 

từng là chủ nhiệm tạp chí Ca Dao hơn 10 năm 

trời ở khu vực Dallas – FtWorth, dù đã từng lăn 

lộn với những ngƣời viết văn, làm thơ ở khắp 

nơi, dù đã, đang và sẽ (cho đến ngày nhắm mắt) 

chia chung một mái nhà với nhà văn nữ Ngân 

Bình. Ngƣời thích đọc (sách, báo), kể cả nhiều 

ngƣời viết (văn, thơ, truyện) biết đến nhà văn 

Ngân Bình (lẽ dĩ nhiên rồi). Những nhà họat 

động xã hội, giới sinh họat văn hóa, sinh họat 

cộng đồng ở vùng Dallas – Fort Worth) hẳn 

nhiều ngƣời quen thuộc – thậm chí rất quen 

thuộc - với cái tên Đặng Hiếu Sinh - ông chồng 

nhà văn Ngân Bình -, nhƣng ít ai biết chàng ta 

cũng chính là Trần Yên Hạ, tác giả lọat bài viết 

về gia đình, bài phóng sự cộng đồng v…v. 
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Gia tài chữ nghĩa của Trần Yên Hạ (Đặng Hiếu 

Sinh, “ông Ngân Bình”) cũng khá  bộn bề nhƣng 

ở đây tác giả chỉ cố gắng lọc lựa, sao cho đủ gói 

gọn trong một tập sách cầm ít nặng tay (và ít 

mỏi tay) mà quý độc giả đang sắp sửa lần giở. 

Không phải là nhà văn, không phải là nhà thơ, 

vậy Trần Yên Hạ viết những gì? 

Câu trả lời rất đơn giản: chàng kể lại những câu 

chuyện, những cảnh đời có thực, mà nhờ đi 

nhiều nơi, gặp gỡ nhiều ngƣời nhiều giới nhiều 

lứa tuổi khác nhau, chàng đã có dịp nghe, thấy, 

cảm, nghĩ và bằng cái tâm của một nhà họat 

động xã hội, chàng trăn trở. 

Khác với nhà văn, khi kể lại một câu chuyện (có 

thật hay tƣởng tƣợng), thƣờng ông (bà) ta khái 

quát hóa nhân vật, đôi khi hƣ cấu thêm một số 

tình tiết trƣớc khi gởi đến độc giả câu chuyện 

mình kể, để vừa đáp ứng đòi hỏi văn chƣơng vừa 

chuyển tải ý đồ của tác giả gói ghém trong tác 

phẩm (văn chƣơng). Với Trần Yên Hạ, vốn 

không phải nhà văn, cầm bút không phải để làm 

văn chƣơng, nên những câu chuyện trong tập 
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sách này đƣợc chàng kể lại nhƣ nó đã xẩy ra, 

không thêm thắt hƣ cấu cho tình tiết, không 

“nhào nặn” vẽ râu vẽ nốt ruồi cho nhân vật, 

không lái hƣớng đi đến kết cục của câu chuyện 

theo ý mình (ý đồ của ngƣời kể chuyện). 

Không ngừng lại ở đó, chàng còn “lợi dụng” lúc 

tình cảm của ngƣời đọc đang khóc cƣời với câu 

chuyện (thật), đang để cảm xúc thƣơng yêu giận 

ghét dâng trào, chàng buộc ngƣời đọc phải đối 

diện với thực tế ấy bằng những lời bàn (kiểu 

Mao Tôn Cƣơng – ngƣời có những lời bình sau 

mỗi chƣơng sách của bộ Tam Quốc Chí Diễn 

Nghĩa). Đôi khi, những lời bình cuối mỗi câu 

chuyện ấy của Trần Yên Hạ khiến độc gỉa có 

cảm tƣởng chàng ta “dậy đời”, hoặc “thừa thãi”. 

Là một ngƣời gần gủi với Trần Yên Hạ, từ thuở 

chàng còn ở tuổi đôi mƣơi, mắt sáng môi tƣơi 

tóc bời lộng gió, tôi tin bạn mình sống thật 

những điều mình viết, từng kinh qua một cuộc 

đời nhiều thăng trầm, nhiều sóng gio, nhƣng trái 

tim sôi nổi luôn hƣớng đến những điều tốt đẹp 

chung quanh mình, vì trái tim ấy hằng tin ở sự tử 

tế, ở sự hiểu biết, ở lòng vị tha quên mình.  
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 Nói cách khác, Trần Yên Hạ viết những gì mình 

sống, nghĩ, cảm. 

Ở phần Hai của tập sách nhỏ là tập hợp vài 

truyện ngắn chọn lọc của Trần Yên Hạ. Ngƣời 

đọc tinh ý, nếu đã từng quen, biết, nghe nói đến 

Đặng Hiếu Sinh – sẽ nhận ra ngay đó là những 

“tự truyện” của tác giả, ở những đoạn đời khác 

nhau. Dù là tự truyện, không hề có những tình 

tiết thêm thắt hƣ cấu gây “cao trào” theo thủ 

pháp kể truyện, nhƣng chính sự chân thật trong 

cách kể của Trần Yên Hạ đã lôi cuốn ngƣời đọc 

từ đầu chí cuối.  

Tác phẩm nhỏ này trên tay độc giả, nhƣ con 

ngƣời tác giả tự phơi bày chính mình một cách 

mộc mạc, thật thà. 

Hãy mở ra, đọc và cảm nhận, để cùng với tác 

giả, chúng ta thêm vững tin vào sự tốt đẹp của 

cuộc đời. 

 

T.Vấn 
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Thuần lập gia đình cách đây mƣời năm 

và đã có hai con. Thuần có bằng kỹ sƣ và làm 

việc cho một hãng điện tử. Vợ Thuần cũng tốt 

nghiệp đại học và làm việc cho một ngân hàng 

đƣợc hai năm, khi hai ngƣời chính thức kết hôn. 

Vì có ý thích làm thƣơng mại, nên vợ chồng anh 

dọn về Houston mua một tiệm “dry clean”. Cơ 

sở nầy trị giá hơn hai trăm ngàn đô la. Thuần đã 

trả tiền "down" một trăm hai mƣơi ngàn, trong 

số đó anh đã phải vay mƣợn của họ hàng đến 

một trăm ngàn. Nhờ chịu khó, siêng năng, nên 

trong hơn một năm, Thuần đã làm ăn khấm khá, 

trả đƣợc một phần tƣ số nợ. Hai vợ chồng đã 

thoả thuận với nhau, sẽ cố gắng làm việc cực lực 

trong hai năm để thanh toán hết số nợ còn lại. 

 Kim -vợ Thuần- phụ trách nhận hàng và ủi quần 

áo. Thời gian đầu, Kim làm việc siêng năng, nên 
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chỉ cần mƣớn thêm hai ngƣời thợ. Nhƣng 

khoảng sáu tháng nay, khi bà chị vợ vừa ly dị 

chồng dọn về ở chung thì thảm kịch bắt đầu xảy 

ra. Chị có nghề nail, có vốn mở tiệm nail, thu 

nhập khá, nên cuộc sống thoải mái về vật chất. 

Chị lại có bệnh thích “shopping”, nên lôi theo 

Kim vào cuộc với những buổi mua sắm, tiêu xài 

không mệt mỏi. Và đó cũng là lý do mà Kim đòi 

Thuần phải mƣớn thêm ngƣời làm, viện cớ để 

con đi học bằng xe búyt không tốt, vì tụi nhỏ hay 

đánh lộn, còn đứa kia thì còn nhỏ quá, gửi nhà 

trẻ tội nghiệp, nên Kim muốn ở nhà săn sóc con 

chu đáo hơn. Thôi thì đủ lý do để Kim khỏi phải 

bƣớc chân đến tiệm nữa. 

Vậy là bao nhiêu công việc từ nhận hàng, giao 

hàng, nghe điện thoại đến phụ với thợ ủi, thợ 

giặt, Thuần đều phải làm tất. Nhiều lúc Thuần 

cảm thấy mệt mỏi, vì phải làm việc nhiều giờ, 

nhƣng anh cũng không có ý mƣớn thêm thợ, vì 

có quá nhiều khoản phải chi tiêu. Nào là trả nợ, 

nào là phải thay máy mới, vì môt số máy cũ bị 

trục trặc hoài làm cho công việc bị đình trệ, 

khiến khách hàng than phiền. Dù vậy, Thuần 
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cũng tự an ủi, thôi thì… Kim ở nhà cơm nƣớc 

chắc cũng tƣơm tất hơn, chứ không nhƣ trƣớc 

kia, ngày nào cũng cơm tiệm, không cơm tiệm 

thì mì gói, bánh mì. Nhƣng thực tế hoàn toàn 

khác với ý nghĩ của Thuần. Có hôm, đóng cửa 

tiệm về đến nhà, bếp núc lạnh tạnh vì Kim đi 

“shopping” chƣa về. Khi về đến nhà thì Kim lại 

bảo "Đã ăn ở ngoài với chị Thu rồi". Thuần tức 

giận đến nghẹn cổ nhƣng phải nín thinh, chẳng 

lẽ lại mắng vợ vì miếng ăn? 

Có những lần không nén đƣợc cơn giận, Thuần 

lớn tiếng than phiền thì Kim lại mắng mỏ Thuần:  

"Đàn ông gì mà nhỏ mọn, đụng chút lại kể lể, 

khó chịu".  

    Trong gia đình, từ trƣớc đến nay, Thuần giao 

cho Kim toàn quyền quản lý tài chánh, thế là cô 

lại càng đƣợc tự do mua sắm không hề xót của. 

Quần áo, giày dép chất đầy tủ. Kim không ngại 

mua một chiếc áo đầm với giá năm sáu trăm 

đôla để đi đám cƣới, trong khi Thuần phải cần 

kiệm từng chục, từng trăm cho những chi phí 

cuả tiệm. Rồi không biết từ lúc nào, Kim lại đua 
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đòi với bạn bè, đòi sắm xe mới, mà phải là hiệu 

xe "xịn" cho thiên hạ "lác mắt". Thuần nhất định 

phải trả hết nợ, tu bổ máy móc mới cho tiệm 

xong xuôi rồi mới nói đến chuyện mua sắm. Thế 

là hai vợ chồng cãi nhau môt trận kịch liệt.  

Sau đó, không nghe Kim nhắc đến chuyện xe cộ 

nữa. Bỗng nhiên gần đây, Kim lại lấy cớ tiền lời 

đang xuống và khăng khăng đòi mua nhà mới. 

Thuần lại phải nhắc cho Kim nhớ là nợ nần vẫn 

chƣa trả hết. Lần này, Kim không hề nao núng, 

cô nói, nếu Thuần không đồng ý mua nhà thì cô 

và bà chị sẽ đứng tên chung để mua. Và rồi ngày 

nào Thuần cũng phải nghe cái "điệp khúc" mua 

nhà mới. Anh cố gắng phân tích những khó khăn 

cuả gia đình và kế hoạch tiết kiệm tài chánh, để 

phát triển cơ sở làm ăn. Thuần cố gắng nói điều 

hơn thiệt cho vợ nghe, nhƣng kết quả chỉ là 

những trận cãi vã xem chừng còn lớn hơn trƣớc. 

Thƣơng con, Thuần không muốn ngày nào cũng 

gây gỗ làm cho chúng buồn bã, sợ hãi nên đành 

nhịn nhục. Rất nhiều lần, Thuần trở về nhà sau 

một ngày làm việc vất vả, lại phải mò vào bếp tự 

mình kiếm miếng ăn, trong khi Kim thản nhiên, 
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chăm chú dán mắt trên TV, xem nhƣ không hề 

có mặt Thuần trong căn nhà này. 

Chúa nhật vừa rồi, Thuần đến tìm tôi và tâm sự 

suốt buổi chiều. Thuần cho biết anh đã quá mệt 

mỏi, nên có thể sẽ không tiếp tục chịu đựng tình 

trạng nầy. Anh chán nản đến nỗi không còn 

muốn làm việc nữa, thậm chí đến cái tiệm mà 

ngày trƣớc anh vẫn náo nức mơ ƣớc và quyết chí 

mua cho kỳ đƣợc, bây giờ anh cũng muốn buông 

xuôi. Thuần nói, anh sẽ để lại tất cả cho Kim và 

đi đến một nơi nào đó thật xa để tìm sự yên tĩnh. 

Tôi cảm thấy ái ngại cho hoàn cảnh của bạn nên 

nhẹ nhàng khuyên bảo: 

-Thuần nên nghĩ lại, dù sao hai đứa con cũng 

còn nhỏ, vả lại vợ chồng yêu thƣơng nhau hàng 

chục năm đâu có dễ dàng dứt bỏ. 

Thuần suy nghĩ một lúc rồi nói: 

-Thật ra… cũng không biết tôi có còn yêu Kim 

hay không, khi những mâu thuẫn ngày càng trầm 

trọng và con ngƣời cô ấy ngày càng tệ. 
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Trƣớc đây, tôi cũng đã từng khuyên Thuần tìm 

cơ hội để nói chuyện một cách rõ ràng với vợ về 

những bất đồng đang xảy ra giữa hai ngƣời. 

Thuần nói anh đã cố gắng rất nhiều lần, nhƣng 

không bao giờ cô ấy chịu lắng nghe. Kết quả chỉ 

là cãi vã và giận hờn nhau thôi. Tôi tự hỏi "Nếu 

gia đình đổ vỡ, những đứa trẻ thơ vô tội ấy sẽ ra 

sao?". Tôi băn khoăn mãi mà đành bó tay trƣớc 

nỗi buồn to lớn của bạn mình. 

Bạn thân mến, 

Đọc xong câu chuyện ngắn ngủi trên đây, người 

ngoài cuộc sẽ có đủ sáng suốt để lạnh lùng tuyên 

bố "Gặp vợ như vậy bỏ quách cho xong. Thứ 

đàn bà không biết thương chồng thì còn lưu 

luyến làm gì!". Có người sẽ hỏi "Không biết cô 

Kim sắc nước hương trời đến đâu mà anh chàng 

Thuần phải chịu đựng như thế? Bây giờ, thiên 

hạ về Việt Nam cưới vợ ào ào, muốn chọn vợ cỡ 

nào cũng có. Trẻ không thiếu, mà đẹp cũng có 

thừa. Không cưới thật thì cưới giả, cũng kiếm 

rủng rỉnh vài chục xấp bỏ túi tha hồ ăn chơi. 

Chứ ai lại khờ như anh Thuần này!" 
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Nếu là anh em cuả Thuần, chắc ai cũng nghĩ 

như thế. Không có gì sai nếu chúng ta chỉ giải 

quyết mọi vấn đề về mặt lý. Đặt sự công bằng và 

trách nhiệm làm căn bản để giải quyết thì Thuần 

ly dị cô vợ nầy cũng không có gì quá đáng. 

Nhưng đã là con người thì ta còn một chữ Tình 

khó mà biết đâu là ranh giới.  

Thuần đã đắn đo, chịu đựng người vợ không 

trách nhiệm đến mức nầy cũng đã đáng cho ta 

thán phục. Có những trường hợp chúng ta cho 

rằng quá kỳ dị với cái nhìn của mình, đến độ bất 

bình muốn "tuốt kiếm giang hồ hành hiệp!". 

Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao 

một người đàn ông đẹp trai, trí thức, địa vị, giàu 

có, giao thiệp rộng rãi, con cái đã lớn khôn 

thành tài, mà từ năm nầy, sang năm khác lại 

chấp nhận sống với một người vợ đã từng ngoại 

tình. Bà chẳng xinh đẹp gì lại còn đanh đá, chua 

ngoa, đã năm lần bảy lượt, lớn tiếng mạt sát ông 

trước mặt bạn bè vì những chuyện không đâu, 

vậy mà ông tiếp tục sống một cuộc sống mà ông 

thường cho rằng "chết còn sướng hơn". Riêng 

trường hợp anh Thuần trong câu chuyện kể trên, 
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người viết nghĩ rằng, nếu đủ cứng rắn hơn, anh 

có nhiều cơ may để xây dựng lại hạnh phúc đang 

lung lay, vì sự thiếu trách nhiệm của vợ. Anh 

không nói, nhưng tôi tin rằng, có lẽ vì quá được 

nuông chiều, nên cô ấy mới ỷ lại và sinh ra cớ 

sự.  

Anh Thuần đang làm chủ nguồn thu nhập, anh 

có đủ sức mạnh để thay đổi cách sống của vợ. 

Có thể chỉ vì sự nông nổi do cái nhìn vào lối 

sống của người chị hoặc bị quáng mắt vì những 

hào nháng của bạn bè chung quanh mà cô Kim 

đã xao lãng bổn phận làm vợ, làm mẹ. Hãy giúp 

Kim sáng mắt và cho cô ấy một cơ hội bằng 

cách đóng cửa tiệm giặt vài hôm, để cảnh cáo 

rằng, có thể tiệm sẽ đóng vĩnh viễn và sẽ không 

còn gì hết nếu mọi sự không thay đổi. Còn như 

cô Kim vẫn chứng nào tật nấy thì … không còn 

gì để anh phải bận tâm.  

Chìa khóa để mở lại cánh cửa hạnh phúc đang 

nằm trong tay anh. Hãy mở đi, trừ phi ổ khóa bị 

hư! [] 
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Ông Mƣời thực sự tỉnh táo và nhận biết 

mọi vật chung quanh, sau hai ngày tỉnh tỉnh, mê 

mê. Vừa mở mắt, ông lờ mờ thấy bà Mƣời đang 

ngồi sát cạnh giƣờng. 

-Ông tỉnh dậy rồi! Cảm tạ trời Phật. 

Bà Mƣời cúi xuống thật gần trên khuôn mặt ông, 

rồi áp bàn tay vào má ông. Ông cảm nhận rất 

nhẹ những giọt nƣớc mắt đang chảy xuống mặt 

mình. Bà Mƣời đã khóc. 

-Đây là đâu vậy bà, sao tôi nằm ở đây? Tôi nhớ 

đang làm việc rồi bị chóng mặt và ngủ gục trên 

bàn mà. 
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-Đây là bệnh viện Baylor gần nhà mình, ông bị 

ngất xỉu, ngƣời ta đƣa ông vào đây cứu cấp. Bác 

sĩ nói là bị đứt một mạch máu nhỏ. Hai ngày nay 

ông nửa mê, nửa tỉnh làm tôi lo quá, sợ ông 

không qua khỏi. Ông thử đƣa hai tay lên coi. 

Ông Mƣời nhìn xuống thấy hai cổ tay quấn dây 

và chuyền thuốc, cả mũi ông cũng vậy. Ông cố 

gắng chuyển động, nhƣng hình nhƣ tay và chân 

trái ông không nhúc nhích, điều khiển đƣợc. Chỉ 

có tay chân bên phải là ông cảm thấy rã rời đau 

nhức. Ý nghĩ mình đã bị bán thân bất toại làm 

ông bật khóc nhƣ một đứa trẻ. Lấy khăn chấm 

nƣớc mắt cho ông, bà Mƣời nói: 

-Ông đừng lo, không lâu đâu, ông sẽ bình phục 

nhƣ xƣa. Bác sĩ nói, nếu trong ba ngày ông thực 

sự tỉnh táo và nói chuyện đƣợc thì không có gì 

đáng lo. Hai ngày nay, tôi ngồi đây không tài 

nào ngủ đƣợc, lúc nào cũng cầu nguyện cho ông. 

Bây giờ thì tôi mừng rồi . Để tôi đi gọi bác sĩ 

báo cho họ biết. 

Bà Mƣời đứng dậy bƣớc vội ra ngoài. Ông Mƣời 

nằm lại một mình trên giƣờng bệnh, lòng buồn 
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rƣời rƣợi. Có thể nào những ngày tháng sắp tới 

ông sẽ trở thành một phế nhân? Nửa ngƣời bên 

trái ông giờ đây hoàn toàn nặng chịch, không có 

một cảm giác nào khác, dù ông cố gắng để nhấc 

lên. Bất chợt, ông cảm nhận một nỗi cô đơn thật 

ghê gớm. Thằng con trai hiện giờ ở xa lắc xa lơ, 

tận mãi Florida. Bốn năm nay nó không hề trở 

về thăm ông, kể từ ngày ông nổi giận, quất vào 

ngƣời nó một trận đòn bằng dây nịt và đuổi nó 

đi, khi nó cãi lại, không chịu theo học ngành nha 

khoa nhƣ ông muốn. Thằng nhỏ đi thật. Nó theo 

đứa bạn gái xuống Jacksonville làm nghề nail, 

lâu lâu mới gọi điện thoại về, nhƣng chỉ để hỏi 

thăm mẹ nó. Từ đó, ông tự coi nhƣ mình vô 

phƣớc, vô phần, dù đã hết sức kềm chế nó từ 

ngày còn nhỏ, nghiêm khắc theo dõi từng bƣớc 

trong việc học hành, mà nó cũng không nên 

thân. 

Hồi ông nhỏ, ba ông còn khó hơn ông bây giờ 

nhiều. Mỗi tối, ông phải ngồi trên bàn học cho 

đến khuya. Cứ lúc nào không thấy không cuốn 

sách trên tay là ông bị rầy. Nhờ vậy mà ông đã 

đậu bằng tú tài hai, rồi vào trƣờng nha đƣợc hai 
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năm. Nếu không bị động viên năm Mậu Thân thì 

chắc chắn ông đã có bằng nha sĩ nhƣ ngƣời ta. 

Qua đƣợc cái xứ đầy cơ hội nầy, ông đã đặt rất 

nhiều kỳ vọng vào thằng Quân, đứa con trai duy 

nhất của mình. Ông hằng mong muốn những 

điều ông chƣa đạt đƣợc, nó phải tiếp nối để 

thành công. Vậy mà cái thằng!…ông Mƣời 

không muốn nghĩ đến nó nữa, dù trong lòng thắc 

mắc không biết bây giờ nó sống ra sao? 

Vợ ông trở lại với một bác sĩ Việt Nam còn rất 

trẻ. Bác sĩ bƣớc tới nắm tay ông mỉm cƣời: 

-Bác tỉnh dậy rồi, chúc mừng bác. 

Nhìn những giọt nƣớc mắt còn đọng trên khoé 

mắt ông, bác sĩ an ủi: 

-Bác đừng lo, ngày mai sẽ có chuyên viên trị liệu 

giúp bác tập luyện, từ từ bác sẽ phục hồi. 

Bác sĩ đi rồi, ông Mƣời quay lại hỏi bà: 

-Thằng Quân có biết tôi bệnh không? 
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-Tôi có gọi điện thoại nhƣng nó không có ở nhà, 

tôi đã để lời nhắn lại. Nhƣng thôi ông cứ lo tĩnh 

dƣỡng nghỉ ngơi đi. 

Nhắc đến thằng Quân, bà lại nhớ nhƣ in những 

trận "lôi đình" của ông Mƣời. Bà đã khóc hết 

nƣớc mắt mỗi khi ông chửi rủa thằng nhỏ. Nó 

lớn rồi, đâu phải là con nít lên ba mà cứ gặp mặt 

là ông đay nghiến, mắng nhiếc. Bà đồng ý là ông 

dạy dỗ nó, nhƣng bằng cách nào, chứ cứ thế này 

là mỗi ngày nó mỗi tránh xa ông. Là một ngƣời 

bảo thủ và cố chấp, nên ông luôn bỏ ngoài tai 

những lời góp ý của bà. Kết quả thì sao? Thằng 

con đã phản kháng lại bằng cách bỏ đi mặc cho 

bà ngăn cản, khóc lóc. 

Ông Mƣời cũng lơ mơ nhớ đến đứa cháu gái gọi 

ông bằng chú. Nó sang Mỹ ở với ông đƣợc ba 

năm, rồi cãi ông, lấy một ngƣời chồng lớn hơn 

nó cả mƣời lăm, mƣời sáu tuổi lại không rõ gốc 

gác. Nghe đâu bây giờ nó bị thằng kia đối xử tệ 

lắm mà cũng không chịu trở về với ông. 

-Bà có nghe tin gì của con Bông không? Bây giờ 

nó ở đâu? 
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-Hôm ông ngã bệnh, tôi có gọi báo tin. Không 

chừng hôm nay nó sẽ về thăm ông. Hình nhƣ nó 

không có tiền đi máy bay, nên nghe nói mẹ con 

nó sẽ đi xe bus. 

Có tiếng gõ cửa phòng, bà nhìn ra cánh cửa vừa 

mở rồi vui mừng reo lên: 

-Con Bông về nè ông! 

Bông chạy đến giƣờng ông Mƣời, nắm bàn tay 

gầy gò của ông, đôi mắt nhoà lệ: 

-Chú Mƣời, chú ra sao rồi? 

Ông nghe nghẹn ở cổ, không nói đƣợc lời nào. 

Con nhỏ ốm quá, khuôn mặt nó già đi nhiều. 

Mới có bốn năm mà ông tƣởng chừng nhƣ lâu 

lắm. Tội nghiệp cháu của ông, nó mồ côi mẹ khi 

mới lên mƣời. Không bao lâu ba nó lấy vợ khác, 

vậy là nó trôi dạt từ nhà cô này, đến nhà chú kia. 

Cuộc đời cuả nó là một chuỗi tuổi thơ đầy nƣớc 

mắt và nhọc nhằn. Đã không đƣợc học hành đến 

nơi, đến chốn mà sống ở đâu, với ai, cũng bị đối 

xử lạnh nhạt, hững hờ. Đôi khi còn bị khinh khi 
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nhƣ ngƣời ở đợ không hơn, không kém. Thƣơng 

cháu, ông Mƣời tìm đủ mọi cách để bảo lãnh 

Bông sang đây với quyết tâm bắt nó học hành, 

sửa dạy từng lời ăn, tiếng nói, mong muốn cho 

nó lột xác, từ một cô gái lao động, lam lũ thành 

một "tiểu thƣ khuê các" để sau này có một tấm 

chồng đàng hoàng hầu sung sƣớng tấm thân.  

Vậy mà hình nhƣ nó chẳng muốn nghe lời ông, 

mặt mày lúc nào cũng buồn thỉu, buồn thiu, nói 

năng cụt ngủn. Bực bội, một ngày ông Mƣời rày 

la nó không biết mấy bận. Nó than thở với bà 

rằng, chú khó quá, con không chịu nổi. Rồi đùng 

một cái đòi lấy chồng. Cái thằng ở đâu, con ai, 

ông không hề biết! Tuy giận, nhƣng ông vẫn lo 

lắng cho nó, không biết rồi ngày sau sẽ ra sao? 

Bây giờ nằm đây, đối diện với căn bệnh ngặt 

nghèo, ông Mƣời mới cảm thấy cần biết bao sự 

hiện diện của những ngƣời thân yêu bên cạnh 

ông. Con ông. Cháu ông. Sao không đứa nào 

muốn gần gũi ông. Ông đã đối xử thế nào mà 

đứa nào cũng xa lánh ông. Thƣơng chúng, ông 

chỉ muốn dạy dỗ chúng, muốn tốt cho chúng, 

sao chúng không chịu nghĩ lại. 
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Bất chợt hai dòng nƣớc mắt trào ra trên đôi má 

hóp cuả ông. 

 

Bạn thân mến, 

Hoàn cảnh của ông Mười cũng đáng cho chúng 

ta phải suy nghĩ. Là người có trách nhiệm, ai 

cũng mong ước con cái nên người. Nhưng nhiều 

khi bậc làm cha mẹ đã đẩy con cháu mình vào 

hoàn cảnh mà chính mình không muốn, chỉ vì 

cách dạy dỗ quá khắt khe, thiếu tế nhị. Lại có 

những người cứ muốn đặt để con cái theo con 

đường mình chọn sẵn. Buộc nó phải suy nghĩ 

theo cách suy nghĩ của mình, sống và quan niệm 

về cuộc sống theo khuôn mẫu của mình, thì mới 

được xem là nên người. Những bậc cha mẹ nầy 

luôn luôn bảo thủ, không bao giờ đặt trọn niềm 

tin vào con cái, nếu thấy chúng có dấu hiệu khác 

với mình. Họ không bao giờ để đứa trẻ phát 

triển tài năng theo cá tính cuả nó. Lại có những 

người, cứ muốn con cái phải sống cuộc đời của 

mình, bước tiếp con đường của mình đã đánh 
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mất, mà quên rằng mỗi hoàn cảnh xã hội, mỗi 

một con người đều có một giá trị riêng.  

Chừng nào cha mẹ còn dùng quyền lực để uốn 

nắn, răn đe con cái đi theo con đường mình 

chọn, thì còn cơ hội gánh lấy sự thất bại trong 

việc giáo dục con cái, đôi khi còn gây ảnh 

hưởng không tốt cho tương lai của chúng và 

chính chúng ta, những người làm cha mẹ cũng 

không tìm được hạnh phúc khi tuổi đã về chiều. 

[] 
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Hãy yêu thương 
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Đang nấu ăn trong bếp, sửa soạn cho bữa 

cơm chiều thì thằng con trai đến đứng kế bên im 

lặng, nên bạn không thấy nó. Khi quay ngƣời lại, 

tí nữa thì bạn đụng và hất nó ngã xuống. Bạn 

nhăn mặt, la rầy con ngay:  

-Đi chỗ khác chơi, tránh ra cho mẹ làm việc.  

Thằng con bƣớc đi, mặt buồn bã, nhƣng nào bạn 

có để ý đến thái độ của bạn khi rày la con đâu, vì 

bạn đang bận rộn. Thế nhƣng buổi tối, khi nằm 

trên giƣờng, nhớ lại câu chuyện xảy ra lúc chiều, 

không biết bạn có ân hận không? Nếu không, thế 

nào Thƣợng Đế cũng sẽ đến bên cạnh và dịu 

dàng nhắc nhở:  

-Sao khi con gặp ngƣời lạ thì con nhã nhặn thế, 

nhƣng đối với ngƣời thân thì con lại có vẻ ngƣợc 

đãi họ. Con hãy ngồi dậy và đến nhìn xuống đất, 
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cạnh cái cửa bếp. Ở đó, con sẽ tìm thấy những 

cành hoa mà thằng con trai nhỏ đã đem đến cho 

con. Nó đã ra vƣờn hái những bông hoa màu 

hồng, màu vàng và nhất là màu tím mà con 

thích. Nó đã thích thú và yên lặng bƣớc đến cạnh 

mẹ để làm cho mẹ ngạc nhiên về món quà bé 

nhỏ, thế mà... Con có lẽ không hề thấy nó bƣớc 

đi mà mắt rƣớm lệ đâu nhỉ?. 

 Dĩ nhiên, nếu đƣợc nhắc nhở nhƣ thế, lúc 

đó ngƣời mẹ -là bạn- phải xúc động. Bạn sẽ vội 

vàng nhổm dậy, chạy ra bếp, nhặt lấy bó hoa 

nhỏ, rồi đến bên cạnh giƣờng của con và quỳ 

xuống, nhẹ nhàng đánh thức con dậy bằng nụ 

hôn. Bạn sẽ hỏi:  

 "Có phải đây là những đóa hoa con hái 

cho mẹ không? 

  Với giọng nói còn ngái ngủ, thằng con sẽ 

cƣời và gật đầu:  

 "Con tìm thấy mấy cái hoa này ở trong 

vƣờn và hái nó, vì nó đẹp nhƣ mẹ vậy. Con biết 

là mẹ thích hoa, nhất là hoa màu tím".  
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 Bạn sẽ nói với con rằng, bạn xin lỗi vì đã 

rày la nó. Chắn chắn bạn sẽ đƣợc thằng con trai 

ôm hôn và nói:  

 "Mẹ ơi không sao đâu, khi nào con cũng 

thƣơng mẹ cả".  

 Bạn cũng sẽ nói với con:  

 "Con trai của mẹ, cảm ơn con, mẹ cũng 

thƣơng con lắm và mẹ rất thích mấy cái hoa con 

tặng mẹ, nhất là hoa màu tím". 

 Những giờ phút êm đềm ấy, lúc con còn 

nhỏ hay khi con lớn lên, sẽ mãi mãi đƣợc ghi 

nhớ trong tim của những bà mẹ và những đứa 

con để tình gia đình luôn luôn là một nền tảng 

bền vững phải không bạn?..... 

Tôi nhận đƣợc “Bức Thư Bạn Gái” này qua 

email của ngƣời bạn (không thấy ghi tên tác giả). 

Đọc xong, tôi chợt nhớ đến ba tôi. Ba là một 

ngƣời cha tốt, nhƣng khó nói rằng ông là ngƣời  

"Cha hiền"- Tuy vậy, nếu gọi là "Cha dữ” cũng 

không đúng. Ba rất chịu khó làm việc, quản lý 
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tài chính vén khéo, nhờ vậy mà cuộc sống gia 

đình lúc nào cũng tƣơm tất, dù cả ba lẫn mẹ 

không phải là ngƣời làm đƣợc nhiều tiền. 

 Nhƣng có lẽ quá quan tâm đến sự thành 

đạt của con cái, nên trong cuộc sống, ba đã tự 

đặt mình là ngƣời quản lý nghiêm khắc. Ba làm 

việc không bao giờ nghỉ tay. Buổi sáng, khi mặt 

trời chƣa ló dạng và chị em tôi vẫn còn cuộn 

mình trong chăn ấm với giấc ngủ say sƣa, vì 

chƣa có tiếng chuông đồng hồ báo thức, ba đã 

bƣớc vào phòng, kéo cao màn cửa, lớn tiếng: 

 -Con gái mà ngủ trễ thế này, mai mốt lấy 

chồng ngƣời ta cƣời chê, mắng mỏ cho xấu mặt 

cha mẹ.  

  Ba đâu biết rằng,tối  hôm qua tôi đã thức 

làm bài tập đến khuya, nên sáng ra, cần ngủ 

thêm để bù lại, vì đến trƣa tôi  mới đi học. Dứt 

lời, ba lấy khăn ƣớt lau trên đầu tủ áo, khung cửa 

sổ và càu nhàu:  

 -Ba đã nói nhiều lần, bụi bặm khắp nơi, 

vậy mà tủ áo không chịu đóng kín. 
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 Tiếp theo đó là một bài giảng về ăn ở sạch 

sẽ, ngăn nắp đƣợc ba lặp lại, không nhớ là lần 

thứ mấy trăm nữa. Nhƣng cũng không hề gì, tôi 

nghĩ, tại ba lo lắng cho mình quá nên hay rầy 

dạy vậy thôi. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là ba 

quá quan tâm đến việc dạy dỗ, đến nỗi quên mất 

nhu cầu tình cảm mà chị em tôi rất cần.  

 Một lần, tôi đến nhà nhỏ bạn làm bài đến 

khuya, nhìn thấy ba nó thân mật, ngọt ngào 

trong từng câu nói và ôm hôn nó trƣớc khi đi 

ngủ tôi rất xúc động. Ba tôi thì đời nào, gặp ông 

chỉ toàn nghe những câu hỏi khô khan, nghiêm 

khắc nhƣ “Học bài chƣa? đọc sách đi! Dọn dẹp 

phòng chƣa?”. 

 Đến ngày lễ Father's Day, tôi dành dụm 

đƣợc số tiền kha khá, nên mua cho ba bộ “vest” 

rất đẹp. Tôi giấu thật kỹ, suốt một tuần, tôi sung 

sƣớng khi tƣởng tƣợng ba sẽ vui và ôm mình 

vào lòng mà khen tặng món quà. Buổi chiều, sau 

khi ăn cơm, tôi mang gói quà đặt vào tay ba, ông 

mở ra và trố mắt hỏi: 
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 -Bộ này giá bao nhiêu? Con mua chi cho 

tốn tiền, ba đâu cần loại áo quần trịnh trọng này. 

Con đem trả lại đi.  

 Tôi mang bộ “vest” máng vào tủ áo mà 

muốn khóc.  

 Ngày sinh nhật mƣời tám tuổi, mấy đứa 

bạn đứng ra tổ chức ngày vui cho tôi. Bọn chúng 

hùn tiền mua tặng tôi một chiếc áo đầm thật đẹp, 

trang điểm lộng lẫy, biến tôi thành một nàng 

công chúa với mái tóc vàng hoe, trông thật vui 

mắt. Tôi nghĩ rằng, ba sẽ hài lòng khi tôi cùng 

chúng bạn tề tựu vui chơi ở nhà, vì từ lâu ba 

không muốn tôi dự tiệc tùng ở nơi khác, khiến 

ông không an tâm. Khi về đến nhà, nhìn thấy tôi, 

đôi mày ba nhíu lại, giọng gay gắt: 

 -Ai cho con nhuộm tóc, ăn mặc hở vai, hở 

cổ nhƣ thế này? 

 Một nhỏ bạn nhanh nhẩu thƣa: 

 -Bác ơi,  tóc nầy chỉ xịt màu thôi, gội đầu 

là trôi hết.  
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 Ba không nói gì, nhƣng nét mặt thật nặng 

nề, ánh mắt thật nghiêm khắc, lẳng lặng đi vào 

phòng, không nói một lời “chúc mừng sinh nhật 

con”. Cuộc vui nhƣ khựng lại, bạn bè ra về sớm. 

Đêm đó, tôi ôm gối khóc đến nửa khuya. Vừa 

giận, vừa tủi thân khi thầm hỏi, tại sao mình lại 

có một ngƣời cha lạnh lùng nhƣ thế? 

 Bây giờ, khi viết những giòng chữ nầy, tôi 

đã có đứa con đầu lòng đƣợc hai tuổi. Ba đang ở 

xa. Tôi rất thƣơng ba, nhƣng mỗi lần nhớ về ông 

thì chỉ nhớ đến những kỷ niệm cay đắng hơn là 

ngọt ngào. Không biết trong tƣơng lai, tôi có thể  

trở thành ngƣời mẹ nhƣ câu chuyện  trong “Bức 

Thƣ Bạn Gái” ở trên, hay lại giống nhƣ ba tôi 

khi xƣa. Ngƣời ta thƣờng nói, những đứa con khi 

còn nhỏ thƣờng hay than phiền những tính tình 

khó khăn, nghiêm khắc của cha mẹ, vậy mà khi  

lớn lên lại giống nhƣ khuôn những gì mình đã 

từng không thích. Không biết điều đó có đúng 

không? 
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 Bạn thân mến, Cách đây vài năm, khi 

tham dự một buổi hội thảo về gia đình cùng 

nhóm bạn trẻ, một vị nữ giáo sư phát biểu như 

sau:  

 "Hồi còn trẻ, tôi thường than phiền về tính 

tình của ông cụ nhà tôi. Ông nghiêm nghị, khó 

khăn và hay rầy la tôi, hơn là ngọt ngào, âu 

yếm. Tôi nhủ thầm, khi có con mình sẽ nhớ, để 

không lặp lại những gì ông cụ đã làm, vì như thế 

con mình sẽ đau khổ. Vậy mà giờ đây, kiểm điểm 

lại bản thân, tôi chợt giật mình, vì phát hiện ra 

mình giống hầu hết những tính nết cuả ông cụ!" 

 Rất tiếc, Thượng Đế không đến để nhắc 

cho người cha hay người mẹ rằng “Con hãy 

nhìn vào tận trái tim con trẻ, hình như chúng rất 

ngây thơ, kể cả lúc chúng phạm lầm lỗi. Chúng 

cần sự thân mật, âu yếm của cha mẹ hơn là sự 

lạnh lùng, rầy dạy. Sao con lại đem cái nhãn 

quan cuả một ông già sáu mươi tuổi, để bắt đứa 

con mười tám tuổi nhìn theo. Tuy rằng, rầy dạy 

con rất  cần thiết, nhưng không phải lúc nào 

cũng cứng ngắc, lạnh lùng là bảo đảm con mình 
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sẽ nên người đâu con ạ. Biểu lộ tình yêu thương 

đối với con trẻ vô cùng cần thiết, tựa như cánh 

đồng lúa cần cơn mưa vậy"   

 Cha mẹ luôn xem con mình là trẻ con, yếu đuối, 

dễ sa ngã, dù chúng ở bất cứ tuổi nào. Vì thế, 

lúc nào cũng muốn trực tiếp can dự vào đời sống 

của chúng, đến độ luôn đóng vai trò quyết định, 

con phải làm cái nầy, cái nọ, mà quên rằng, con 

trẻ cũng có những suy tư riêng, cùng nhu cầu 

cần được tôn trọng và yêu thương. [] 
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Yêu Em 

hay yêu Tôi? 

 

 

 

 

 

 



38 | H Ạ N H  P H Ú C  T R O N G  T A Y  

 

 

 

Mƣời  năm với cuộc sống hôn nhân 

cùng ngƣời vợ đầu tiên vẫn là niềm hối tiếc dằng 

dặc trong lòng tôi, mặc dù chúng tôi đã chia tay 

và tôi đã lập gia đình khác.  

Tôi vƣợt biên năm hai mƣơi sáu tuổi. Khi ấy, tôi 

là giáo viên cấp hai ở Sài Gòn. Ngƣời yêu  của 

tôi  -Vân- là sinh viên sƣ phạm, nhỏ hơn tôi bảy 

tuổi.  Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau trong nƣớc 

mắt và hứa hẹn sẽ đợi chờ nhau cho đến ngày 

sum họp.      

 Tàu đến đảo Galang, Indonesia, và tôi ở đó hơn 

một năm để chờ định cƣ. Thời gian tạm trú tại 

trại tỵ nạn, tôi tham gia vào nhóm thiện nguyện 

làm công tác xã hội và chƣơng trình phát thanh, 

phục vụ đồng hƣơng. Ở đây, tôi quen Duyên, 

một cô gái xinh xắn, vui tính, cùng trang lứa với 

tôi. Qua công việc cùng chí hƣớng, chỉ trong 

thời gian ngắn, chúng tôi trở nên thân thiết và tôi 
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đã nhanh chóng quên lãng hình bóng của Vân, 

để bày tỏ tình yêu tha thiết  dành cho Duyên với 

ý muốn đƣợc kết hợp suốt đời. Duyên rất bất 

ngờ trong nỗi xúc động, nhƣng lại ngần ngại, 

đắn đo với lý do có nhiều vấn đề phải suy nghĩ 

cặn kẽ trƣớc khi quyết định, mặc dù rất yêu tôi.  

Hai ngày sau, với khuôn mặt đầm đìa nƣớc mắt, 

Duyên nói rằng cô không xứng đáng làm vợ tôi, 

bởi vì quá khứ của cô có nhiều điều khó nói. Để 

tỏ ra mình là ngƣời độ lƣợng, tôi âu yếm cầm tay 

Duyên ngọt ngào thố lộ: 

-Chỉ cần Duyên thật sự yêu anh và sẵn sàng đi 

bất cứ nơi đâu với anh là đủ rồi. Đừng nói 

chuyện quá khứ. Hãy bỏ tất cả lại phía sau và bắt 

đầu cuộc sống mới đầy hứa hẹn ở nƣớc thứ ba.  

Đó là những lời phát xuất từ tấm lòng chân thật 

của tôi, vì lúc ấy, tôi  đang yêu Duyên say đắm 

và tin rằng cô gái nầy sẽ là ngƣời vợ tốt. Xinh 

đẹp, dịu dàng, vui tính, biết sống vì ngƣời khác, 

đó là mẫu ngƣời tôi hằng mơ ƣớc. Duyên sung 

sƣớng chấp nhận lời cầu hôn và chúng tôi xin 
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điều chỉnh lại hồ sơ, sau tiệc cƣới đơn sơ do bạn 

bè - cùng thân phận tỵ nạn- đứng ra tổ chức.     

Khi chung sống, dù biết Duyên không còn trong 

trắng nhƣng tôi chẳng hề ân hận và đoán rằng, 

có lẽ đó là điều Duyên đã ngần ngại khi tôi ngỏ 

lời cầu hôn. Giữ đúng lời hứa và để chứng minh 

cho Duyên thấy mình là một ngƣời chồng quảng 

đại, tôi không thắc mắc về vấn đề nầy, xem nhƣ 

một sự tế nhị để gìn giữ hạnh phúc cho nhau. 

Sau đó không lâu, chúng tôi đƣợc định cƣ tại Mỹ 

và có việc làm vững chắc. Tôi và Duyên tạo nên 

một mái ấm gia đình rất hạnh phúc, nhất là từ 

khi đứa con trai đầu lòng chào đời đúng nhƣ sự 

mong ƣớc của tôi. Duyên càng ngày càng tuyệt 

vời trong vai trò làm mẹ, làm vợ, đảm đang mọi 

chuyện từ trong ra ngoài và nhất là chiều chuộng 

tôi hết mực. Có lẽ, một phần nào đó, Duyên 

muốn đền bù những thiệt thòi cuả tôi về quá khứ 

của cô. Thỉnh thoảng, ý nghĩ  ấy lại thoáng qua, 

nhƣng dù sao thì tôi cũng rất hài lòng về ngƣời 

vợ của mình. 
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            Khi cậu con trai đƣợc tám tuổi, chúng tôi 

dọn đến thành phố  khác, vì tôi có việc làm tốt 

hơn ở đây. Thời gian nầy có rất nhiều ngƣời  

Việt Nam sang định cƣ theo chƣơng trình con lai 

và HO.  Một lần, tình cờ tôi gặp lại ngƣời bạn 

học cũ cũng là hàng xóm của Duyên ở Cần Thơ 

mới biết đƣợc một chuyện đau lòng. Đó là 

Duyên đã có đứa con để lại Việt Nam cho mẹ 

nuôi dƣỡng và bé gái đã mƣời hai  tuổi. Tin nầy 

đến với tôi nhƣ sét đánh ngang đầu. Tôi  giận dữ 

hạch hỏi, tại sao Duyên có thể giấu giếm tôi một 

chuyện quan trọng nhƣ  thế. Với ánh mắt chứa 

đầy nét khổ đau, Duyên nghẹn ngào kể lể  - 

trong một chuyến vƣợt biên bị bể, Duyên  bị hai 

tên ác ôn cƣỡng bức trong lúc chạy trốn và đã 

mang thai. Sau khi sinh con, mẹ Duyên giữ đứa 

bé lại và tìm đƣờng cho Duyên đi tiếp. Duyên 

nói rằng, cô muốn thú thật khi tôi cầu hôn, 

nhƣng lúc ấy tôi đã bảo rằng “Đừng nói chuyện 

quá khứ, hãy bỏ tất cả lại phía sau”. Hơn nữa, 

với Duyên, cuộc hôn nhân nầy là một ân huệ mà 

Trời Phật đã ban cho, nên Duyên rất trân quý và 

sợ sẽ bị mất đi, khi sự thật đƣợc phơi bày, dù đó 
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không phải là lỗi của Duyên. Tôi tin những lời 

Duyên nói là sự thật, nhƣng sao vẫn cảm thấy bị 

tổn thƣơng. Điều tôi lại sợ nhất là họ hàng, bè 

bạn xem thƣờng, vì lấy ngƣời vợ đã có con 

riêng. Lỡ đóng vai ngƣời  độ lƣợng, tôi đành 

ngậm bồ hòn làm ngọt, nhƣng trong lòng bắt đầu 

có điều gì đó không ổn. Chính tâm trạng nầy 

khiến tôi có thái độ lạnh nhạt với Duyên và hay 

kiếm cớ gây gỗ vì những chuyện không đáng. 

Chín năm mặn nồng hạnh phúc giờ không còn 

nữa. 

          Ngay lúc ấy, tôi bỗng nhớ đến Vân, ngƣời 

yêu bé bỏng mà tôi đã  lãng quên dễ dàng từ 

ngày gặp Duyên ở đảo. Tôi bắt đầu kể cho bạn 

bè nghe về Vân, về những kỷ niệm của mối tình 

đầu, ngay cả những lúc có sự hiện diện cuả 

Duyên, nhƣ một cách trả thù. 

           Chẳng bao lâu, tôi tìm cớ về Việt Nam 

thăm cha mẹ già. Việc đầu tiên là tìm gặp Vân. 

Cô học trò nhỏ ngày nào nay đã xấp xỉ tuổi ba 

mƣơi nhƣng vẫn nõn nà, xinh đẹp. Gặp lại nhau, 

sau giây phút bất ngờ mừng rỡ, Vân trách tôi bạc 
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bẽo, vô tình. Dĩ nhiên, tôi phải viện dẫn đủ lý do 

- mà toàn là những lý do dối trá- để lấy lòng 

ngƣời yêu cũ. Vân cũng dễ dàng bỏ qua cái tội 

“làm cho em đau khổ gần cả chục năm trời”, để 

chúng tôi có đƣợc khoảng thời gian thật vui vẻ, 

hạnh phúc bên nhau. Và chính ngay lúc ấy, tƣ 

tƣởng bỏ vợ để trở lại với ngƣời tình đầu tiên bắt 

đầu manh nha trong đầu tôi.  

            Trở về Mỹ,  tôi tìm cớ ly dị để thực hiện 

ý định bất chính của mình. Duyên càng chiều 

chuộng, tôi càng hững hờ. Và rồi tôi đã đạt đƣợc 

ý nguyện khi bắt gặp Duyên đang ngồi trong 

quán nƣớc với một ngƣời đàn ông xa lạ - mà 

theo Duyên, đó là ngƣời quen của ba má Duyên,  

mang hồ sơ của đứa con riêng đến cho Duyên, 

để cô tiến hành thủ tục bảo lãnh, vì ông bà đã già 

cả, bệnh hoạn, sợ không đủ sức để nuôi đứa bé 

đến ngày khôn lớn.   

“Cô định qua mặt tôi nên lén lút…”.   

Tôi giận dữ hét vào mặt Duyên và không cho 

Duyên cơ hội giải thích, dù một câu ngắn ngủi. 

Tôi quyết liệt gán cho Duyên tội ngoại tình - dù 
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thật sự trong thâm tâm, tôi không chút nghi ngờ. 

Kết quả, điều tôi mong muốn đƣợc thực hiện 

một cách thuận lợi. 

Hồ sơ ly dị vừa hoàn tất, tôi trở về Việt Nam 

cƣới Vân và làm thủ tục bảo lãnh. Một năm sau, 

Vân sang Mỹ trong nỗi hân hoan tràn ngập của 

tôi, khi có đƣợc ngƣời vợ xinh đẹp, lại còn trong 

trắng. Ngụp lặn trong niềm hạnh phúc nầy chƣa 

đƣợc bao lâu  tôi bắt đầu đối diện với  thực tế 

cay đắng. Sống với  Duyên, tôi sung sƣớng, 

thảnh thơi, vì đã có vợ đảm đang tất cả mọi việc. 

Với Vân thì ngƣợc lại, tôi phải lo toan từ trong 

ra ngoài, cộng thêm gánh nặng gia đình ở Việt 

Nam. Vân đòi tôi phải tìm ngƣời làm hôn thú giả 

để bảo lãnh cô em gái sang đây. Ngoài khoản 

tiền to lớn cho mục đích gian dối đó, tôi còn 

phải gửi cho anh này, chị kia, trong họ hàng, anh 

em, mỗi khi họ gặp hoạn nạn hay đau yếu. Vân 

lại là ngƣời  tiêu xài rộng tay không cần tính 

toán. Tôi cảm thấy bực tức, khó chịu, nhƣng nói 

ra thì e rằng vợ chê mình ti tiện.  
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Hai năm sau, Vân chán công việc chân tay mà 

cô cho rằng không hợp và muốn đi học để có 

một nghề ở văn phòng.  Dù không đồng ý, 

nhƣng tôi vẫn phải gật đầu, để ra vẻ mình là 

ngƣời chồng luôn chiều vợ, dù điều đó có trái ý. 

Từ ngày đi học, Vân quen biết thêm nhiều bạn, 

mà đa số là bạn trai. Những buổi  đi về thất 

thƣờng của Vân khiến tôi sinh nghi. Nhƣng khi 

tôi gặn hỏi thì Vân mắng tôi là thứ đàn ông ghen 

bóng, ghen gió, hẹp hòi, ích kỷ, rằng cô không 

phải là loại ngƣời lăng nhăng, bằng chứng là gần 

chục năm tôi rời xa cô, nhƣng cô vẫn một lòng, 

một dạ đợi chờ tôi. Dĩ nhiên tôi cứng họng, nên 

chỉ còn biết nuốt nỗi ấm ức vào trong lòng. Bao 

năm qua, Vân vẫn sống thoải mái nhƣ ngƣời tự 

do, trong khi tôi bắt đầu héo rũ, vì niềm hạnh 

phúc ngọt ngào ngắn ngủi mà tôi từng hãnh diện 

khoe khoang với bạn bè đã dần dần lịm chết.  

Bây giờ, hơn bao giờ hết tôi nhớ  Duyên và đứa 

con trai bất hạnh với niềm hối hận tràn dâng. 

Thật sự, tôi chỉ là một ngƣời hẹp lƣợng. Và có 

phải, vì đã đối xử tệ bạc với ngƣời thật sự yêu 
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tôi, nên hậu quả tôi phải gánh chịu ngày hôm 

nay cũng là đáng tội?  

Nghĩ lại, tôi chỉ là ngƣời thả mồi bắt bóng! 

Bạn thân mến,  

Câu chuyện của anh Hảo lâm ly như những 

chuyện tình trong tiểu thuyết phải không bạn? 

Biết được hậu quả do mình gây ra như anh cũng 

là cái hay. Nhưng câu chuyện rối bời trong lòng 

anh làm sao giải quyết cho vẹn bề. Cái giá mà 

anh phải trả cho sự tệ bạc chắc chắn không rẻ. 

Tội nghiệp chị Duyên, đã hứng chịu sự bất hạnh 

khi còn trẻ, bởi một thời đen tối cuả đất nước, 

gặp anh Hảo, chị tưởng mình sẽ được hồi sinh 

trong hạnh phúc, nhưng có ngờ đâu lại bị nhận 

chìm trong niềm cay đắng vô bờ.     

Biết được quá khứ đau buồn cuả vợ, nếu là 

người độ lượng, đáng lẽ anh Hảo phải thương 

vợ  hơn. Nhưng ngược lại, vì sợ mất thể diện mà 

anh đã đối xử cay nghiệt với vợ. Như thế mới 

biết rằng, anh không yêu vợ mà chỉ yêu chính 

mình mà thôi. 
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Tình yêu không đi kèm với lòng độ lượng, sự hy 

sinh và tha thứ thì không thể phát triển tươi đẹp 

mà sẽ trở thành tình yêu ích kỷ. Không biết có 

bao nhiêu người vợ đang phải chịu đựng một 

cuộc sống buồn tẻ vì gặp phải người chồng 

mang tình yêu ích kỷ. 

Lời tự trách khi kết thúc câu chuyện cuả anh 

Hảo thật  đáng cho chúng ta suy nghĩ, phải 

không bạn? [] 
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Niềm vui của 

người cho 
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 Tâm sự cuả anh Vinh              

Vào một ngày muà thu, trời u ám, thỉnh 

thoảng có vài cơn mƣa bụi nhè nhẹ, tôi có việc 

phải đi ra ngoài sớm. Trong khi lái xe, nhìn gió 

đập những hạt mƣa bụi tan loãng vào tấm kính 

trƣớc mặt, tôi liên tƣởng đến những cơn gió lạnh 

mùa đông sắp đến.  

Xe vẫn lao nhanh, tôi thoáng thấy có hai ngƣời 

già đang vội vã đi ngƣợc chiều với tôi trên lề 

đƣờng? Hình nhƣ họ là ngƣời Việt Nam? Đang 

lái xe, không kịp nhìn rõ, nhƣng lòng tôi chợt 

xốn xang tự hỏi “Họ đi đâu giờ nầy?”. Trời lạnh 

và cơn mƣa bất chợt mà không thấy họ có dù 

hay áo mƣa. Tôi quyết định quay xe lại. Thì ra, 
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là hai ông bà cụ tôi thƣờng gặp trong nhà thờ. 

Thật tội nghiệp, ông bà không có xe và cũng 

chƣa bao giờ lái xe từ ngày đến Mỹ. Tôi biết khá 

rõ về ông bà cụ, nên không ngần ngại chạy sát 

vào lề, ngừng xe để chào và mong muốn đƣợc 

đƣa ông bà đến nơi muốn đến. Thấy tôi mở cửa 

xe đứng chờ, ông bà thoáng giật mình và rất 

ngạc nhiên. Hỏi ra, mới biết ông bà đang đi đến 

nhà thờ gần đó để dự lễ. Dù tôi mời gọi tha thiết 

đến thế nào, ông cũng quyết liệt từ chối không 

chịu lên xe, vì một lý do đơn giản “Không dám 

làm mất thì giờ của anh”. Tôi tin lời ông vừa nói, 

vì ông là một ngƣời rất hiền lành và thật thà. 

Nhƣng hôm nay, trong cơn mƣa gió lạnh lẽo, 

thái độ từ khƣớc cuả ông bà đã làm tôi thẫn thờ. 

Đứng lặng trong cơn mƣa bụi lành lạnh, nhìn 

ông bà cụ vội vã bƣớc đi, tôi cảm thấy buồn vô 

hạn. Sự thất vọng làm tim tôi se thắt. Giá mà tôi 

chƣa hề thấy ông bà đang đi bộ trong cơn mƣa 

buổi sáng! 
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 Tâm sự của cô Hằng                

Mỗi năm, đến mùa lễ Tạ Ơn, tôi thƣờng tìm 

cách để bày tỏ lòng biết ơn đối với một số ngƣời 

thân quen, đã từng giúp đỡ tôi trong năm vừa 

qua. Có khi, chỉ là một vài phút thăm hỏi bằng 

điện thoại hoặc có dịp thì tới nhà thăm với vài 

món quà nho nhỏ, nhƣ một một hộp bánh, một 

bịch trái cây cho con cháu trong nhà...                

Năm vừa qua, tôi muốn bày tỏ tâm tình nầy 

với một ngƣời bạn trẻ, nhƣng để chú ấy không 

ngại ngùng và không phải mua quà đáp lễ, tôi đã 

mua một cái áo sơ mi đúng nhãn hiệu chú ấy hay 

mặc. Không đặt trong một cái hộp có giấy màu 

bóng láng và những đóa hoa trang trí đƣợc gắn 

lên cho có vẻ trịnh trọng và đẹp mắt, tôi để 

nguyên chiếc áo trong túi xách cuả tiệm, gửi cho 

ngƣời em đem về cho chú  với lời giải thích 

“Hôm nay đi shopping thấy cái áo đẹp mà đang 

sale, nên chị mua tặng chú”.                  

Hai ngày sau, chú trân trọng mang cái áo đến 

trả cho tôi với lời cảm ơn thật tha thiết. Chú 
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quyết liệt từ chối nhận món quà, dù nói rằng rất 

thích, rất cảm động trƣớc sự ân cần cuả tôi. Nói 

thế nào chú ấy vẫn không nhận. Đến hôm nay 

chiếc áo vẫn còn treo trong tủ của tôi.  Nó vẫn ở 

đó thật cô độc, lẻ loi và nếu  có cảm giác chắc 

chiếc áo cũng buồn và tủi thân lắm.              

 

Bạn thân mến, 

            Cho hay Nhận đều có những lý do và ý 

nghĩa riêng trong từng trường hợp. Cứ mỗi muà 

THANKS GIVING, người viết hay nghĩ đến 

những cảm xúc khi được nhận những ân huệ, 

những món quà tình nghĩa trong cuộc đời, cũng 

như những niềm vui khi mình đã giúp được cho 

ai đó về tinh thần cũng như vật  chất. Bây giờ họ 

ở đâu? cuộc sống vẫn tràn trề hạnh phúc trong 

sự bình an? Chính cuộc sống cuả chúng ta được 

phong phú và có ý nghiã hơn bởi những lần đã 

CHO và NHẬN.  

           Một món quà hay một nghĩa cử trao tặng 

người khác, thường là sự biểu lộ cuả tình thương 
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(tôi không muốn nói đến những món quà dịch 

vụ). Khi trao tặng quà mà người nhận thích thú 

đón nhận, thì người cho cũng sẽ vô cùng sung 

sướng. Đôi khi, Người Cho còn biết ơn sự đón 

nhận chân thành đó nữa. Có lẽ, trong đời bạn đã 

có ít nhiều kinh nghiệm về cảm giác nầy phải 

không? Thế mà có nhiều người đã nhìn việc Cho 

của người khác như một ân huệ mà mình không 

đáng nhận, nên đã khước từ. Họ nghĩ, nhận món 

quà hay sự giúp đỡ  là làm phiền Người Cho. 

Giá như  họ chịu nghĩ ngược lại: Nhận một cách 

sung sướng cũng đồng nghiã với sự trả  ơn 

Người Cho. Nhận và làm phong phú thêm những 

"hoa lợi" cuả món quà, sẽ mang đến hạnh phúc 

cho người đã trao ban biết bao! [] 
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Tấm lòng 

của Cha 
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Không hiểu những đứa con nghĩ gì về tôi 

- Cha cuả chúng - một ông già khó khăn hay một 

ngƣời xƣa nhƣ trái đất? Bởi vì ...hình nhƣ chƣa 

bao giờ cha con tôi hợp nhau trong bất cứ  vấn 

đề gì. Đã có lúc tôi cảm thấy nhƣ thế. Nhất là 

mỗi khi đi làm về mệt nhoài, nhà cửa bề bộn, 

vậy mà  chẳng đứa nào giúp mẹ dọn dẹp cho gọn 

ghẽ, tƣơm tất. Rất nhiều lần tôi nói cho chúng 

biết: 

-Vì tƣơng lai cuả các con mà ba má đã 

làm việc cật lực với mong muốn trả dứt nợ căn 

nhà cho sớm, để mai này có tiền lo cho anh em 

tụi con vào đại học. Ba muốn đứa nào cũng phải 
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học xong ít nhất là bốn năm đại học, rồi muốn 

làm gì thì làm. 

  Đó là lời tâm sự của anh Đằng. Anh kể 

thêm rằng, là một ngƣời cha nghiêm khắc, anh 

muốn con  cái lúc nào cũng phải tuyệt đối vâng 

lời cha mẹ. Anh nói “Còn nhỏ mà không ghép 

vào kỷ luật thì khó mà nên thân sau nầy”. Một 

hôm đi làm về trễ, anh thấy đứa con gái lớn và 

hai đứa em trai đang say mê xem chƣơng trình 

thi đấu Basketball trên TV. Chúng chẳng buồn 

để ý  đến sự có mặt của anh, mà cứ hò hét, vỗ 

tay theo từng đƣờng ném banh của cầu thủ. Nhìn 

vào bếp, nào xoong, nồi, chén dĩa đầy bồn -cái 

hình ảnh mà anh ghét nhất. Quay sang hỏi đứa 

con gái lớn, nó bảo rằng hôm nay tới phiên nó 

rửa chén, nhƣng phải xem hết game nầy mới rửa. 

Anh quát lên: 

-Phải làm ngay bây giờ”.  

-Dạ, dạ.  

Nó đáp mà cứ ngồi lỳ ở sofa, dán mắt vào 

trận đấu trên TV.  Mệt mỏi vì công việc ở hãng, 
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trên đƣờng về lại bị kẹt xe, nên lòng  anh đầy nỗi 

bực dọc, về đến nhà  con cái lại cãi lời... cơn 

nóng giận bừng lên, anh hét lớn:  

-Không đứa nào đƣợc coi TV nữa. 

Chúng vẫn ngồi tỉnh bơ. Sẵn cái chày gĩa 

tỏi trên bếp, anh cầm lấy, ném vào TV, mặt kính 

vỡ tung toé làm chúng hoảng hốt chạy ra sân với 

khuôn mặt xanh mét.  

Kể từ đó, cứ mỗi lần anh về thì nhà cửa 

sạch sẽ, nhƣng mỗi đứa đều rút vào phòng riêng, 

với lý do phải học bài. Nhƣng thật hay giả anh 

cũng khó mà kiểm soát. 

****** 

Anh Lý đối với con có khác. Về vật chất, 

con anh không thiếu một thứ gì. Anh quan niệm, 

cứ sống thoải mái, lo gì chuyện phải “payoff” 

nhà cửa, xe cộ. Anh thƣờng đƣa gia đình du lịch 

đó đây vào thời gian các con nghỉ hè. Con muốn 

gì anh cũng cho, nhƣng với  điều kiện “Kết quả 

học trình phải luôn luôn xếp điểm A”. Hai đứa 
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con -một trai và một gái- rất sợ anh,  bởi chúng 

đã bị một trận đòn nhớ đời vì cái tội "điểm B". 

Suốt thời gian trung học, hai đứa ngoan ngoãn 

vô cùng, chỉ cần anh trừng mắt một cái là chúng 

sợ lấm lét. Anh Lý muốn hai đứa con phải trở 

thành bác sĩ hay dƣợc sĩ, chứ không chấp nhận 

nghề nào khác.     

Nhƣng không ngờ, thằng con trai vừa 

xong “high school” đã lặng lẽ gia nhập quân đội. 

Khi biết chuyện,  anh tức giận tra hỏi, nó bảo 

rằng,  việc học hành với quá nhiều áp lực  làm 

nó ngán tận cổ, nên bây giờ muốn đi lính vài 

năm để "thay đổi không khí"!”. Anh tức tối đến 

lặng ngƣời. 

Khi kể câu chuyện nầy, anh Lý buồn buồn 

nhắc lại chuyện xƣa, hồi mƣời hai tuổi, thằng 

nhỏ không nghe lời anh, lén ra ngoài sân chơi 

trƣợt ván, té sƣớt đầu gối chảy máu, chạy về 

khóc với mẹ. Anh biết đƣợc, đã đánh đòn và 

phạt quỳ một giờ với cái đầu gối bị thƣơng vì hai 

tội “Đi chơi không xin phép và có lỗi mà còn 

khóc”. Bây giờ anh hỏi nó: 
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-Tại sao đi lính mà không cho ba má biết. 

Tại sao không đi học trƣờng đại học ở đây cho 

gần gũi  gia đình.  

Thằng con thản nhiên lặp lại: 

-Con muốn thay đổi không khí.  

Anh Lý biết, nó muốn thoát khỏi sự kềm 

chế của anh!. 

****** 

Vừa ủi  áo xong, Chị đƣa bàn ủi cho Vân 

đang chơi game gần đó: 

" Vân, cầm bàn ủi dùm Chị”. 

Đang mải mê chơi không để ý, bé Vân đặt 

bàn ủi trên đùi cuả mình. Bỗng, cô bé la thất 

thanh: 

 "Á! nóng quá!''.  

Lớp da đùi non nớt cuả Vân in một vết 

phỏng dài, đỏ hỏn. Vân không dám khóc lớn vì 
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sợ mẹ rầy. Thấy em vừa khóc vừa xuýt xoa đau 

đớn, Chị nói: 

"Phải cho Mẹ biết để tìm thuốc chữa". 

Vừa khóc, vừa suy nghĩ, cuối cùng Vân 

quyết định nói với Bố thay vì với Mẹ. Vân rón 

rén bƣớc vào phòng, nơi Bố đang ngồi làm việc. 

Lau khô nƣớc mắt, giấu cơn đau, bé Vân thỏ thẻ: 

 "Bố ơi! con muốn nói với bố việc nầy, 

nhƣng Bố hứa  là không rầy con nhé!".  

Bố quay lại: 

  "Ừ! bố hứa, chuyện gì đây?" 

Bé Vân ôm chân, oà lên khóc: 

  "Con bị phỏng".  

Nhìn xuống đùi Vân, Bố hoảng hốt, bỏ hết 

mọi việc, quỳ xuống ôm con. Bố cảm thấy lòng 

mình đau nhói. Bế đứa con gái nhỏ trên tay, Bố 

bƣớc nhanh đến giƣờng, đặt nó xuống để tìm 

thuốc thoa. Bố hỏi:  
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"Con bị hồi nào? Sao không cho Bố hay 

liền".  

Bé Vân kể cho Bố nghe mọi sự trong 

nƣớc mắt. Khi câu chuyện kết thúc, cô bé không 

quên dặn dò: 

             "Bố đừng nói với ai nhé, ngƣời ta sẽ 

cƣời con „stupid‟. Tại con tƣởng bàn ủi nguội 

nên để lên đùi". 

 Bố gật đầu, ôm bé Vân vào lòng, âu yếm 

hôn lên tóc.  

 

Bạn thân mến, 

Bạn sẽ là người cha nào trong những câu 

chuyện trên đây? Có một điều ai cũng hiểu, dù 

thế nào đi nữa, họ vẫn là những người cha rất 

mực thương con, với lòng mong muốn con cái 

lớn lên sẽ thành đạt hơn mình. Chỉ khác nhau là 

phương pháp dạy dỗ của mỗi người trong mỗi 

gia đình, vì tùy theo  quan niệm, tính tình, và sự 

hiểu biết về vai trò người cha, qua giáo dục mà 
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người ấy đã lãnh hội. Người viết tin rằng,  ít có 

người cha nào biết rõ con cái đang nghĩ về mình 

như thế nào. Chúng  bất mãn, hay sung sướng vì 

được làm  con của bạn? Chắc chắn, bạn bè của 

chúng sẽ biết rõ hơn bạn.  

Làm cha, phải nghiêm khắc để con cái sợ thì 

mới dạy dỗ chúng được hay phải yêu thương, 

nuông chiều để con cái  biết ta hết lòng thương 

yêu chúng. Cách nào đúng? Tôi không dám lạm 

bàn, nhưng ước mong những người cha trẻ sẽ 

chọn cho mình cách dạy dỗ con cái, sau khi  đọc  

bức thư cuả văn sĩ Livingstone Larnod, đã được 

học giả Nguyễn Hiến Lê chuyển dịch trong 

quyển “Đắc Nhân Tâm” cuả Dale Carnegie mà 

tôi xin trích đăng sau đây: 

 "Con ơi! Con ngủ, má đỏ kề trên tay, tóc mây 

dính trên trán. Ba mới lẻn vào phòng con... ba 

muốn thú tội với con: lúc nãy trong khi đọc báo 

trong phòng sách, đợt sóng hối hận xâm chiếm 

tâm hồn ba. Ba đã hơi nghiêm khắc với con hôm 

nay. Sáng này, trong khi con sửa soạn sách vở đi 

học, ba đã rầy con vì con chỉ quệt chiếc khăn ƣớt 
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lên đầu mũi con thôi. Ba đã mắng con vì giầy 

con không sạch bóng. Ba đã la con khi con liệng 

đồ chơi của con xuống đất. Trong lúc điểm tâm 

ba lại khiển trách con nữa. Con đã đánh đổ sữa, 

con đã nuốt vội mà không nhai, con đã tỳ khuỷu 

tay lên bàn, con phết nhiều bơ lên bánh quá... 

Khi ra cửa con quay lại chào ba "Thƣa ba con 

đi!", và ba đã cau mày "Ngay ngƣời lên!" 

Buổi tối vẫn điệu đó, ở sở về, ba rình con ở 

ngoài đƣờng. Con chơi bi, đầu gối quỳ trong đất 

cát, vớ rách hở cả thịt ra. Ba đã làm nhục con 

trƣớc bạn bè, vì bắt con đi trƣớc mặt ba cho tới 

nhà. "Vớ đắt tiền, nếu mày có phải bỏ tiền ra 

mua, mày mới tiếc của mà giữ nó!"(Con thử 

tƣởng tƣợng có ai là cha mà mắng con nhƣ vậy 

không?) 

Rồi con nhớ không? Tối đến, trong khi ba đọc 

sách. Con rón rén vào phòng ba, vẻ đau khổ lắm. 

Ba ngửng lên, giọng bất bình hỏi: "Cái gì?". Con 

không trả lời chi hết, nhƣng trong một lúc xúc 

động không nén lại đƣợc, con chạy lại, bá cổ ba, 

ôm ba với tình sùng bái cảm động mà Trời Phật 
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đã làm nảy nở trong lòng con, mà sự lạnh lùng 

cuả ba không làm cho héo hon đƣợc ... rồi con 

chạy lên cầu thang. 

Này con, chính lúc đó cuốn sách ở tay ba rớt 

xuống và một nỗi sợ ghê gớm xâm chiếm ba. 

Cái thói hay chỉ trích, trách mắng đã làm cho ba 

thành nhƣ vậy đó: Thành một ngƣời cha gắt 

gỏng. Ba đã phạt con, vì con là con nít, mà ba 

bắt con phải làm nhƣ ngƣời lớn. Không phải ba 

không thƣơng con đâu, nhƣng ba đã đòi hỏi ở 

tuổi thơ cuả con nhiều quá, ba đã xét con theo 

tuổi nhiều kinh nghiệm cuả ba. Mà tâm hồn con 

đại lƣợng, cao thƣợng, trung thực biết bao! Trái 

tim nhỏ của con mênh mông nhƣ bình minh ló 

sau rặng đồi. Chỉ một sự hăm hở tự nhiên lại hôn 

ba trƣớc khi ngủ cũng đủ chứng điều đó. Thôi 

cha con mình quên hết những chuyện đã qua 

.Tối nay ba hối hận lắm, lại ngồi nép bên giƣờng 

con. Ba biết, nếu con có nghe những lời ba thú 

với con đây, thì con cũng chẳng hiểu chi. Nhƣng 

ngày mai, con sẽ thấy, ba  thật là một ngƣời cha; 

ba sẽ là bạn cuả con, con cƣời ba sẽ cƣời, con 

khóc ba sẽ khóc. Nếu ba có muốn rầy con, thì ba 
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sẽ mím chặt môi và  lặp đi lặp lại, nhƣ trong 

kinh: Con chỉ là một đứa nhỏ... một đứa nhỏ! 

Ba có lỗi. Ba đã coi con nhƣ ngƣời lớn. Bây giờ 

nhìn con nằm trong giƣờng nhỏ của con, mỏi 

mệt, trơ trọi, ba biết rõ rằng con chỉ là một em 

bé. Mới hôm qua, con còn nằm trong tay mẹ, 

ngả đầu vào vai mẹ. Ba đã đòi hỏi con nhiều 

quá... nhiều quá”.  

Bạn có tin rằng, chính lòng yêu thương, 

độ lượng, niềm vui trong mái ấm gia đình và tấm 

gương cha mẹ mới chính là bài học thực tiễn 

nhất cho con trẻ, để từ đó chúng có thể tạo dựng 

một đời sống hạnh phúc không? [] 
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Loan quen Hƣng trong tiệc cƣới cuả bạn. 

Hƣng không đẹp trai nhƣng có dáng cao ráo, 

khỏe mạnh và phong cách rất "đàn ông". Bao 

nhiêu đó đã làm Loan chú ý, khi ngƣời bạn đƣa 

Hƣng đến giới thiệu với cô. 

Loan là thợ cắt tóc, nhan sắc trên trung bình. 

Trong nghề nghiệp mà khách hàng đa số là đàn 

ông, nên cô có dịp tiếp xúc, quen biết với rất 

nhiều ngƣời. Trong số đó, cũng có vài ngƣời tán 

tỉnh, theo đuổi cô. Có chàng rất hào hoa, lịch 

lãm, lần nào tới cũng có món quà nhỏ, và không 

ngớt lời khen tặng tài năng, sắc diện cuả Loan. 

Dĩ nhiên, cô cũng thích, nhƣng chƣa xiêu lòng. 

Có ngƣời còn đem cả vật chất hầu mua trái tim 
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của Loan, nhƣ hứa hẹn mua tặng cho cô một 

tiệm hớt tóc thật sang để làm chủ hoặc ít nhất 

một lần, cố gắng làm điều gì đó để gây thiện 

cảm với cô. Loan không hề chú ý đến ai, vậy mà 

vừa gặp  Hƣng, cô đã có thiện cảm ngay với anh. 

Hƣng có nụ cƣời thật hiền và thật tƣơi với chiếc 

răng khểnh. Ngay lần đầu tiên, con ngƣời dễ 

mến này đã gây cho Loan một ấn tƣợng đẹp đẽ 

và sâu sắc.  

Trong tiệc cƣới hôm ấy, Hƣng đƣợc xếp ngồi 

gần Loan. Anh không ba hoa, không "nổ" nhƣ 

nhiều khách hàng Loan gặp, không có một cử 

chỉ hay thái độ nào có vẻ tán tỉnh. Anh rất lịch 

sự, ân cần, mời những phần thức ăn ngon nhất 

cho những ngƣời ngồi kế cận, gắp từng món cho 

Loan trƣớc khi tự gắp phần cho mình. Qua 

những trao đổi xã giao, Loan biết Hƣng còn độc 

thân ở tuổi ba mƣơi tƣ. Anh là thợ tiện, làm việc 

cho một hãng lớn ở Fort Worth, đang sống với 

mẹ và ngƣời em gái. Cô em gái của Hƣng là bạn 

học tại UTA với em gái của bạn Loan, đó là 

những liên hệ chằng chịt, tạo thành sự quen biết 

giữa Hƣng và Loan nhƣ một duyên số. Loan vẫn 
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thầm nghĩ nhƣ thế, kể từ ngày biết Hƣng và dành 

cho anh một tình cảm đặc biệt. Không hẳn là 

một tiếng sét ái tình, nhƣng Loan vẫn nghĩ nhiều 

về ngƣời thanh niên nầy và  mong có cơ hội để 

tìm hiểu và thân mật hơn. Cô đã bày tỏ tâm sự 

với ngƣời bạn và cũng qua  trung gian cuả ngƣời 

bạn này mà chuyện tình cảm giữa hai ngƣời triển 

nở dễ dàng, và chỉ hai năm sau, Loan trở thành 

cô dâu trong đám cƣới mà Hƣng là chú rể. 

 Loan kể: 

“Hƣng là ngƣời chồng tốt, tính tình hiền lành, 

nhân hậu. Anh chu toàn bổn phận làm chồng, 

làm cha và rất hiếu thảo với mẹ anh, cũng nhƣ 

ba mẹ em. Bạn bè, ai cũng công nhận em có 

phƣớc. Trong vấn đề tiền bạc, anh rất rộng rãi, 

em muốn mua sắm hay làm gì anh không hề thắc 

mắc. Tuy nhiên, sau bốn năm sống chung, em 

mới khám phá ra một điều là chƣa bao giờ anh 

ấy cho em một lời khen tặng. Em thay đổi bao 

nhiêu kiểu tóc, mặc bao nhiêu quần áo đẹp, trang 

điểm và chăm sóc sắc đẹp kỹ lƣỡng, cốt để cho 

anh ấy vui và hãnh diện về em, nhƣng anh vẫn 
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tỉnh bơ, nhƣ không hề thấy sự thay đổi nào. Em 

cố gắng nấu những món ăn mới, anh ăn rất ngon 

lành mà chƣa bao giờ khen lấy một lời. Trƣớc 

kia, khi chƣa cƣới, có đôi lần anh tặng quà cho 

em trong những dịp sinh nhật, thế mà từ ngày 

cƣới đến giờ, chƣa khi nào anh làm việc ấy. Đôi 

khi em nhắc khéo thì anh cƣời và nói rằng “Vợ 

chồng thƣơng nhau, lo cho nhau mới là quan 

trọng, chứ đâu phải bồ bịch mà bày vẽ. Tiền bạc 

em giữ hết, thích gì thì cứ mua. Anh mua nhiều 

khi em lại không  ƣng ý”. Em đi làm, tiếp xúc 

với nhiều ngƣời, họ tìm đủ cách để khen em, từ 

cái áo, đến mái tóc, nụ cƣời… Dĩ nhiên, em biết 

họ muốn tạo cảm tình, vì một lý do nào đó em 

cũng không cần biết, vì em đã có chồng. Tuy 

nhiên, theo tâm lý thông thƣờng của con ngƣời, 

nhất là phái nữ, em vẫn thích nghe một lời khen 

và nếu lời khen đó xuất phát từ chồng em, thì có 

lẽ em sung sƣớng lắm. Nhƣng cho đến hôm nay,  

những lời khen mà em vẫn mong đợi vẫn còn 

nằm trong mơ ƣớc!”. 

Loan bùi ngùi kết luận. 
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Bạn thân mến, 

Cũng như nụ cười, lời khen là một gia tài vô tận 

mà ai cũng có thể dùng được bất cứ lúc nào, bất 

cứ nơi đâu, mà không bao giờ bị khánh tận. Lời 

khen đem đến niềm vui cho người nhận và hạnh 

phúc cho người trao. Có lẽ nhiều lần, bạn và tôi  

đã từng biết sự mầu nhiệm cuả lời khen qua rất 

nhiều bài viết về tâm lý cuả biết bao bậc thức 

giả. Và chúng ta đã chẳng từng sung sướng khi 

được khen sao? Thế mà có được bao nhiêu lần 

chúng ta đã chú ý và tỏ ra độ lượng trong việc 

trao tặng lời khen. Nếu không muốn nói là chỉ 

đem ra sử dụng khi có mục đích vì tư lợi? 

Dĩ nhiên, lời khen cũng có hai mặt, tựa như con 

dao hai lưỡi. Nếu chỉ vì tư lợi mà khen lấy lòng, 

khen bừa, thì ta sẽ trở thành kẻ nịnh bợ. Chỉ có 

lời khen xuất phát tự đáy lòng chân thật mới thật 

sự đem lại hạnh phúc cho người nhận và người 

trao . 
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Câu chuyện tâm tình của Loan vưà kể, hy vọng 

sẽ đánh động được một số người quá thực thà 

đến độ khô khan như Hưng. Bởi vì lời khen của 

vợ hay chồng có một tác dụng vô cùng to lớn. Nó 

giúp cho sự nẩy nở  lòng tự tin về những khả 

năng, giá trị của người  phối ngẫu. Từ đó, người 

ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn và dễ dàng thành 

công hơn trên con đường xây dựng hạnh phúc 

gia đình. 

Hà tiện lời khen là tự bạn đã làm giảm đi  -một 

cách thật nhẹ nhàng- sự nồng nàn của niềm 

hạnh phúc mà bạn đang có. Bạn có nghĩ như thế 

không?[] 
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Những kẻ 

vô tình 
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Chuyện của anh Tâm: 

Gia đình bà Huê rất tội nghiệp. Bà sang 

Mỹ định cƣ theo diện thuyền nhân hồi hƣơng, 

nên là ngƣời tỵ nạn muộn màng. Bà và hai đứa 

con trai đƣợc đƣa về vùng Arlington. Ở đây, 

không ngƣời quen biết, không thân nhân ruột 

thịt, Hội USCC bảo trợ cho gia đình bà. Tuy 

nhiên, ngân sách của Hội đã eo hẹp trong những 

năm gần đây, nên sau ba tháng lãnh trợ cấp, gia 

đình bà phải đi làm để tự túc. Xe không có, bằng 

lái cũng không. Biết chuyện, tôi không ngần 

ngại đến giúp. Mỗi ngày, sau khi rời chỗ làm, tôi 

đến tập cho cậu con trai lái xe. Tôi cố gắng bằng 

mọi cách để làm sao trong vòng một tuần cậu ta 

có thể thi đậu bằng lái và tôi đã toại nguyện. Khi 

cậu có việc làm và cần một chiếc xe để đi, tôi đã 
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cho mƣợn tiền mua  xe. Giúp họ xong, tôi cảm 

thấy nhẹ nhỏm khi nghĩ rằng, từ đây, với công 

sức ba ngƣời làm việc, thì không bao lâu  họ sẽ 

trả dứt nợ và sớm ổn định cuộc sống. 

Sáu tháng sau, bà Huê cho biết đã để dành đủ 

tiền, và có ý muốn mua thêm một chiếc xe nữa 

tốt hơn, nếu tôi chƣa cần hoàn lại số tiền đã cho 

mƣợn. Tôi nói, bà cứ mua xe để cả nhà có 

phƣơng tiện đi làm, vài tháng nữa trả tiền tôi 

cũng đƣợc.Tôi không hề thắc mắc, cũng không 

hề nghĩ rằng, số tiền mình cho mƣợn sẽ bị mất. 

Bốn tháng sau, bà lại báo, muốn dời sang tiểu 

bang khác ở với ngƣời bà con họ. Bà và cậu con 

trai lớn sẽ đi trƣớc, cậu nhỏ ở lại, đến khi nào 

bán đƣợc chiếc xe, trả tiền cho tôi sẽ đi sau. Gia 

đình tôi làm một bữa ăn thân mật để tiễn biệt. Bà 

hứa, khi đến nơi, sẽ liên lạc với chúng tôi ngay, 

dù không phải bà con, nhƣng qua những sự giúp 

đỡ cuả chúng tôi, bà rất mang ơn và xem nhƣ 

ngƣời thân thuộc. Cảm động biết bao. Vậy mà 

bà đi mất biệt, tính đến  nay đã hai năm. Còn 

thằng con, hai tháng sau khi bà đi, đem tiền đến 

trả cho tôi, nhƣng không trả hết mà còn thiếu lại 
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hai trăm đồng và cậu hứa khi sang bên đó sẽ gửi 

trả tiếp. Nhƣng lời hứa của cậu cũng cất cánh 

bay xa. 

Hai trăm đồng không phải là số tiền lớn nhƣng 

sự vô tình nầy thì quá lớn! 

Anh Tâm cay đắng kết luận. 

Chuyện của chị Minh còn chua cay hơn nữa, chị 

kể lại mà nỗi đau nhƣ vẫn còn đầy: 

Năm rồi, tôi về Việt Nam thăm bà con trong dịp 

Tết. Vào một buổi tối, đi taxi từ  Bình Triệu về, 

xe chạy  đến ngã tƣ thì một tai nạn xảy ra. Tôi 

ngồi xe sau nên thấy rất rõ. Hai ngƣời chạy xe 

Dream, đụng một ngƣời đang băng qua đƣờng, 

té văng vô lề, rồi bỏ chạy luôn. Tôi bảo bác tài 

xế taxi dừng lại, bƣớc xuống nhìn. Nạn nhân là 

một em trai khoảng mƣời ba tuổi, mặt đầy máu. 

Khi đó, có một số ngƣời hiếu kỳ đi xe đạp, xe 

gắn máy cũng dừng lại xem. Tôi yêu cầu bác tài 

xế chở em vào bệnh viện gần nhất. Ông ngần 

ngừ, tôi hiểu ý nên cho biết, tôi sẽ đi theo và 

thanh toán tiền bạc cho ông đầy đủ. Những 



79 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

ngƣời xung quanh chỉ đứng xem một cách bàng 

quang, không một ai cúi xuống để tìm cách cầm 

máu cho em. Tôi quay ra, lấy chiếc khăn trong 

bóp đang nằm trên xe và nhờ một anh đứng gần, 

giúp cột lại vết thƣơng. Lúc đó, có vài ba ngƣời 

vây quanh chúng tôi, họ lăng xăng chen vào, 

giúp khiêng cậu em lên xe. Cảnh hăng hái nhốn 

nháo chỉ xảy ra một chút thôi thì họ lảng đi hết. 

Khi lên xe, tôi mới phát giác chiếc bóp để lại 

trong băng xe đã biến mất. Tôi biết ngay là 

nhóm ngƣời lăng xăng vừa rồi là thủ phạm. 

Cũng may, vì đã đề phòng nạn cƣớp giật, tôi chỉ 

để trong ấy khăn giấy, vài hộp thuốc và khoảng 

hai trăm ngàn tiền VN. Bác tài xế lại lo âu nhìn 

tôi. Tôi cƣời trấn an và cho biết tôi không cất 

tiền trong bóp.  

Chúng tôi chạy thẳng tới bệnh viện gần đó, đƣa 

cậu em vào phòng cứu cấp. Lại một màn nhởn 

nhơ cuả nhân viên bệnh viện khi thấy nạn nhân 

còn cử động. Bác tài nói nhỏ, chị phải ”lì xì” thi 

họ mới làm nhanh, không thôi mình ngồi đây, 

chờ tới sáng. Tôi lấy ba trăm ngàn cho nhân viên 

trực để làm thủ tục nhập viện cấp cứu và ký tên 
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nhận trả bệnh viện phí, nếu ngƣời nhà của bệnh 

nhân không trả. Tôi nghĩ, đến nƣớc nầy chẳng lẽ 

bỏ mặc cậu em đáng thƣơng kia nằm ngoắc 

ngoải. Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót. Tôi trả 

tiền bác tài xế và ở lại chờ kết quả cấp cứu. 

Đang ngồi chờ đợi mệt mỏi với ý nghĩ, không 

biết đây là cái rủi cuả ngƣời hay là cái xui của 

mình, thì một ngƣời đàn bà khoảng bốn mƣơi 

lăm tuổi và hai thanh niên xăm xăm đi vào. Họ 

nhìn quanh quất nhƣ tìm ai, rồi bƣớc tới bàn trực 

hỏi thăm. Nhân viên trực chỉ về phía tôi. Tôi 

đoán, có lẽ đó  là ngƣời nhà của nạn nhân -Thế 

là thoát nạn, mình có thể ra về bình an. Đang 

chuẩn bị nụ cƣời để an ủi họ, thì không ngờ 

ngƣời đàn bà bƣớc tới trƣớc mặt tôi với vẻ đằng 

đằng sát khí, tay chống nạnh, gằn từng tiếng: 

-Có phải chị đụng con tôi bị thƣơng không? 

Hết sức ngỡ ngàng trƣớc thái độ hồ đồ cuả bà, 

tôi phân trần sự việc, nhƣng bà không nghe và 

đề quyết tôi là thủ phạm. Bà đòi tiền bồi thƣờng, 

gồm tiền trị bệnh, tiền cậu bé đi góp hụi hai 

triệu(?) bị mất và nhiều thứ nữa. Hai ngƣời đi 
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cùng bà cũng hung hăng hăm dọa. Tôi nói với 

nhân viên trực bệnh viện, nhƣng cô ta cũng 

chẳng giúp gì đƣợc. Sau đó, tôi phải nhờ công an 

can thiệp. Sự việc nầy kéo dài đến bốn tiếng 

đồng hồ, cho đến khi liên lạc đƣợc với ngƣời tài 

xế taxi qua công ty. Chừng đó mới có đủ chứng 

cớ tôi chỉ là ngƣời giúp nạn nhân. Gia đình họ, 

chẳng một lời xin lỗi hay cám ơn, mà chỉ nhìn 

tôi một cách bất mãn (có lẽ, vì lỡ mất cơ hội làm 

tiền) rồi bỏ di. 

Sự việc nầy làm cho tôi thêm ngao ngán tình 

ngƣời. Cuộc sống thiếu thốn hay xã hội nhiều kẻ 

gian tà đã tạo ra những con ngƣời nhƣ thế? 

 

 

Bạn thân mến,  

Qua hai câu chuyện trên đây, chắc hẳn, bạn và 

tôi đều cảm thấy một niềm xót xa về tình người 

trong một xã hội, nơi mà chúng ta đang hoà 

nhập vào nhịp sống của nó.Thật không dễ dàng 
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để xây dựng được một đoàn thể, mà trong đó 

mọi người đều đối xử tử tế với nhau, chứ đừng 

nói đến một xã hội. Tục ngữ có câu “Bần cùng 

sinh đạo tặc, phú quí sanh lễ nghĩa”. Vì miếng 

cơm, manh áo, con người có thể đánh mất lương 

tri, nhất là sống trong một xã hội mà nhan nhản 

những điều trông thấy là sự bất chính của giới 

lãnh đạo, thì nền móng đạo đức con người bị 

lung lay là điều dễ hiểu. Một chế độ xấu có thể 

gây tác hại, làm cho cả một thế hệ xấu đi!  

Người viết không bi  quan, vội vàng lên án cả 

một xã hội đang có những con người như anh 

Tâm hay chị Minh. Bởi vì, ông bà ta cũng 

thường khuyên bảo và làm gương “Nghèo cho 

sạch, rách cho thơm” hay “Giấy rách phải giữ 

lấy lề”. Tinh thần nầy đã bén rễ và ăn sâu trong 

lòng nhiều gia đình Việt Nam. Họ là những ngọn 

đèn luôn tỏa sáng, dù đang sống ở đâu. Họ là 

những người có nhân cách. Và nhân cách luôn 

được thể hiện ở những con người biết yêu 

thương, cũng như mối tương quan giữa con 

người chỉ thật sự tốt đẹp nếu được xây dựng trên 

căn bản tình thương. Những tôn giáo chân chính 



83 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

cũng góp phần hướng dẫn cho người ta đi theo 

con đường ngay thẳng, mà lịch sử cận đại đã 

chứng minh, không có thế lực vô thần nào có thể 

tiêu diệt được.     

  Ngoài việc vì tranh giành miếng cơm manh áo 

mà người ta không tử tế với nhau, có thể bạn 

cũng đã từng cay đắng vì bị đối xử một cách vô 

tình bởi những người bạn đặt trọn lòng tin yêu? 

Người đó là bạn bè, là anh chị em, là những 

người mà bạn đã đến với họ bằng cả tấm lòng. 

Nhưng đến lúc cần, họ lại sẵn sàng gieo tiếng 

oán và đá bạn thẳng thừng như đá một quả 

bóng? Bạn có thể nở một nụ cười và ung dung 

bước tới không? Nếu câu trả lời là “có” thì thật 

sự là người có trái tim độ lượng. Và kết quả cuả 

lòng độ lượng nầy sẽ là sự bình an cho tâm hồn, 

phải không bạn?[]  
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Tuổi thơ 
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Chị Hoa có hai đứa con trai, một lên tám 

và một lên sáu. Hai vợ chồng chị làm chủ một 

tiệm “grocery” cách đây ba năm, sau khi anh chị 

bị “layoff”. Cửa hàng nhỏ, bên ngoài trông rất 

xập xệ, nhƣng theo lời chị nói "có ăn lắm". Tiệm 

nầy trƣớc đây cuả một ngƣời Iran già, nhƣng qua 

vụ khủng bố, những ngƣời quá khích trong vùng 

hay đến làm khó dễ, ông sợ quá nên sang lại cho 

chị Hoa chỉ có sáu mƣơi ngàn, kể cả hàng hoá 

trong tiệm. Chị nói, ở đây, đa số là dân Mễ và 

Mỹ đen, nên họ hay mua quà vặt, cái gì cũng 

bán đƣợc, từ một lon bia lạnh đến ly nƣớc ngọt 

... kể cả những điếu thuốc lẻ nữa! Chỉ trong vòng 

hai năm mà anh chị đã lấy lại vốn.              

Tôi ghé thăm chị Hoa trong dịp cuối tuần. Tiệm 

của chị nằm ngoài bìa của một dãy phố cũ chỉ có 

vài căn, trong đó có tiệm giặt, tiệm bán nƣớc lọc, 

tiệm Pizza v.v... Đậu xe ở “parking” phía trƣớc, 

tôi thấy có vài thiếu niên Mễ, tóc nhuộm vàng, 

đỏ đang đùa giỡn, bên trái là một nhóm Mỹ đen 
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gồm cả nam, lẫn nữ, thay phiên nhau  đạp xe 

vòng vòng  trên khu đất trống chật hẹp bên cạnh. 

Dù chúng không có vẻ gì ghê gớm lắm, nhƣng  

tôi vẫn có cảm giác không an toàn. Chị Hoa cƣời 

trấn an: 

-Coi vậy chứ tụi nó hiền khô hà! 

Bên trong tiệm, phía sau là kho hàng khá 

rộng, đƣợc ngăn ra một căn phòng nhỏ, vừa đủ 

để TV, một bàn, hai ghế ngồi và hai ghế xếp dài  

để nằm.       

-Đây là giang san của hai đứa nhỏ. Khi tan 

trƣờng, tụi nó về đây, ở trong phòng nầy chơi 

học bài, chơi game, xem TV, ăn uống thoải mái 

tuỳ thích.        

Tôi hỏi: 

-Suốt tuần, bó gối trong căn phòng chật 

hẹp này, tụi nhỏ không than phiền hay đòi đi 

chơi sao?         

-Dĩ nhiên là có, nên thỉnh thoảng tôi cũng 

gửi chúng đến nhà cô em hoặc ngƣời bạn gần 
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đây, cho chơi với mấy đứa cùng trang lứa với 

nó.        

Chị Hoa cho biết, ngoài việc bận rộn với 

tiệm, chồng chị còn làm thêm công việc dọn dẹp 

vệ sinh cho các văn phòng vào buổi tối và cuối 

tuần. Cứ nhƣ thế, một tuần bảy ngày thì làm sao 

anh chị có giờ để chở con cái đi đây, đi đó. Chị 

Hoa nói bằng giọng đầy tự tin:       

-Vài năm nữa, kiếm thêm đƣợc một mớ 

tiền, chúng tôi sẽ tìm công việc khác bề thế hơn. 

      Qua những trao đổi về việc làm và đời sống, 

chị Hoa tâm sự:       

-Năm tôi mƣời tuổi, ba má tôi sang một 

“shop” may. Mỗi ngày, ba chị em tôi, sau giờ 

học ở trƣờng phải  giúp ba má. Chị Hai mƣời 

bốn tuổi thì ráp quần áo, anh Ba mƣời hai tuổi 

lãnh phần vắt sổ, còn tôi chƣa sử dụng máy may 

đƣợc, nên làm việc lặt vặt nhƣ lộn cổ áo hay cắt 

chỉ…. Quanh năm, suốt tháng, chúng tôi không 

đƣợc đi đâu chơi. Má nói với chúng tôi “Phải cố 

gắng làm việc để trả dứt nợ nhà, nợ xe, chừng đó 
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mình sẽ thảnh thơi, không còn lo âu nữa. Nhà 

này, xe này là của mấy con”. Nhiều năm nhƣ 

vậy, thấy bạn bè đi chơi, chị em tôi thèm lắm. 

Nhƣng mỗi lần xin đi thì bị la rày “Tụi bây 

không biết thƣơng ba má, chỉ ham ăn, ham chơi, 

không biết lo tƣơng lai”. Có khi, cả năm mới 

đƣợc phép đi xem phim một lần. Chƣa bao giờ 

chị em tôi đƣợc tổ chức sinh nhật. Dĩ nhiên, sinh 

nhật của bạn bè cũng không bao giờ đƣợc đi dự. 

Má tôi thƣờng nói “Qua đây, bày đặt ăn sinh 

nhật cho tốn kém, hồi đó ở Việt Nam làm gì có 

chuyện này, chỉ một lần đầy tháng, một lần thôi 

nôi là đủ rồi, có chết ai đâu”. Chị em tôi không 

ai hƣởng đƣợc tuổi thơ một cách hồn nhiên, sung 

sƣớng.  Đến khi tốt nghiệp trung học, các anh 

chị đều xin đi học xa, để đƣợc tự do. Tôi cũng ao 

ƣớc nhƣ  thế, nhƣng nhìn lại thấy chỉ còn ba má 

trong căn nhà vắng vẻ, nên không nỡ rời bỏ. Thế 

là đành gác lại giấc mộng đƣợc theo học tại ngôi 

trƣờng đại học mà tôi từng mơ ƣớc. Thƣơng ba 

má thì có thƣơng, nhƣng đôi lúc nghĩ lại tôi cũng  

cảm thấy giận, vì ba má đã bắt chúng tôi phải 

làm việc quá nhiều ở lứa “tuổi thần tiên".    
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          Bây giờ, ba má tôi đã trả xong căn nhà thứ 

hai, nhƣng lại mua căn nhà thứ ba lớn hơn, nên 

cũng phải bận rộn suốt tuần với cái tiệm nail. 

Con cái không đứa nào chịu ở chung, vậy mà hai 

ông bà mua căn nhà thênh thang làm gì để phải 

cực nhọc, không chút  rảnh rang hƣởng chút an 

nhàn. Qua kinh nghiệm nầy, tôi quyết không bao 

giờ bắt con cái phải làm gì, ngoài việc chăm chỉ 

học hành.  Sau khi các con lớn khôn, thành tài 

thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi.        

   ***** 

Tôi đến nhà anh chị Thống ngay lúc Alex 

vừa đi chơi về. Chị Thống nhìn đứa con gái 

mƣời bảy tuổi của mình xinh xắn trong bộ quần 

áo đúng mốt bằng đôi mắt ngƣỡng mộ và hãnh 

diện khoe với tôi:      

 -Con bé chỉ mặc quần áo hiệu nổi tiếng 

chứ nhất định không xài đồ rẻ tiền. Cái xách tay 

của nó cũng hơn bạc ngàn, giày dép thì toàn là 

đồ xịn. Bà chị chồng trách tôi tập con cái tiêu xài 

hoang phí. Nhƣng tôi lại nghĩ khác. Hồi còn trẻ 

ở Việt Nam, gia đình không dƣ giả, thấy bạn bè 
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ăn mặc đẹp, đi xe mới, tôi ao ƣớc hoài mà không 

có đƣợc, rất tủi thân. Bởi vậy, tôi không muốn 

con mang mặc cảm nhƣ tôi ngày xƣa, nên nó 

muốn gì tôi đều đáp ứng. Tôi cũng không cho 

cháu đi làm thêm ngoài giờ học. Ngày nào tôi 

còn đủ sức cáng đáng mọi chi tiêu cho gia đình 

thì nó không phải làm gì hết.        

Bạn thân mến,        

Làm cha mẹ, ai cũng lo cho con theo khả năng 

tài chánh và quan niệm sống cuả mình. Chính vì 

những yếu tố nầy mà con cái của mỗi gia đình 

được an bài trong mỗi hoàn cảnh khác nhau. 

Đứa thì có cha mẹ khó khăn, nghiêm khắc. Đứa 

lại được nuông chiều quá sức. Theo suy nghĩ của 

bạn, ai đúng, ai sai cho sự thành công của trẻ?      

Với cái nhìn của người viết, chị Hoa là một đứa 

bé bất hạnh vì quan niệm sai lầm của cha mẹ. 

Sống ở một đất nước đầy cơ hội cho tương lai, 

điều quan trọng không phải là căn nhà, chiếc xe, 

hay tài sản để lại cho con (dĩ nhiên, có được 

cũng là một điều tốt, nếu đó không phải là cái cớ 

để  anh chị em chúng tranh giành sau này) mà 
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quan trọng là giá trị tinh thần, để khi ra đời, con 

cái có đủ điều kiện tự xây dựng hạnh phúc. Có 

những kinh nghiệm từ ký ức cuả mình - trong 

một hoàn cảnh khác - không phải lúc nào cũng 

đúng với bọn trẻ. Thí dụ, ở Việt Nam trước đây, 

để lại cho con nhà cửa, ruộng vườn là một điều 

thực tiễn. Nhưng ở đây, đời sống đã khác nhiều. 

Hãy tạo cho trẻ những môi trường thích hợp với 

lứa tuổi của chúng - như  một loài hoa  được cấy 

trồng trong điều kiện phân bón, khí hậu thích 

hợp thì nó sẽ tự sinh hoa, kết nhụy thật tốt đẹp. 

Không nên ép con trẻ phải suy nghĩ như người 

lớn, bắt chúng làm việc với ý thức trách nhiệm 

của người lớn như chị em của chị Hoa khi còn 

nhỏ. Cảm thấy tuổi thơ của mình bị mất mát vì 

phải làm việc quá nhiều ở lứa tuổi đáng lẽ chỉ 

biết học và biết chơi, chị Hoa oán trách cha mẹ. 

Nhưng đến khi có con, chị lại chú tâm vào việc 

kiếm tiền một cách quá bận rộn. Dù con của chị 

không phải làm gì, nhưng lại bị giam lỏng trong 

căn phòng nhỏ bé, không được cùng bạn bè 

hưởng thú rong chơi hồn nhiên, vui vẻ.  Có phải 
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vết chân buồn của tuổi thơ cũng giống như 

nhau?          

Trường hợp chị Thống, vì không đạt được điều 

mơ ước ở tuổi trẻ, chị đã đền bù cho con không 

điều kiện. Biểu hiện tình thương như vậy liệu có 

phải là một cách tốt nhất cho con nên người? 

Thiết nghĩ, chúng ta nên tập cho con trẻ tinh 

thần trách nhiệm và ý thức được giá trị của từng 

giọt mồ hôi đổ ra trong cuộc sống bằng cách 

hướng dẫn cho con những công việc hợp với lứa 

tuổi và tính tự lập một cách chừng mực khi còn 

đi học. Chỉ như thế, trẻ mới có được sự chuẩn bị 

đúng đắn cho bước chân vào đời, mà vẫn cảm 

thấy mình hưởng được trọn vẹn những niềm vui 

trong cuộc sống cũng như  tình yêu thương của 

cha mẹ. Và như thế có nghĩa là chúng ta đã cho 

con cái niềm hạnh phúc phải không bạn?[]                    
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Ai sẽ là nạn nhân của những vụ nổ? Xin 

quí vị đừng hiểu lầm là vụ nổ bom. Ở đây, 

không có chết chóc, máu me đầy ngƣời, nhƣng 

có những vết thƣơng làm đau buốt trong lòng, 

tạo thành những nỗi ám ảnh trong cuộc sống 

hàng ngày, nếu bạn ở trong tầm "nổ" của những 

ngƣời có bệnh nổ. 

 Xin mời bạn  đọc câu chuyện sau đây:  

 Tôi có ngƣời bạn khá thân từ thuở truân 

chuyên, cái thời vƣợt biên hụt lên, hụt xuống, te 

tua trong cuộc sống. Anh Danh là con nhà tay 

lấm chân bùn, anh đi quân dịch và mang lon Hạ 

sĩ nhất (hơn tôi một cấp). May mắn hơn tôi, anh 

vƣợt biên thành công và đến Mỹ năm 1980. Còn 

tôi, cái số đen thủi, đen thui, phải đi theo tàu 

đánh cá, cho đến năm 1988 mới mò đƣợc tới 

Mỹ. Chân ƣớt chân ráo, không thân nhân -nói 
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theo tiếng bình dân là "trọc đầu"- nên đành phải 

xin về với thằng bạn để nhờ vả lúc ban đầu! 

 Mới gặp nhau mừng rỡ biết bao. Danh 

trông láng mƣớt bảnh bao, còn tôi thì ốm còi, 

quê mùa, ngốc nghếch đến tội nghiệp. Lúc ra đi, 

Danh để lại vợ và con trai, vì không đủ điều kiện 

đi chung. Và ngƣời đàn bà mà anh gọi là "vợ" 

bây giờ là một ngƣời khác. Đƣợc giới thiệu chị 

là cựu sinh viên đại học sƣ phạm Sài Gòn, con 

một thƣơng gia giàu nứt vách trƣớc 75, nhƣng 

nhìn dáng dấp, cách ăn nói vụng về cuả chị, tôi 

hơi nghi ngờ! (sau nầy mới biết, thật ra, chị 

chuyên nghề bán nƣớc miá tại Vũng Tàu, từ nhỏ 

đến lớn chỉ quanh quẩn bên xe nƣớc miá, cho 

đến ngày nhờ canh me, leo đƣợc lên một chuyến 

ghe, đi vƣợt biên miễn phí).  Khi đón tôi ở phi 

trƣờng, Danh dặn dò tôi đừng nói bất cứ chuyện 

gì thuộc về quá khứ với ai, vì nhiều lý do mà anh 

sẽ nói với tôi sau. Dĩ nhiên, lúc đó tôi đâu có dại 

gì làm mất lòng ngƣời mình đang nhờ cậy. Vã 

lại, tôi nghĩ rằng, ai cũng có những chuyện khó 

nói, thì thôi ai lo phận nấy cho yên. 
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 Những năm đó, vùng tôi ở rất ít ngƣời 

Việt. Tôi có chiếc xe xập xệ để đi làm hằng ngày 

và đến khổ vì nó. Lúc nào nó thích “đình công” 

thì cứ ngay đèn đỏ mà “đình”. “Đình” không 

nhân nhƣợng, “đình” không thắc mắc, dù cản trở 

lƣu thông ngƣời khác, và bị thiên hạ  bóp kèn 

inh ỏi!! Bởi vậy, đi làm về, tôi lủi thủi một mình 

uống bia, xem ti vi (chỉ là xem hình, chứ nghe 

tiếng Mỹ có hiểu gì đâu)  rồi lăn ra ngủ, chứ 

không dám lái  xe đi đâu, nên chẳng quen biết ai 

nhiều, ngoại trừ một ông già và ba ngƣời đàn bà 

đứng tuổi làm chung hãng.  

 Thỉnh thoảng, nhà anh Danh có tiệc, nhậu 

nhẹt tƣng bừng thì tôi cũng đƣợc gọi đến để 

chung vui. Những lúc đó, tôi luôn luôn đƣợc giới 

thiệu là ngƣời mới qua, đƣợc vợ chồng Danh 

giúp đỡ cho đến khi có cuộc sống ổn định nhƣ 

bây giờ! Điều đó không có gì sai, nhƣng tôi vẫn 

không hiểu tại sao những ngƣời trong bàn tiệc 

hình nhƣ rất lạnh nhạt với tôi! Khi tiệc tan, Danh 

mời tôi ở lại giúp dọn dẹp và nói rằng ngƣời 

Việt Nam ở đây “kỳ” lắm, đừng  nên chơi với 
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họ, phần Danh, vì công việc làm ăn, nên phải xã 

giao vậy thôi! Tôi tin ngay... 

 Mƣời năm sau, tôi  kết hôn với một cô gái 

theo gia đình sang đây theo diện H.O. Nhờ chí 

thú làm ăn, vợ chồng tôi dành dụm đƣợc ít tiền 

và mua một căn nhà. Ở đây, tôi theo bạn bè 

chuyển sang nghề dán giấy tƣờng. Những năm 

sau đó, tôi ít tới lui nhà anh Danh, vì hình nhƣ có 

một cái gì đó ngăn cách, khiến chúng tôi không 

còn thân thiết nhƣ lúc còn ở quê nhà. Có lần, 

nhận dán giấy cho một ngƣời Việt Nam. Anh 

chủ nhà rất tử tế, sau khi xong việc, anh mời tôi 

ngồi lại uống vài lon bia, nói chuyện cho vui. 

Chuyện trò qua lại một lúc thì mới biết anh là 

bạn của Danh trƣớc đây. Anh cho biết bây giờ 

không còn liên lạc nữa, vì anh không thích 

“bệnh nổ” của Danh. Anh nói “Danh kể, bản 

thân là Trung Uý Nhảy Dù (Hạ sĩ Điạ Phƣơng 

Quân tự thăng lên cấp úy), sau 75, nhờ khôn 

ngoan nên không bị đi cải tạo mà còn đóng vai 

một ông lớn cuả VC, có xe hơi, đi ăn nhậu thoải 

mái do mấy tài phiệt lo lót. Nhờ vậy, mà Danh 

đã che chở, cứu vớt rất nhiều ngƣời "phe ta" 
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đang lẫn trốn (sự thật thì trong suốt 5 năm, Danh 

vƣợt biên hụt mấy lần với tôi, chiếc xe đạp còn 

không có để chạy, vơ vét hết tiền cuả vợ, rồi vay 

mƣợn khắp nơi để sống qua ngày!). Và còn 

nhiều thứ oai phong khác, chẳng hạn nhƣ vợ (bà 

hiện tại) là dân trí thức, nhà giàu lắm, đi học 

bằng xe hơi, có tài xế hẳn hoi v..v. Lúc đầu ai 

nghe qua cũng nể anh lắm. Nhƣng dần dà mọi 

ngƣời thấy rõ pháo của anh thuộc cỡ pháo đại, 

nổ rách màng nhỉ của ngƣời nghe! Phần tôi, 

Danh mô tả tôi là một tên vô lại, mƣợn tiền 

không trả, lƣời biếng, mới qua đã dốt mà còn 

chê “job”, Danh phải nuôi tôi gần nửa năm, hỏi 

mƣợn tiền, Danh không cho thì ra ngoài nói xấu 

vợ chồng anh.Tôi nhƣ trên trời rơi xuống khi 

biết Danh đã nói về tôi nhƣ thế. Những chuyện 

không có đến một phần trăm sự thật. Bây giờ tôi 

mới hiểu, tại sao mƣời năm trƣớc, những ngƣời 

bạn ở nhà Danh tỏ vẻ chẳng ƣa tôi!  

Sau khi biết chuyện, tôi thắc mắc không hiểu tại 

sao Danh lại dựng một hình ảnh thật xấu về tôi, 

trong khi ở VN, Danh và tôi tình nghiã tràn đầy, 

chƣa có gì làm phiền lòng nhau.  Khi qua Mỹ, 



101 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

tôi cũng không là gánh nặng cuả vợ chồng Danh. 

Ở nhờ nhà Danh hai tuần lễ, sau đó tôi có việc 

làm, dọn ra và vẫn thăm viếng, quà cáp đầy đủ 

trong những dịp lễ lộc để tỏ lòng tri ân. 

 Sau nầy tôi mới hiểu. Thì ra, chỉ vì Danh 

lo sợ tôi sẽ thật thà khai báo lý lịch cá nhân mà 

Danh đã dày công viết lại toàn bộ trong mƣời 

năm ở Mỹ, nên mới khoác cho tôi cái vỏ xấu xa. 

Mục đích là để không ai tin, nếu tôi có nói gì về 

Danh và mọi ngƣời sẽ nghĩ rằng, tôi ghét Danh 

nên đặt chuyện.Tự tìm đƣợc câu trả lời nhƣ nhổ 

đƣợc cái răng đau, tôi không cần đính chính mà 

vẫn nghe lòng nhẹ thênh thang.  

 

Bạn thân mến,  

Đã là con người, ai cũng có nhu cầu được kính 

trọng. Đây là một thị dục quan trọng, không kém 

những thị dục khác như được ăn ngủ, được yêu 

thương như một nhà tâm lý học đã nói “Muốn 

biết giá trị cuả một người, bạn hãy quan sát xem 

họ đã dùng cách nào để đạt được sự kính 
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trọng”. Có người thi triển tài năng cuả mình để 

mưu cầu ích lợi cho kẻ khác, như những nhà 

khoa học, nghiên cứu, hay xã hội. Có người cố 

gắng trao dồi kỹ năng để trở thành người tài 

giỏi, giúp ích cho đời...và họ được mọi người 

kính trọng thật sự, dù mục đích cuả họ không 

phải chỉ để được người khác trọng vọng. Ngược 

lại, hạng người dùng phương tiện để "nổ" cho 

cái tôi thật kêu, với ước vọng được kính trọng 

cũng đầy dẫy quanh ta. Đáng ngạc nhiên là 

không phải chỉ là hạng thứ dân, mà cũng không 

ít người khoa bảng đầy mình đã dùng cách "nổ" 

này. Họ xông xáo khắp nơi, làm đủ mọi việc để 

được bàng dân ca tụng. Nơi nào không đứng lên 

cao được để mọi người biết đến, thì đừng hòng 

thấy họ!. Ban đầu, nạn nhân là những người gần 

gũi liên hệ với họ nhất, như trường hợp người 

bạn cuả anh Danh.  

Anh Danh đã đặt “cái tôi” lên trên tình bằng 

hữu, lên trên sự chính trực, vẽ ra một “cái tôi" 

thật lớn như anh tưởng tượng để chối bỏ tất cả 

sự thật anh có và sẵn sàng gây hại đến bạn bè.  
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Tôi tin rằng anh Danh đang sống trong lo sợ 

suốt đời như một tội đồ. Sợ gặp người quen biết 

ngày xưa rồi bị lật tẩy, nhất là bây giờ người 

Việt Nam có mặt ở khắp nơi. Trái đất nầy tưởng 

xa vời, nhưng đang gần trong khoảnh khắc. Đặt 

“Cái Tôi" quá nặng thì sẽ có ngày nó biến thành 

"Tội". 

Kỳ diệu thay ngôn ngữ Việt Nam. [] 
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 Tiệc mừng kỷ niệm hai mƣơi năm ngày 

cƣới cuả Huyền và Ân đƣợc tổ chức thật ấm 

cúng tại một nhà hàng với sự tham dự đông đảo 

của bạn bè và những ngƣời thân trong gia đình. 

Trong phần phát biểu cuả "cô dâu 20 năm”,  

Huyền nói rằng:  

-Hạnh phúc vẫn còn đó, nhƣng cũng không thiếu 

thú đau thƣơng,  vì suốt hai mƣơi năm sống bên 

nhau, có đến mƣời năm.... nội chiến từng ngày.  

Huyền nói với cái liếc mắt sắc nhƣ dao và nụ 

cƣời hóm hỉnh gửi cho Ân, đang tủm tỉm đứng 

bên cạnh với khuôn mặt đỏ gay -vì rƣợu hay 

tình? Ân cũng phản pháo ngay lời tố cáo nhẹ 

nhàng cuả vợ:  
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-Quý vị đừng nghe những gì bà ấy nói.  Bởi có 

lời hát rằng “Con gái nói không là có “... Còn 

đàn bà nói có là không! 

Huyền định cƣ tại Dallas từ năm 1982. Khi còn 

ở Việt Nam, Huyền quen với Ân trong dịp về 

Cần Thơ ghi danh thi vào đại học. Không bao 

lâu, Huyền theo gia đình vƣợt biên và từ đó hai 

ngƣời mất tin nhau. Duyên số dun dủi, họ gặp lại 

nhau tại trƣờng “College”. Từ chỗ quen biết 

trƣớc, họ thân nhau và yêu nhau rất nhanh. Gia 

đình Ân là ngƣời Bắc Công giáo truyền thống, 

sống tại vùng Kinh Tám trên đƣờng Long Xuyên 

đi Rạch Giá, trong khi ba má Huyền là ngƣời 

Phật tử mộ đạo. Hai gia đình đều không muốn có 

dâu, rể khác tôn giáo. Mặc dù bị ngăn cản quyết 

liệt, nhƣng Huyền và Ân vẫn kiên tâm tranh đấu 

cho tình yêu cuả họ. Qua bao nhiêu gian nan, 

cay đắng, cuối cùng họ đã vƣợt mọi trở ngại, 

thành kiến, để xây dựng một mái ấm gia đình. 

Lễ cƣới đƣợc tổ chức đơn sơ với sự tham dự 

miễn cƣỡng cuả cha mẹ đôi bên. Rồi lần lƣợt hai 

đứa con xinh xắn, kháu khỉnh ra đời. Cô con gái 

lớn năm nay đang học năm thứ nhất đại học, cậu 
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út đang học năm cuối ở bậc trung học. Với cuộc 

sống khá thành đạt, bạn bè ai cũng khen ngợi và 

mơ ƣớc hạnh phúc cuả họ.  

Sau tiệc kỷ niệm hai mƣơi năm cuả Huyền, chị 

Mỹ -ngƣời bạn thân cuả Huyền- có trao đổi với 

tôi những tâm sự rất đặc biệt của Huyền. 

Huyền kể với Mỹ rằng "Thời kỳ trăng mật cuả 

vợ chồng chúng tôi kéo dài đƣợc mƣời năm. Ân 

là một ngƣời chồng biết trách nhiệm, hiền từ. Ân 

có quan niệm sống rất thực tế. Đối với Ân, mọi 

quan hệ với bạn bè chung quanh đều đƣợc đặt 

trên nền tảng công bằng. Anh không lợi dụng ai 

và ngƣợc lại cũng thế. Ngày ngày đi làm, tối về, 

quây quần bên mâm cơm với vợ con, xem TV 

hay một video nhạc. Cuối tuần, nếu có đám tiệc 

thì đi, không thì loay hoay, sửa sang nhà cửa, 

chăm sóc cây cỏ quanh vƣờn. Tôi muốn mua 

sắm quần áo, mỹ phẩm, hay nữ trang, anh không 

hề thắc mắc, miễn là đừng thâm lạm quá nhiều 

vào ngân sách gia đình nhƣ đã định là đƣợc. Anh 

không thích du lịch, kể cả việc về Việt Nam hay 

bất cứ một thắng cảnh nào, dù bạn bè có rủ rê 
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thế mấy. Ân viện lý do rằng, chừng nào con cái 

thành đạt, yên bề gia thất và hai vợ chồng về 

hƣu, lúc đó muốn đi đâu thì đi. Mới ngoài bốn 

mƣơi tuổi mà Ân sống nhƣ một ông già. Anh 

không thích chỗ đông ngƣời, ghét khiêu vũ và 

những chƣơng trình ca nhạc "live show". Ân cho 

rằng, muốn nghe nhạc thì mua băng về xem, đến 

nhà hàng, rạp hát  làm gì cho tốn tiền, lại mất thì 

giờ.  

Ngƣợc với Ân, tôi lại nghĩ rằng, suốt mƣời năm 

đầu hôn nhân, cứ lo làm kiếm tiền, phần con cái 

còn nhỏ, nên phải ở nhà chăm sóc nó, chẳng bao 

giờ đi chơi xa, ngoại trừ, thỉnh thoảng đƣa trẻ 

nhỏ đi picnic quanh các công viên gần nhà. Bây 

giờ, con cái đã lớn, tôi chợt giật mình vì tuổi già 

đang bƣớc tới. Thỉnh thoảng, ao ƣớc nghe lại 

những lời ngọt ngào, tình tứ hay đƣợc dìu nhau 

trên sàn nhảy trong tiếng nhạc du dƣơng nhƣ 

thời con gái lãng mạn. Rồi lại nghe bạn bè kể 

những cuộc đi chơi của vợ chồng họ mà  bắt 

ham. Nói xa, nói gần với Ân, anh phớt lờ, cho 

rằng vợ chồng cả chục năm rồi, chứ đâu phải là 

bồ bịch thời son trẻ.  
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Đôi lúc tôi băn khoăn tự hỏi, không biết dƣới 

mắt Ân, tôi có còn đẹp nhƣ xƣa không? Sống 

bên nhau hằng mấy mƣơi năm, chƣa bao giờ Ân 

có vẻ quan tâm đến sắc diện cuả tôi. Bởi thế, dù 

Ân luôn luôn là ngƣời chồng tốt, sống chừng 

mực điều độ, ai cũng khen tôi có phƣớc, nhƣng 

thật sự, tôi phải đè nén nhiều ẩn ức trong lòng, vì 

sự nhàm chán trong hôn nhân. Từ chỗ đó, nhiều 

lúc tôi hay cau có vì những chuyện không đâu, 

rồi vợ chồng cứ gây gỗ mãi, đƣa đến lạnh nhạt 

trong chuyện gối chăn. 

Cách đây mấy tháng, Ân đi công tác xa nhà, tôi 

phải một mình đi dự một đám cƣới con cuả chị 

bạn, tình cờ ngồi chung bàn với ngƣời bạn  học 

cũ. Anh Tri lớn hơn tôi vài tuổi. Từ hồi quen 

biết, tôi vẫn xem Tri nhƣ một ngƣời anh. Hơn 

mƣời năm gặp lại, Tri vẫn không đổi khác lắm, 

ngoại trừ tóc anh có thêm nhiều sợi bạc và tính 

tình vui vẻ, bặt thiệp hơn xƣa.  

Tri cho biết, anh đã có vợ, nhƣng cũng đã chia 

tay mấy năm gần đây. Anh tỏ vẻ rất vui mừng 

khi đƣợc gặp lại tôi. Anh khen tôi đẹp quý phái, 
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một vẻ đẹp dễ làm rung động ngƣời khác. Không 

biết đó là lời tán tỉnh hay sự thật. Tuy nhiên câu 

nói cuả Tri làm tôi sung sƣớng vô cùng. 

Trong bữa tiệc, tôi nhận lời khiêu vũ với anh 

nhiều lần. Tri có những bƣớc nhảy rất đẹp và 

điêu luyện. Tôi nhƣ bị nhận chìm trong cảm giác 

lạ lẫm, với một chút bâng khuâng vì những câu 

nói  ngọt ngào, bóng bẩy. Đôi mắt biết nói của 

Tri với cái nhìn đầy ngƣỡng mộ trong suốt bữa 

dạ tiệc đã mang đến cho tôi một niềm vui khôn 

tả, nhƣ đƣợc sống lại thời trẻ trung cuả tuổi đôi 

mƣơi. Tim tôi đập mạnh khi đƣợc Tri dìu trên 

sàn nhảy cùng cảm xúc bồi hồi nhƣ lần đầu Ân 

cầm tay tôi tỏ tình trong sân trƣờng. Có lẽ, cảm 

nhận đƣợc sự rung động cuả tôi, Tri càng nhìn 

tôi đắm đuối. Cái nhìn làm tôi luống cuống đến 

ngờ nghệch.  

“Không!  đây là Tri chứ không phải Ân. Mình 

không thể để con tim bồng bềnh theo cảm giác 

nông nổi nầy. Mình đang là vợ  của Ân và là mẹ 

cuả các con". Tôi tự nhắc nhở khi  bƣớc vào 

phòng vệ sinh, thấm một chút nƣớc lạnh vào 
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khăn giấy, đắp lên đôi mắt đang hừng hực nóng. 

Tôi tự nhủ lòng, phải kềm chế những rung động 

bất chính. Nhìn vào gƣơng, khuôn mặt ngƣời 

đàn bà ngoài bốn mƣơi hiện lên. Tôi đó sao? 

Vẫn còn xinh đẹp? Vẫn còn làm ngƣời đàn ông 

khác say đắm thật sao?  Tôi bỗng sợ chính mình, 

nhƣng cũng tiếc một cái gì  êm ái mà ... mơ hồ 

lắm. Sao Ân, ngƣời chồng tôi hết dạ yêu thƣơng 

không phải là Tri hôm nay nhỉ?  

Tôi cáo mệt, ra về vội vàng. Tri không hề tỏ vẻ 

ngạc nhiên, anh lẳng lặng nhét “business card” 

vào xách tay của tôi và chào từ giã.  

Về đến nhà, ngồi một mình, tôi nghĩ ngợi mông 

lung. Nhận một niềm vui từ ngƣời khác cho đời 

sống thiếu chút lãng mạng của tôi thêm ý nghĩa, 

trong khi vẫn tròn bổn phận với chồng con, thì 

có tội tình gì!  Nhìn số điện thoại trên “business 

card”, tôi muốn gọi Tri để nói lời xin lỗi vì sự ra 

về đột ngột. Nhƣng những ý nghĩ hỗn độn lại 

xảy ra trong đầu óc. “Không! Không đƣợc. Phải 

xé bỏ đi''. “Có lẽ, nên giữ lại, biết đâu có lúc lại 
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cần đến những con số nầy'. Sự mâu thuẫn trong 

lòng đã làm tôi  bối rối..." 

Nghe đến đây tôi nôn nóng cắt lời chị Mỹ: 

-Sau đó Huyền có liên lạc với Tri nữa không? 

Và chuyện gì đã xảy ra? 

-Có thể không, vì mọi sự hình nhƣ vẫn bình 

thƣờng, Vợ chồng Huyền, Ân vẫn sống bên nhau 

cho đến ngày hôm nay. 

 

Bạn thân mến, 

Tình yêu vợ chồng không phải là viên kim cương 

trên chiếc nhẫn cưới ta lồng vào tay nhau và sẽ 

mãi còn đó, mà tình yêu này cần được chăm 

bón, vun vén, gìn giữ nếu muốn nó luôn nồng 

nàn, thắm thiết và bền vững suốt cuộc đời 

Người viết muốn chia sẻ một chút tâm tình với 

Huyền. Rất cảm thông sự buồn tẻ cuả chị, vì 

nhiều năm sống trong cái khuôn mẫu đến độ 

nhàm chán. Nhưng xin hỏi một điều: Chị có 
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chắc rằng người chồng hiền lành cuả chị có thật 

sự hài lòng với vợ mình chưa? Tôi tin rằng, có 

những điều rất tế nhị mà vợ chồng rất khó nói 

với nhau một cách cặn kẽ. Chẳng hạn, anh 

không thể nói với chị rằng "Anh làm việc nầy 

khá lắm, sao em không khen?" Biết rằng, anh 

không thích khiêu vũ, nhưng có bao giờ chị tìm 

hiểu sở thích khác cuả anh, rồi tạo cơ hội để chị 

cùng được thưởng thức với anh không?  

Theo các nhà tâm lý, có một cách đủ hấp lực để 

dẫn dụ anh ấy thay đổi, là hãy làm cho anh 

những gì chị mong  muốn anh làm cho chị. Chỉ 

cần một chút kiên nhẫn, chịu đựng. Tìm kiếm 

niềm vui từ một đối tượng khác, dù chỉ là mộng 

ảo là chị đã lừa dối chính lòng mình và buông 

tay cho hạnh phúc gia đình rơi xuống vực thẳm. 

[] 
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Hạnh phúc 

trong tay 
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Hai tháng nay, Tân sống cô độc trong 

căn nhà thênh thang, vắng vẻ, với niềm hối hận 

dày vò trong lòng, không phút nào nguôi ngoai, 

sau khi Liên bỏ  ra đi với đứa con nhỏ. Tân nhớ 

lại lần cãi vã cuối cùng, Liên đã bộc lộ sự dữ dằn 

mà từ trƣớc đến nay Tân chƣa bao giờ nhìn thấy. 

Cầm con dao cắt thịt dài và bén nhọn, với đôi 

mắt long lanh, đằng đằng sát khí, Liên rít từng 

lời giữa hai hàm răng nghiến chặt: 

-Nếu anh bƣớc tới, chạm vào mẹ con tôi, tôi sẽ 

đâm anh chết ngay.  

Thật sự, lúc đó Tân vô cùng kinh ngạc, vì không 

ngờ ngƣời vợ đầu ấp, tay gối của anh suốt mƣời 

ba năm dài, hôm nay lại trở nên hung dữ nhƣ 

thế. Tân cảm thấy nhƣ bao yêu thƣơng anh dành 

cho vợ từ trƣớc đến giờ, bỗng tắt lịm ngay sau 

câu hăm dọa đầy phẫn nộ và hung tợn. Hôm sau, 

khi anh trở về thì Liên đã đem con đi với ít hành 
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lý nhẹ nhàng và một mảnh giấy ngắn gọn để trên 

bàn ăn.  

"Tôi quyết định mang con đi, anh đừng tìm kiếm 

vô ích. Tất cả tài sản, nhà cửa, tiệm quán, anh 

cứ tự tiện bán đi hoặc giữ lại, tôi chỉ lấy một 

nửa số tiền trong ngân hàng để lo cho con lúc 

ban đầu".  

Những dòng chữ nhƣ nhảy múa trƣớc mặt Tân, 

anh thẫn thờ bƣớc vào căn phòng thằng con. Bầu 

không khí vắng lặng với những món đồ chơi còn 

bày ngỗn ngang trên thảm làm lòng anh đau 

buốt. Nhƣng anh nghĩ, anh đâu có lỗi gì, chính 

Liên đã cầm dao đe doạ anh mà. "Muốn đi đâu 

thì đi, ta sống một mình cho yên thân". Anh tự 

bào chữa nhƣ thế với ý nghĩ, rồi anh sẽ thoải 

mái, vì không còn những bữa cơm không lành, 

canh không ngọt, lại còn bị dằn vặt thƣờng 

xuyên nữa! 

Trên đây là lời tâm sự của Tân, ngƣời anh họ 

cuả tôi.  Chúng tôi rất ít liên lạc với nhau từ 

ngày anh lập gia đình và dọn về New Orleans. 

Tôi hỏi: 
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-Sao bây giờ anh lại đau khổ? 

Tân không trả lời ngay, anh bƣớc đến kệ sách, 

lấy một phong thƣ đƣa tôi: 

-Xem đi rồi anh sẽ nói cho em nghe. 

Tôi nhìn phong bì, tên ngƣời gửi là Mộng Liên 

và trên lá thƣ có đóng dấu "return to sender" vì 

sai địa chỉ. Bên trong là một lá thƣ đã bị nhầu vì 

nhiều dấu xếp. Trong thƣ, chị Liên tâm sự với 

ngƣời bạn rằng: 

 “Anh chị đã có hơn mười năm hạnh phúc và 

công việc làm ăn tương đối ổn định với một cưả 

hàng fast food đã bắt đầu khấm khá, để anh có 

đủ tiền mướn thêm người phụ giúp, đỡ đần, 

không còn cực nhọc như lúc mới bắt đầu. Nhưng 

hai năm gần đây, anh bắt đầu trút tiền về Việt 

Nam, lo việc bảo lãnh cho hai đứa cháu theo 

diện kết hôn, mất hơn ba mươi ngàn đô. Dù phải 

chi một số tiền lớn, chị vẫn vui vẻ chiều anh. 

Nhưng hai đứa cháu qua đây chẳng lo học hành, 

cũng chẳng phụ hợ gì cho chị, dù chị trả lương 

sòng phẳng. Đã vậy, còn gây ra bao điều khó 
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khăn, rắc rối, như đi chơi uống rượu rồi đánh 

lộn, đụng xe, đến nỗi không hãng nào chịu bán 

bảo hiểm. Vậy mà hễ chị rày la chúng thì anh 

bênh chầm chập. Thế là, vợ chồng bất đồng ý 

kiến và cãi  nhau hoài.  

 Mới tháng rồi, anh còn đòi làm hồ sơ lãnh 

một đứa cháu nữa theo yêu cầu cuả mẹ anh. 

Trong thời buổi kinh tế xuống dốc, cửa hàng ế 

ẩm, lỗ lã, số tiền mười tám ngàn đô đâu phải là 

ít,  trong khi chị phải giảm bớt nhân viên và 

đứng suốt ngày, một mình  gánh vác mọi công 

việc mới đủ trang trải chi phí, nên con số mười 

tám ngàn đô anh đòi hỏi làm sao có được. Từ 

trước đến nay, chị luôn tiện tặn, ngay cả lúc tiền 

bạc dư dã. Chưa bao giờ gia đình chị đi du lịch 

ở đâu. Nghe nói LasVegas đẹp lắm, vui lắm, mà 

chị chưa hề đến đó lần nào, cứ phải làm đầu tắt, 

mặt tối để trả nợ nhà, nợ xe…rồi bảo lãnh hết 

đứa cháu này, đến cháu kia. Biết chị không đồng 

ý, bà mẹ chồng chạy đến nặng nhẹ đủ điều. 

Không nhịn nổi, chị cãi lại và bị anh đánh một 

lần trước mặt mẹ. Sau đó, anh đã xin lỗi. Vì 

thương anh và hiểu nỗi  khổ tâm của anh khi bị 
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cha mẹ, chị em thúc bách nên chị bỏ qua. Nhưng 

sau đó, tình trạng vẫn y như cũ. Em biết không, 

có nhiều lần chị muốn tự sát sau những cuộc cãi 

vã, vì anh là người nóng tính, nên luôn có những 

hành động và lời nói làm tổn thương đến chị…” 

 Đọc thƣ xong, tôi thật ngỡ ngàng. Từ 

trƣớc đến giờ, tôi cứ ngỡ anh chị hạnh phúc lắm, 

ai ngờ lại rơi vào tình cảnh thật trớ trêu. Tôi hỏi: 

 -Vậy thì chuyện mới xảy ra trầm trọng thế 

nào mà chị lại ra đi? 

 Anh Tân cúi đầu buồn bã đáp: 

 -Cũng là lỗi của anh hết. Vì sợ mẹ buồn, 

nên ép vợ phải chịu thiệt. Lần nầy, anh cứ khất 

lần việc bảo lãnh, mẹ anh biết là do chị cản ngăn 

nên sang đây mắng nhiếc Liên thậm tệ. Liên tức 

giận nên đã hỗn với mẹ anh. Bà lồng lộn, quay 

sang anh chửi anh là "thằng thờ vợ".  Anh nóng  

mặt, quay lại tát cho Liên một tát tai. Cô ấy cũng 

không vừa, mắng lại anh, nào là tên vũ phu, 

ngƣời chồng vô trách nhiệm, nhu nhƣợc. Anh 

nổi điên, ném cái “remote control” TV vào mặt 
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Liên. Liên né tránh, không may trúng vào trán 

thằng con đang đứng phiá sau. Thằng nhỏ té 

ngửa, tét da đầu, chảy máu. Anh chạy lại, định 

đỡ con lên, nhƣng Liên tƣởng là anh định đánh 

cô ấy, nên  chụp lấy con dao trên bàn ăn… Anh 

giận Liên, bỏ về nhà mẹ, ở bên đó đến trƣa thứ 

Hai trở về thì Liên đã bỏ đi. Em nói đi, anh phải 

làm sao đây? Khi đọc đƣợc lá thƣ nầy, anh cảm 

thấy hối hận vô cùng. Chính anh đã nhiều lần 

đẩy Liên vào chân tƣờng nên mới xảy ra cớ sự.  

 

Bạn thân mến,  

 Câu chuyện buồn bã cuả một gia đình do 

người bạn vừa kể lại thật  đáng cho chúng ta 

bận tâm. Có biết bao gia đình phải mất đi hạnh 

phúc  vì sự can thiệp không công bằng cuả bậc 

cha me. Dù ở xứ tự do, vào thế kỷ 21, nhưng  mẹ 

cuả anh Tân đã xử sự độc đoán như một  bà mẹ 

chồng khắc nghiệt cuả thế kỷ xưa. Và mẫu người 

như anh Tân, thật sự còn đâu đó trong những 

người quen biết với chúng ta chăng? Một người 
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mẹ độc tài, một đứa con có hiếu đến mù loà như 

thế thì thật sự người viết không dám lạm bàn.  

 Ở đây, người viết chỉ xin được tâm sự 

cùng các bạn là, liệu chúng ta có thể tự chế 

được những hành động nóng nảy để tránh gây 

ra những hậu quả khó lường không? Đó là 

những lời nói quá nặng nề, gây  tổn thương tinh 

thần, hay một hành động quá đáng, gây tổn  

thương đến thể xác của người thân yêu, mà có 

khi đến hết cuộc đời không còn cơ hội để hối 

tiếc. Có thể, nhiều người sẽ nói rằng "Trời sinh 

mỗi người một tính, nóng nảy cũng là tính trời 

sinh làm sao tự chế được". Tôi không tin như 

thế. Các bạn thử suy nghĩ, có khi nào bạn dám 

đấm vào mặt cảnh sát, bởi vì ông ta chận bạn 

lại, nói oan cho bạn chạy xe quá tốc độ không? 

Vậy mà, đôi khi bạn sẵn sàng tát tai một người 

nào đó làm chung hãng, vì họ làm hư kiện hàng 

mà đổ cho bạn. Đối với cảnh sát, bạn cũng nóng 

giận nhưng bạn kềm chế được, bởi vì  bạn sợ 

ông ta còng tay, còn đối với người khác, ta lại 

tuôn đổ hết cơn nóng giận mà không sợ một hậu 

quả nào sẽ xảy ra, phải không? 
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 Trường hợp anh Tân, nếu thật sự hối lỗi, 

anh vẫn còn cơ hội để chuộc lại. Sự thành công 

là do ở thái độ cuả anh từ đây về sau. Cách đây 

không lâu, ở xóm tôi đã xảy ra một câu chuyện 

thật đau lòng. Một người đàn ông, vì không kềm 

được cơn nóng giận đã ném nguyên cái ghế sắt 

vào đứa con lớn vì nó cãi lời ông. Cậu ta xoay 

người tránh khỏi, nhưng cái ghế lại đập vào đầu 

cuả đứa em nhỏ bảy tuổi đang từ phiá sau chạy 

tới. Em nhỏ nứt sọ, ảnh hưởng đến bộ óc, mười 

năm nay nó khờ khờ, khạo khạo, trí óc không thể 

phát triển như người bình thường được. Người 

cha phải làm gì để đền bù sự tổn thương cuả con 

mình và chắc chắn hậu quả cuả cơn nóng giận 

sẽ dằn vặt người cha cho đến ngày nhắm mắt. 

 Vậy, nếu bạn là người hay nóng giận hãy 

bình tâm mà nghĩ rằng "Tôi đã làm gì trong lần 

giận trước? hậu quả là gì? Tôi sắp làm gì và tổn 

hại cho ai đây?" Hỏi và tiếp tục hỏi mãi, chắc 

chắn bạn sẽ tìm được lời giải đáp. [] 
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Anh Tùng tâm sự:  

Nhà tôi là một ngƣời đàn bà rất đảm 

đang, dù phải đi làm vất vả nhƣng nhà cửa lúc 

nào cũng vén khéo, kế hoạch tài chánh cho gia 

đình đâu vào đó, nhờ vậy mà chúng tôi có đƣợc 

cuộc sống khá sung túc. Tôi hành nghề điạ ốc, 

nên thu nhập có lúc rất khá, nhƣng cũng có lúc 

rất eo xèo.  Việc quản lý tiền nong tôi giao hết 

cho vợ. Gia đình bên vợ tôi, tất cả đều ở bên Mỹ, 

nên không phải lo lắng gì. Phần tôi, còn một đứa 

em gái đang sống ở Việt Nam. Chúng tôi thoả 

thuận với nhau, mỗi ba tháng gửi cho gia đình 

em bốn trăm đô la, để giúp các cháu có tiền ăn 

học. 

Cách đây hai năm, Quỳnh, cô em tôi cùng chồng 

và ba đứa con đƣợc sang Mỹ theo đơn bảo lãnh 

của tôi hơn mƣời năm về trƣớc. Để tránh tình 
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trạng ở chung có thể xảy ra nhiều điều không 

hay làm ảnh hƣởng đến tình cảm tốt đẹp bấy lâu 

nay, nên chúng tôi thuê một “apartment” gần 

chợ Việt Nam cho gia đình Quỳnh. Chúng tôi lo 

lắng mọi thứ, từ quần áo, thực phẩm trong suốt 

hai tháng, cho đến khi vợ chồng Quỳnh  có việc 

làm. Vào thời buổi khó khăn, nên việc làm chỉ là 

tạm thời với đồng lƣơng tối thiểu vừa đủ trang 

trải tiền nhà, tiền ăn và trả góp chiếc xe mà 

chúng tôi đã cho Quỳnh ba ngàn đô la để trả tiền 

“down”. Tuy vậy, cuộc sống của gia đình Quỳnh 

cũng còn thiếu thốn, chật vật. Không biết Quỳnh 

có mặc cảm khi nhìn thấy căn nhà mới khang 

trang và chiếc xe đắt tiền cuả chúng tôi hay 

không, nhƣng tôi vẫn cảm thấy áy náy, ngài ngại 

làm sao mỗi khi đến căn chung cƣ chật hẹp và cũ 

kỹ cuả gia đình Quỳnh. 

Cách đây bốn tháng, xe Quỳnh bị hƣ, biết vợ 

chồng Quỳnh không có tiền sửa, nên tôi viết cái 

check ba trăm đồng cho Quỳnh. Nhà tôi biết 

đƣợc, cô ấy cự nự một trận và làm giận, làm hờn 

suốt mấy ngày. Rồi lên lớp cho tôi nào là "Lo 

nhƣ vậy là quá đủ, đã qua đến đây rồi thì nó phải 
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tự túc, chứ đâu phải nhƣ hồi còn ở Việt Nam, 

đừng để nó ỷ lại... con cái ngày càng lớn, nhu 

cầu càng nhiều, mình còn trăm thứ phải lo, gánh 

hoài làm sao gánh nổi.v.v...”. 

Nhà tôi cũng có lý, nhƣng thấy em mình khổ, 

lòng tôi mãi xốn xang. Dĩ nhiên, nếu không có  

tôi, vợ chồng Quỳnh cũng tự lo đƣợc. Nhƣng 

thấy khổ trƣớc mắt, tôi làm ngơ sao đành! Dù 

sao, tôi cũng cám ơn nhà tôi đã lo chu đáo cho 

em tôi khi còn ở VN, cũng nhƣ những ngày mới 

đến Hoa Kỳ.  

Mới đây, khi tôi đến thăm, cậu em rể cho biết 

công việc ở hãng bị bớt nhiều giờ nên muốn tìm 

việc làm thêm trong những ngày cuối tuần.  Cậu 

đã có nghề chụp hình đám cƣới, nên muốn mua 

sắm máy móc để có phƣơng tiện làm ăn. Quỳnh 

cho biết, gom hết tiền để dành bấy lâu nhƣng 

vẫn không đủ. Tôi lại móc túi lấy tiền cho vợ 

chồng Quỳnh mƣợn. Khi ra về tôi mới giật mình, 

vì sợ thằng con đi cùng sẽ kể lại cho mẹ nó biết 

và chắc chắn lại có một trận cãi vã nữa. Sau một 

hồi suy nghĩ, tôi nói với thằng con:  
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"Con đừng bao giờ nói với Mẹ là bố cho cô út  

mƣợn tiền nghe"   

"Dạ!  nhƣng tại sao phải nói dối vậy hở bố?".  

 Thằng con thắc mắc đặt câu hỏi. Tôi giải thích 

và cho nó biết lý do trận cãi nhau lần trƣớc giữa 

tôi và mẹ nó, rồi kết luận: 

"Chỉ vì bố không muốn gia đình bất hoà nên 

phải giấu mẹ " 

Thằng bé gật gù, bày tỏ sự đồng tình. 

 Tôi rất thông cảm sự phiền hà của nhà tôi khi 

tôi cho tiền cô em gái. Thật ra, suốt mƣời mấy 

năm chung sống, chúng tôi không bao giờ hục 

hặc về vấn đề tiền bạc. Tôi chƣa hề giấu giếm 

hay có ý định tiêu xài riêng tƣ bất cứ việc lớn 

nhỏ nào. Hàng tháng tiền thu bao nhiêu, chi bao 

nhiêu, nhà tôi quản lý hết, tôi không hề quan tâm 

đến số tiền đang có trong ngân hàng. Khi cho 

Quỳnh tiền sửa xe, vợ chồng cãi nhau, tôi mới 

cảm nhận đƣợc một vấn đề khá tế nhị. Vợ tôi có 

lý và tôi cũng có lý. Do đó, tôi buộc lòng phải 
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nói dối, với mục đích giữ hoà khí trong gia đình, 

đồng thời giúp đỡ đƣợc em mình trong lúc khó 

khăn, để không bị bứt rứt trong lòng. Tôi không 

muốn nói dối, nhƣng đành phải nói dối và tự an 

ủi mình bằng ý nghĩ, đây là "lời nói dối thật 

thà!". 

 

Bạn thân mến,  

Khi nghe câu "Lời nói dối thật thà" chắc chúng 

ta đều nghĩ rằng "Sao nghịch lý vây, đã nói dối 

thì sao gọi là thật thà được? 

Trong nhiều hoàn cảnh gia đình khác nhau, có 

lẽ, cũng có những người một vài lần phải nói dối 

vợ hoặc chồng, để mưu cầu sự êm ấm cho gia 

đình.  

Người viết có chị bạn tên Thu, chị rất  thích sắm 

sửa, trang hoàng nhà cửa, trong khi chồng chị ít 

quan tâm đến việc nầy. Chị hay mua những vật 

dụng trang trí, còn anh thì hay cằn nhằn chị 

phung phí tiền bạc vô bổ! Do đó, khi mua món 
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gì, nếu giá một trăm đồng thì chị chỉ nói hai 

mươi đồng thôi. Hàng "Clearance” mà. Chị tâm 

sự rằng, nếu nói đúng giá thế nào anh cũng bắt 

đem trả lại, vậy cách tốt nhất để anh vui vẻ và 

gia đình êm ấm là phải nói dối. Chị cho đó là 

cách giải quyết êm đẹp nhất mà không tổn hại 

đến ai! 

 Bạn nghĩ thế nào? Sự nói dối nầy có tác hại đến 

hạnh phúc gia đình không? Có ai trong chúng 

ta, những người đã là vợ hay chồng dám tự nhận 

rằng mình chưa bao giờ nói dối không? Đã nói 

dối thì sẽ có một lúc nào đó bị đổ bể. Chuyện dối 

trá, dù với mục đích gì, dần dần cũng sẽ trở 

thành thói quen. Bạn có chắc rằng sự dối trá chỉ 

sẽ dừng lại ở mục đích đơn giản, có vẻ như vô 

hại như câu chuyện trên không? 

Đối với con anh Tùng, đó là một gương xấu rất 

tai hại cho tuổi thơ của cháu. Có thể, một ngày 

nào đó anh Tùng sẽ nghe cậu con trai gọi điện 

thoại về nhà nói rằng "Bố ơi, con phải ở lại 

trường để học thêm, nên chiều nay con sẽ về 
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trễ", nhưng thật ra, cậu theo bạn bè đi chơi ở 

đâu đó, vì cậu không muốn bố lo lắng . 

Điều khó khăn nhất mà có lẽ ít có ai đạt được là 

sự đồng thuận của hai vợ chồng, từ việc nhỏ đến 

lớn trong gia đình, nhất là những việc liên quan 

đến tiền bạc. Khi nào một trong hai người còn 

có ý niệm “ cuả anh, cuả em" thì sẽ có lúc phải 

dối nhau. Dù có biện minh thế nào đi nữa thì lời 

nói dối vì bất cứ lý do gì cũng không thể gọi là 

"thật thà"! Đó là một vết nứt nhỏ rồi sẽ thành 

lớn làm rạn vỡ niềm hạnh phúc gia đình. [] 
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Tôi sống lang bạt hơn mƣời năm. Chƣa 

một lần thứ hai trong đời tôi thấy tự hào về việc 

mình có một chỗ ở nhất định. Lần duy nhất tự 

bàn tay tôi tạo dựng đƣợc một ngôi nhà cùng với 

anh. Bao nhiêu là khổ đau đổ dồn xuống sau khi 

mua đƣợc ngôi nhà ấy. Con mất. Việc làm bấp 

bênh. Điên dại vì những đƣợc thua và những 

ghen tuông đời thƣờng của một ngƣời đàn bà 

làm tôi mất hết. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái câu 

cuối cùng anh nói và bƣớc đi trong cơn mƣa 

nặng hạt: 

-Muốn làm gì làm đi, gửi giấy tờ bán nhà cho 

tôi, tôi ký, cả cái giấy ly dị nữa. 

Tôi làm thật. Giờ thì tôi hối tiếc. Anh ở đâu? 

Cho tôi một lần gặp lại. 

Những ngày tháng sau đó, tôi nghĩ mình sống, 

nhƣng không. Thật sự tôi đã chết, nhƣng cái xác 

của tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở một cách vật vờ  
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trên cõi đời này. Ai nhìn thấy tôi, chắc hẳn đã 

từng tự hỏi trong lòng, có phải tôi chỉ là một 

bóng ma. Tôi đi chẳng nhìn ai. Tôi nhốt mình 

trong căn hộ thuê hai phòng, ở một phòng. Chiều 

tối đi làm về, tôi đi thẳng vào phòng, bật ti vi 

cho có tiếng ngƣời để đỡ cô độc. Mệt quá, tôi 

thiếp đi lúc nào không hay. Có lúc ngủ luôn đến 

sáng, có lúc thức dậy ra ngoài, tìm thức ăn. Ăn 

lấy ăn để, ăn mà không cần thắc mắc, sao thức 

ăn và vào miệng lại có vị đắng. Qua ngày sau, 

khi tôi về sớm hơn, mở nồi cơm hôm qua ra thì 

thấy những mảng mốc xanh, lẫn trong hạt cơm 

đã ngã màu. 

Tôi nhớ anh vô cùng, nhất là những bữa cơm 

nóng anh tự tay nấu và cõng tôi ra ngoài cùng 

ăn… 

Tôi cứ tƣởng mình sắp điên với những ý nghĩ bi 

quan, rồ dại. Lúc bấy giờ tôi mới biết, anh chẳng 

phải là tất cả trong cuộc đời tôi, mà chính anh, 

anh là niềm tin cuối cùng tôi có đƣợc, nhƣng lại 

không biết giữ. 
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Tiền bạc tôi có sẵn, mua gì cũng đƣợc. Bạn bè 

mách, trò chuyện trên “nét” với ngƣời chƣa quen 

cũng có thể san sẻ tâm sự vui buồn. Nghe lời, tôi 

mua một cái máy về nhà làm bạn. Mỗi tối vào 

đó, nỗi chán chƣờng dâng lên chứ không hề vơi 

đi. Tôi còn nghe tận đáy lòng một nỗi khắc 

khoải không nguôi. Tôi bắt đầu viết. Viết cho 

chính tôi, cho những gì tôi đã trải qua. Vậy mà 

vơi đi nhiều lắm. Trong các câu chuyện của tôi, 

những nhân vật tôi tạo ra toàn mang hình ảnh 

của anh, cá tính của anh. Nỗi buồn vơi đi, nỗi 

nhớ thƣơng có chỗ để đong đầy. Vậy mà đã 

mƣời năm trôi qua, dù trong tâm tƣởng tôi, mọi 

chuyện nhƣ mới vừa hôm qua. Tôi dạn dĩ hơn 

với cuộc đời nhờ những bài viết. Tôi hiểu mình 

hơn, hiểu anh và hiểu tại sao những rạn nứt 

trong tình cảm vợ chồng sứt mẻ tới vậy. Tôi 

cƣời chua chát vì sự ngu si của mình, qua đổ vỡ 

rồi mới hiểu. 

Tôi nhớ căn nhà cũ vô cùng. Tôi muốn một lần 

trở lại nhƣng chƣa tìm đƣợc lý do. Bao lần tôi 

bƣớc qua, căn nhà vẫn im lìm nằm đó. Bao lần 

tôi thử đánh bạo bấm chuông, nhƣng chuông 
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chƣa kịp reo tôi đã vội chạy ra xe, trở về cái 

chốn nhỏ của mình. 

Lần chót, tôi nghe tiếng đàn ông gọi giật. 

-Này chị, chị tìm ai thế? 

Ngƣời đàn ông tiếp theo: 

-Tôi thấy chị quanh quẩn bao lần mà không tiện 

hỏi. 

Tôi xấu hổ vì bị bắt quả tang, lúng túng: 

-Xin lỗi ông, căn nhà này trƣớc kia của tôi? 

Ngƣời đàn ông tròn mắt: 

-Chị là chị Nhan phải không? 

Tôi ngớ ngƣời, tiếng ngƣời đàn ông giục: 

-Chị vào nhà đã, đợi tí. 

Tôi chỉ chờ có thế. Tôi bƣớc vào trong, nghĩ 

mình sẽ tìm lại đƣợc gì đó cho riêng mình, chút 

xíu thôi tôi cũng an lòng mà đi mãi và sẽ không 

bao giờ trở lại. 
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Ngạc nhiên vô cùng, tôi nhận ra cách bài trí sao 

quen thuộc quá. Tôi bắt đầu nghi vấn, linh tính 

và tim trong lồng ngực nhảy loạn xạ cả lên. 

Tiếng garage đóng xuống, một ngƣời đàn ông 

khác bƣớc vào, sao mà quen thuộc, nhƣ hình 

dáng ngày nào tôi có trong vòng tay. Tôi lắc đầu 

quầy quậy và nghĩ mình đang mơ. Tiếng anh 

thức tỉnh tôi: 

-Nhan, em đến lâu chƣa? 

Tôi ú ớ: 

-Ơ! sao lại là … 

-Có lẽ còn quá sớm để nói với em căn nhà này 

vẫn là của em! 

Tôi vẫn còn anh, là điều tôi đã không ngờ nổi, 

nay còn biết tôi vẫn còn ngôi nhà, vì anh vẫn gìn 

giữ chốn kỷ niệm duy nhất tôi quý trọng … đã 

vƣợt ra hẳn khỏi sức tƣởng tƣợng của tôi … 

Tôi không dám chạy lại để ôm chầm lấy anh, với 

chiếc ghế gần đó tôi gieo mình xuống, lòng tràn 

ngập một cảm giác thật vô cùng thú vị, dù trên 



139 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

cánh tay tôi mới rơi xuống hai giọt nƣớc nóng 

hổi và trên môi tôi một nụ cƣời dù chƣa thật trọn 

vẹn. 

***** 

Tôi cũng giống "ngƣời đàn bà ngu si" trong câu 

chuyện mà tôi tình cờ đọc đƣợc trên internet, 

nhƣng bà may mắn hơn tôi, vì có đƣợc một 

ngƣời chồng quảng đại vẫn chờ đợi bà ấy. Còn 

tôi, bây giờ có muốn trở về cũng chẳng biết phải 

làm sao. Tôi hối hận lắm, vì trót làm ngƣời kiêu 

hãnh, cứ tƣởng mình là cái rốn của vũ trụ … 

(Ngƣời đàn bà đau khổ) 

Bạn thân mến, 

Câu chuyện bạn vừa đọc có lẽ chỉ là một chuyện 

tiểu thuyết giả tưởng chứ trên thực tế làm sao 

tìm được người đàn ông có lòng quảng đại như 

thế? Cho dù có chăng nữa thì lòng tự ái, nỗi đau 

khổ … làm sao ông ta có thể dành cho "người vợ 

đỏng đảnh" ấy con đường trở về ròng rã suốt 

mười năm! Nhưng tôi tin "người đàn bà ngu si" 
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như bạn nói là có thật. Nhất là với cuộc sống ở 

đây, người phụ nữ đủ điều kiện để tự túc về tài 

chánh mà không hề lệ thuộc hoàn toàn vào 

người chồng như ngày xưa ở quê nhà. 

Người đàn bà đau khổ -người đã gửi cho tôi câu 

chuyện trên đây- chính là mẫu người đàn bà đó. 

Người viết đã đọc rất nhiều sách tâm lý, nhưng 

vẫn không sao hiểu được sự mâu thuẫn trong nội 

tâm cuả những người đàn bà đã từng một lần 

sung sướng khi cầm trong tay tờ giấy ly hôn. 

Xin góp vào đây một vài câu chuyện có thật để 

chúng ta suy nghĩ: 

1.-  

Chị Bích ở Houston là một phụ nữ khá đẹp, đã 

lập gia đình cách đây mười lăm năm. Khi đó, chị 

đã bước sang tuổi ba mươi mà chưa tìm được 

người trong mộng và vì sợ mang tiếng "ế chồng" 

nên chị đã chọn đại người thanh niên làm cùng 

hãng. Cuộc sống gia đình khá đầm ấm và hai vợ 

chồng mua được căn nhà với đồng lương công 

nhân ổn định. Chị Bích là người có tinh thần cầu 
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tiến, chị muốn có một việc làm khác khá hơn, 

nên đã học thêm và trở thành một chuyên viên 

mua bán nhà đất thành công. Từ đó, lòng kiêu 

hãnh cuả người phụ nữ biết mình đẹp và giỏi đã 

khiến chị xem thường chồng. Thái độ đó kèm với 

những lời nói mai mỉa đã chạm tự ái của người 

chồng, và gia đình hạnh phúc ngày nào bỗng 

biến thành hoả ngục. "Không hiểu tại sao tôi có 

thể yêu thương một người đàn ông ù lì, đần độn, 

không biết làm gì khác để kiếm tiền, ngoài việc 

bấm thẻ, cuối tuần thì chỉ biết cụng ly với cái 

đám bạn bè vô tích sự!". 

Đó là lời kết án nặng nề nhất mà chị đã nhiều 

lần nói với chồng kèm lời thách thức ly dị. Cuối 

cùng, cuộc hôn nhân mười lăm năm kết thúc 

bằng tờ giấy mà chị ao uớc. Chị nói "Chưa bao 

giờ tôi có được cái cảm giác thỏa thuê như hôm 

nay khi trở về nhà một mình". Chồng chị ra đi 

với chiếc xe, một túi xách đựng quần áo và ít 

tiền mặt, còn tất cả tài sản: một căn nhà đã trả 

hết nợ và hai trương mục trong ngân hàng, anh 

không để tâm đến để đòi hỏi chia chác. 
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Sau khi "thoát nợ" -như lời chị nói- cũng có vài 

người đàn ông ngắm nghé bước vào đời chị, 

nhưng cuối cùng cũng chỉ là một lũ lợi dụng. 

Bán căn nhà cũ, chị mua căn nhà lớn hơn, đẹp 

hơn, đồng thời nỗi cô đơn cũng tăng dần với 

những thành công về tài chánh. Chồng chị dọn 

về Kansas và hai năm sau anh lập gia đình với 

một cô gái lỡ thời. Điều mà người viết không thể 

hiểu được là, bây giờ mỗi khi nhắc lại chuyện cũ 

chị luôn thở dài đầy vẻ hối tiếc khi nói rằng 

"Thật ra, anh ấy có nhiều tính tốt lắm"!. Điều 

này khi còn sống chung với chồng không bao giờ 

nghe chị nói đến. 

2.- 

Vợ chồng chị Duyên đến Mỹ đã hai mươi mốt 

năm. Sang xứ người bằng hai bàn trắng, vợ 

chồng chị đã từng chia ngọt sẻ bùi, từng chung 

vai gánh vác những khó khăn gian nan trong 

cuộc sống để gầy dựng được một căn nhà khang 

trang với cuộc sống đầy đủ và hai con trai đã tốt 

nghiệp đại học có việc làm ổn định. 
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Gần đây, do những thất bại trong công việc làm 

ăn, cộng thêm tính ý hai người luôn xung khắc, 

khiến anh chị cứ cắn đắng nhau hoài và rồi một 

ngày chị nhất định đòi ly dị. Từ đó, cứ đi đến 

đâu chị cũng kể lể những tật xấu của chồng "Tôi 

đau bệnh mặc xác tôi, „chả‟ chỉ biết ăn, ngủ, đòi 

hỏi nầy nọ …. không thỏa mãn thì mặt mày cau 

có. Đói thì ăn một mình, quăng chén bát đầy bồn 

… mình đi làm mệt gần chết mà về đến nhà còn 

phải dọn dẹp. Ngày nào cũng vậy, cứ gặp mặt là 

cãi nhau, suốt bốn năm nay, gia đình chưa có 

một ngày êm ấm. Tôi mang „chả‟ như mang một 

cái mụt ghẻ …". Bạn bè ai nghe cũng tức giùm, 

nên họ ủng hộ quyết định ly dị của chị. Thế là 

hai vợ chồng lôi nhau ra tòa trước sự dửng dưng 

của con cái. 

Khi anh chồng dọn ra khỏi nhà, chị hân hoan 

báo tin vui cho bạn bè và cho họ biết rằng chị 

rất thoải mái, vì từ nay sẽ không bị anh chồng 

"khó thương" ấy quấy rầy nữa. Vậy mà mới hơn 

một năm chị đã tiều tụy hẳn đi. Điều không thể 

hiểu là khi biết tin "cái mụt ghẻ" mà chị đã "vứt" 

đi có người nhặt đem về chị lại đau khổ. 
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Người viết tin rằng, không ai hiểu được những 

mâu thuẫn nội tâm của người phụ nữ khi quyết 

định ly hôn với ước mong cuộc sống khá hơn, 

con đường đời sẽ êm ái hơn khi không có ông 

chồng đáng chán bên cạnh. Tài năng mà bạn 

may mắn có được sẽ đủ sức giúp bạn làm lại 

cuộc đời. Đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa 

là hạnh phúc đang chờ bạn phía bên kia lời 

phán quyết của toà án. Bạn ơi! con người không 

có ai hoàn hảo như ta mong muốn và hạnh phúc 

chỉ dành cho những người biết yêu những tính 

tốt, chấp nhận những tật xấu của người phối 

ngẫu. Nếu không còn cách nào khác và không 

thể chịu đựng nhau được nữa, vì ông chồng có 

những lỗi lầm nghiêm trọng thì bạn cũng đừng 

hy vọng tờ giấy ly hôn sẽ đem lại cho mình 

những điều mơ ước.[] 
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Có khi nào bạn bị thất nghiệp chƣa? 

Chắc hẳn có nhiều ngƣời sẽ cƣời và không ngần 

ngại nói rằng, chuyện gì chứ thất nghiệp ở cái xứ 

Mỹ nầy chỉ là chuyện bình thƣờng nhƣ bao 

nhiêu chuyện bình thƣờng khác. Vậy mà, trong 

chuyện bình thƣờng không vui nầy thƣờng là 

nguyên nhân tạo thành nhiều vấn nạn trong cuộc 

sống nhƣ những câu chuyện mà ngƣời viết đã 

biết. 

“Tôi không thể tin rằng, ngày hôm nay tôi phải 

rời khỏi hãng nầy vô hạn định. Dù đã đƣợc báo 

trƣớc cách đây một tháng, và tôi cố gắng chấp 

nhận nhƣ một chuyện bình thƣờng, nhƣng hôm 

nay, đến bàn giao máy móc, dụng cụ, ăn bữa ăn 

từ giã, bỗng thấy lòng nao nao một nỗi buồn. 

Những cỗ máy khổng lồ hình nhƣ mƣời năm 

qua, tôi chƣa thấy nó ngừng chạy, giờ đây nằm 



147 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

im lìm, trơ trọi quá. Có lẽ, ngƣời ta sẽ tháo nó ra 

và đem đến một nơi nào đó. Cũng nhƣ khuôn 

mặt của thằng Larry da đen, lúc nào cũng lƣời 

biếng, thằng Risky “lại cái”, bà Mỹ già Rosaly 

nhăn nhó… hôm nay sao dễ thƣơng chi lạ. Rồi 

họ sẽ đi đến nơi nào? Tôi thật xúc động khi gặp 

Denny ở phòng ăn. Ông ta đã tiêu phí hơn nửa 

cuộc đời ở hãng nầy. Ba mƣơi sáu năm! Ông 

chìa bàn tay chỉ còn ba ngón, vì một tai nạn ở 

hãng cách đây hai mƣơi năm và nói “David, 

quên đi nhé, nếu tao có lỗi lầm gì với mầy. Chúc 

mầy may mắn. Tao sẽ luôn nhớ đến mầy, một 

ngƣời tốt nhất mà tao đƣợc làm việc chung”. Đôi 

mắt ông đỏ hoe khi chúng tôi xiết chặt tay nhau. 

Khung cảnh nầy, những con ngƣời nầy, biết có 

còn gặp lại? Tự nhiên, tôi cảm thấy rã rời, bao 

nhiêu ý chí, niềm tin, bỗng tan biến với ý nghĩ 

“không biết mình… rồi sẽ ra sao?” 

****** 

Một ngƣời bạn khác tâm sự: 

“Tôi không sợ layoff. Thật tình mà nói, tôi 

thầm mong ngày nầy xảy ra sớm hơn nữa kìa. 
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Nói ra thì giống nhƣ một tên lƣời biếng, nhƣng 

thực sự, hai mƣơi năm làm việc tôi đã quá mệt 

mỏi. Tôi ở tù sáu năm, qua đây đi làm miệt mài, 

chƣa bao giờ rời khỏi tiểu bang Texas nắng cháy 

da ngƣời này để du ngoạn ở một nơi nào đó, với 

những danh lam, thắng cảnh hữu tình. Con cái 

tôi đã trƣởng thành, đứa nào cũng có việc làm 

ngon lành hơn bố. Nhà của tôi cũng đã trả đứt nợ 

rồi. Vậy mà có yên đâu, mới tuần qua, bà vợ lại 

dở chứng, nói xa nói gần. Nào là nhà cũ quá, bị 

hở tùm lum, nên máy “heat” chạy cả đêm không 

ngừng. Nào là chiếc xe đã hơn trăm ngàn 

“miles”, màu sơn đã bắt đầu bạc. Nào là cái TV 

không còn sắc nét nhƣ hồi mới mua… “Nhìn 

ngƣời ta thấy bắt ham, nhìn lại mình thấy bắt 

chán”. Tiếng thở dài thậm thƣợt của nhà tôi nhƣ 

có mang mũi dao nhọn hoắt xoáy một vòng vào 

trái tim tôi. Tôi không biết cuộc sống nhàn hạ 

mà tôi hằng ao ƣớc, rồi có thực hiện đƣợc 

không? Nghĩ cũng lạ, hồi xƣa, khi còn trẻ, tƣơng 

lai đang xán lạn bỗng mất hết sau ngày 30 tháng 

4, vậy mà nhà tôi vẫn an nhiên chấp nhận một 

cách độ lƣợng, với những lời âu yếm chân thành 
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“Anh đừng lo, mình còn bàn tay, còn tất cả. 

Mình trắng tay, nhƣng đâu có nghĩa là không có 

hạnh phúc”. Còn hôm nay, tay đeo hột xoàn, 

vàng vòng đầy nhóc mà hạnh phúc sao bỗng 

mong manh! 

****** 

“Nhà em theo nghề Nail đã hơn chục năm. 

Ngộ thiệt đó nha, là đàn ông mà ổng lại có khiếu 

về công việc thẩm mỹ, nên đƣợc nhiều khách 

thích. Ổng và em cùng theo học nail, nhƣng em 

không hợp chút nào hết, phần bị dị ứng với mùi 

thuốc, phần tay chân vụng về, nên em bỏ cuộc. 

Em xin đƣợc việc làm ở một hãng lớn. Nhƣng 

lúc nghề nail “hot” nhất, anh ấy muốn em nghỉ 

hãng, để hai vợ chồng mở tiệm, làm chủ lấy 

mình. Anh lập luận rằng, việc làm ở hãng xƣởng 

bấp bênh, không chắc ăn và không kiếm tiền 

nhiều nhƣ nghề nail. Điều đó hoàn toàn đúng, vì 

bạn bè em, ai theo nghề nail cũng ăn nên, làm ra. 

Nhƣng thật sự em không có khả năng đó. Xui 

xẻo em lại bị thất nghiệp ngay lúc này, mà bây 

giờ đâu dễ gì tìm đƣợc việc làm khác với đồng 
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lƣơng nhƣ hãng em làm lúc trƣớc. Ông chồng lại 

đƣợc dịp nói ra, nói vô nghe nhức nhối, nhiều 

khi tủi thân em muốn đi một chỗ nào khác cho 

rồi”. 

 

 

 

Bạn thân mến, 

Có đáng gọi là một vấn nạn về mặt tinh thần của 

những người thất nghiệp không? Đâu đó ở 

quanh bạn, những người thân trong gia đình hay 

chính bạn cũng đang ở vào hoàn cảnh tương tự. 

Có thật sự chúng ta phải lo âu quá sức chỉ vì bị 

mất việc? Có thật sự những người bị thất nghiệp 

là nạn nhân của nền kinh tế quốc gia đang suy 

yếu, không được ai nâng đỡ, mà lại còn là nạn 

nhân dưới con mắt của người thân yêu của mình 

không? Đôi khi, những cử chỉ, lời nói của những 

người thân yêu như vợ hay chồng, trong lúc 

người phối ngẫu của mình đang mất việc, tưởng 
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như bình thường, nhưng có thể là những cú đá 

chính xác vào vết thương đang rỉ máu. Chẳng 

hạn, bạn nói với ông chồng đang thất nghiệp 

“Thấy chị H chạy chiếc Lexus mới toanh, đẹp và 

sang quá, nhìn lại xe mình mà bắt chán.” Hay  

“Hôm qua đi  ăn tiệc sinh nhật nhà anh chị T, 

bước vào nhà, nhìn bộ sofa là „phê‟ liền…” Có 

thể, ông chồng bạn sẽ làm thinh, nhưng ai biết 

được trong lòng ông, hình như vừa có một vết 

cắt khá sâu.  

Mất việc chưa hẳn là một điều quá xấu, biết đâu 

ta sẽ có dịp thay đổi công việc khác tốt hơn, hay 

nghĩ cho cùng, cũng nên lợi dụng cơ hội này để 

nghỉ ngơi hoặc có thể dùng thời gian này để 

thực hiện bao nhiêu điều mà từ lâu bạn chưa 

làm được. Thật sự, chưa có sự mất mát nào bởi 

tình trạng thất nghiệp có thể thê thảm hơn sự 

mất mát của biến cố 30-4-75 mà người ta gọi là 

“đổi đời”. Chưa bao giờ một người sĩ quan 

trong quân đội VNCH nghĩ rằng, có ngày mình 

sẽ đạp xích lô, đi bán vé số. Vậy mà có người, 

khi mướn được chiếc xích lô đạp để kiếm cơm, 

họ lại sung sướng không thua gì ngày xưa được 
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thăng cấp! Rời khỏi quê hương với hai bàn tay 

trắng, không nghề nghiệp, không biết một tiếng 

Anh, ngoài hai chữ Yes và No, mà biết bao nhiêu 

người không bao lâu đã xây dựng một cơ ngơi, 

để rồi có được một cuộc sống sung túc, thảnh 

thơi. 

Hãy đứng lên, tiếp tục bước đi, nâng đỡ những 

người thân yêu đang khổ đau vì hai chữ “layoff” 

bằng những an ủi chân tình. Cuộc đời vẫn còn 

nhiều cơ may phía trước trong tầm tay mình bạn 

ạ. Tôi chợt nhớ lời thơ của Bùi Giáng: 

Xin chào nhau giữa con đƣờng 

Mùa xuân phía trƣớc, miên trƣờng phía sau. [] 
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Nhẹ gánh 

 nhọc nhằn 
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Có ngƣời bạn chuyển cho tôi một bài 

viết  -không thấy ghi tên tác giả- có tựa đề  “Đàn 

ông chẳng đƣợc việc gì”. Đọc xong tôi cảm thấy 

nóng mũi. Dù  bài viết có phần đúng,  nhƣng vẫn 

thấy ƣng ức làm sao đó. 

      -Anh ức vì bị  đổ oan. 

      -Không hẳn vậy,  nhƣng điều tôi muốn nói là 

các bà cũng chẳng phải hoàn hảo mà lại chê 

trách ngƣời khác. Nhƣ tôi vậy, ngay trong nhà, 

có nhiều điều mình nhìn thấy, nhƣng không nói 

ra chứ đâu phải không biết. 

       -Điều gì anh giữ trong lòng không nói ra, 

điều gì  bà nhà anh làm anh ấm ức nói nghe thử. 
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       -Thôi! đừng xúi dại,  nói cho bạn nghe để 

viết lên báo chắc tôi sẽ bị mần thịt sớm! 

      -Anh yên tâm, tôi hứa không bao giờ cho ai 

biết tên anh. Anh cứ nói  tất cả sự thật những gì 

anh không hài lòng về bà nhà. Dù ít hay nhiều 

cũng là một dịp để các bà biết thêm những điều 

“không muốn nghe”. 

     -Kiểu nầy không khác nào đi nói xấu vợ. Tôi 

biết các bà mỗi khi tụm năm, tụm bảy với nhau 

thì đầu tiên là chuyện shopping, kế đến là 

chuyện ông này, bà nọ và sau cùng thế nào cũng 

là chuyện mấy ông chồng -không tốt thì cũng 

xấu! Còn bọn đàn ông thì đời nào kể xấu vợ.  

Nói nhƣ thế không có nghĩa là không có vấn đề. 

Nhƣng ở đời, chẳng có ai là hoàn hảo, hơn nữa 

ông bà ta có câu “thƣơng nhau chín bỏ làm 

mƣời”, nên thôi, cứ xí xóa mọi chuyện cho yên 

nhà, yên cửa. 

      -Không phải tôi xúi anh nói xấu vợ, nhƣng 

đây là  dịp để anh tâm sự và gióng lên tiếng nói 

để cảnh tỉnh đối phƣơng vậy mà! 
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      Anh bạn vỗ đùi cƣời sặc sụa: 

     -Có lý! Có lý. Nhƣng nhớ không ghi tên tuổi 

gì hết nha. 

     Tôi giơ ngón tay cái, mạnh dạn gật đầu: 

     -Bảo đảm! 

Anh  trầm ngâm một lúc rồi thong thả nói: 

     -Đối với tôi, chỉ hai chữ thôi là đủ để diễn tả 

ngƣời đàn bà của tôi. 

    Tôi nôn nóng: 

     -Hai chữ gì? 

    -Kỳ cục! Không kỳ cục sao đƣợc khi mà sáng 

nào bà  cũng pha café, dọn thức ăn điểm tâm 

theo ý bà rồi bắt tôi phải ngồi ăn nhƣ trẻ con 

không bằng. Tôi không ăn thì bà đùng đùng nổi 

giận và sau đó là chiến tranh lạnh ba ngày, ba 

đêm. Thật ra, hơn ai hết, bà ấy biết  tôi không 

phải là ngƣời có tâm hồn ăn uống. Từ nhỏ, tôi 

đau khổ  biết bao nhiêu mỗi lần mẹ tôi bắt phải 

ăn hết món nầy, đến món ăn kia. Khi trƣởng 
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thành, vừa thoát khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ thì 

lại bị vợ tròng vào cổ một sợi dây thừng. Thêm 

một điều nữa là,  làm sao tôi có thể uống café 

ngon lành, trong khi bà đi làm sớm hơn tôi mà 

phải lò mò dậy từ lúc trời chƣa hừng sáng để 

chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Phải chi bà dành thì 

giờ đó ngủ thêm một chút có phải tốt cho sức 

khoẻ  không? Tôi cần bà khoẻ  mạnh để lúc nào 

cũng vui vẻ, bởi vì sự vui vẻ của bà đối với tôi 

thú vị hơn ly café và món ăn bà vất vả làm cho 

tôi mỗi sáng.  

          Không kỳ cục sao đƣợc khi mỗi lần tôi 

thay quần áo đi đâu thì bà nhìn từ đầu tới chân, 

và lúc nào cũng là câu phê phán tƣơng tự  "Sao 

anh mặc cái áo nầy với quần xanh? Sao anh lại 

đeo cà vạt màu nâu... còn cái áo nữa, coi kìa,  

phía sau nhăn nhúm nhƣ nhao mèo, để tôi ủi 

thẳng thớm cái đã...". Hôm nào tôi bực bội, giả 

điếc không tuân lệnh bà thì coi nhƣ cả tuần bà 

không thèm nhìn mặt tôi. Hồi xƣa, ở quân 

trƣờng tôi đã khổ vì cái màn sắp hàng để kiểm 

quân phục trƣớc khi ra phố, rồi khi về thành phố 

thì bị mấy ông quân cảnh dòm ngó trừng trừng, 
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nào là quần không gom ống, đầu không đội mũ.  

Bây giờ, rời quân ngũ mấy mƣơi năm, tƣởng 

đƣợc tự do trong cái ăn, cái mặc, ai dè bà kềm 

kẹp tôi còn hơn sĩ quan cán bộ và quân cảnh 

nữa. 

Không  kỳ cục sao đƣợc khi đi đâu với 

nhóm bạn của bà, bà cũng lôi tôi theo cho bằng 

đƣợc. Bà biết tôi là ngƣời  rụt rè, ít nói, luôn 

ngƣợng ngập giữa đám đông chứ đâu có lanh lẹ, 

cởi mở, hoà đồng với mọi ngƣời nhƣ bà, nên 

mỗi lần đi là mỗi lần đau khổ nhƣ bị tra tấn, dù 

tôi rất quý  bạn bè của bà. Vậy mà chẳng bao giờ 

bà tội nghiệp tôi, và cứ thế mà tôi trở thành chiếc 

bóng câm lặng của bà. Nhƣng nếu chẳng may có 

ai đó xì xào “Ông chồng của bà hà tiện lời nói 

quá vậy?” thì coi nhƣ trên đƣờng về tôi sẽ bị xài 

xể vì cái tội làm mất mặt bà. 

     Có những điều tôi cần quan tâm hơn thì bà 

thƣờng không hiểu hoặc  cố tình lờ đi, nhƣng tôi 

không thể đòi hỏi hay trách móc bà, vì  thật khó 

mở lời khi phải nói những điều khó nói. Tuy 

vậy,  nhƣng tôi với bà cũng đã sống với nhau 
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mấy mƣơi năm. Ngẫm nghĩ  lời Chúa dạy  hơn 

hai ngàn năm trƣớc "Hãy chịu đựng lẫn nhau và 

hãy tha thứ cho nhau, nếu ngƣời nầy có việc 

phải oán trách ngƣời kia" mà thấm thía vô cùng. 

 

Bạn thân mến,  

        Khi nghe ông bạn phàn nàn bà vợ  “sáng 

nào cũng pha café, rồi dọn  thức ăn điểm tâm 

theo ý bà,  bắt tôi phải ngồi ăn như trẻ con”, tôi 

lại nhớ đến vợ chồng người bạn từ tiểu bang 

khác sang thăm trong dịp hẻ năm trước. Trong 

lúc trò chuyện, anh chồng phân bua: 

      - Từ ngày lấy nhau đến giờ, bà xã tôi chưa 

bao giờ pha  một ly café chứ đừng nói là chiên 

trứng hay nướng lát bánh mì cho tôi ăn sáng. 

Nói thiệt, nếu bà làm cho tôi điều đó tôi sẽ rất 

sung sướng. 

      Chị vợ từ tốn trả lời: 

     -Ai cũng có tay có chân, muốn ăn, muốn uống 

gì thì tự làm cho vừa ý, chứ biểu tôi làm lại mất 
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công chê mặn, chê lạt, rồi vợ chồng đâm ra xích 

mích. 

     Giữa vợ chồng thường có những điều nghịch 

lý như thế. Nhưng vấn đề quan trọng không phải 

chỉ ở chỗ tâm đầu ý hợp, mà là vợ chồng có lắng 

nghe nhau không. Nghe để thêm một chút quan 

tâm. Quan tâm để có chút thay đổi  trong lời nói, 

cử chỉ của chính mình cho người  bạn đời nhẹ 

gánh nhọc nhằn vì sự chịu đựng đôi khi quá 

mức.[] 
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Bạn có biết lòng quảng đại của đàn ông 

không thể  dùng trong những trƣờng hợp nào 

không? Đó là khi bạn so sánh chàng với ngƣời 

khác về tƣớng mạo, tài năng, tính  tình và nói 

xấu cha mẹ, anh chị em của chàng với bạn bè. 

Chị Hằng là một ngƣời vợ rất đảm đang. 

Khi đặt chân đến Hoa Kỳ chị đã gánh vác hết 

mọi việc trong gia đình, để tạo điều kiện cho 

chồng ăn học thành tài. Mƣời năm sau, gia đình 

chị đáng gọi là một mẫu mực thành đạt cuả 

những ngƣời tỵ nạn. Vậy mà hạnh phúc lại 

không mỉm cƣời với họ. Tại sao? Bởi vì, cũng 

đúng mƣời năm sau, gia đình bên chồng gồm 

cha mẹ, hai ngƣời em đƣợc bảo lãnh đoàn tụ. Nụ 

cƣời đoàn tụ chƣa kịp tắt trên môi thì những giọt 

đắng lại âm thầm rơi xuống giữa mái gia đình 

êm ấm.  Từ những xích mích nhỏ trong những 

ngày làm dâu khi xƣa chƣa phai mờ trong ký ức 

cuả chị, thêm  vào đó là cách ứng xử  không 

thích ứng với môi trƣờng sống mới theo lối suy 

nghĩ  của một gia đình phong kiến ở Việt Nam. 

Chẳng hạn, mỗi lần thấy cậu con trai -chồng của  
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chị Hằng -  giúp vợ dọn cơm thì  bà cụ nói xa, 

nói gần  “Cái thằng giỏi hầu vợ”. Khi anh đang 

hăm hở bỏ quần áo vào máy giặt thì  cô em xỉa 

xói “Tƣớng tá hùng dũng nhƣ anh mà lại thích 

làm chuyện đàn bà!”. 

Chƣa kể, bao nhiêu đòi hỏi vô lý khác nhƣ phải 

gửi tiền về Việt Nam cho  bác Cả xây mộ ông 

bà, to hơn cái mộ của “thằng cha” Lì ở cuối làng 

cho mát mặt dòng họ. Hoặc “Giúp chị mày ít 

tiền xây thêm một tầng lầu, để sau này ba mẹ có 

về  thăm quê nhà thì có nơi, có chỗ, đầy đủ tiện 

nghi”. Khi chiụ hết nổi, chị Hằng đã bày tỏ sự 

bất bình với chồng:   

-Ba mẹ anh chỉ thích cái hào nhoáng bên ngoài. 

Làm nhƣ  tiền bạc là lá cây, lấy chổi huơ một cái 

là có hàng đống, để ông bà muốn gửi cho ai thì  

gửi.  Cả ngày, em và anh phải làm việc đầu tắt 

mặt tối, suốt tuần không có đƣợc một ngày nghỉ, 

sao ba mẹ anh chẳng chút xót thƣơng. Ngƣời 

đâu mà  ích kỷ”.  

 Bao nhiêu nỗi ấm ức chị Hằng tuôn ra với thái 

độ gay gắt trong cơn bực tức. Chồng chị lâu nay 
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vẫn thấy điều đó, nhƣng sợ mẹ buồn lòng và các 

em gán tội bênh vợ bỏ mẹ, nên anh vẫn lặng 

thinh chịu đựng. Có lần anh nhẹ nhàng tâm sự 

với chị  “Anh biết những người trong gia đình 

anh làm nhiều điều khiến em buồn, nhưng đã 

thương anh thì em ráng chiụ đựng một thời gian 

ngắn, khi mọi người ra riêng sẽ hết chuyện”.  

Cái thời gian ngắn mà anh hứa đó đã quá dài đối 

với chị Hằng, khiến chị không kềm chế đƣợc 

những uất ức trong lòng. Còn chồng chị, tuy 

hiểu sự quá đáng của ngƣời thân của mình, 

nhƣng khi nghe những lời trách móc nặng nề cuả 

vợ anh lại nổi nóng, quay sang bênh vực mẹ, 

giận hờn chị. Từ đó, hai vợ chồng sinh ra bất hoà 

thƣờng  xuyên. 

Chị Tuyết và anh Thân là một cặp vợ 

chồng xứng lứa, vừa đôi. Hai ngƣời yêu  nhau từ 

lúc còn là sinh viên. Ra trƣờng, ngay thời điểm 

tốt, anh chị tìm đƣợc  công việc với mức lƣơng 

hậu hĩnh. Tƣơng lai trƣớc mặt họ là cả một vùng 

trời sáng rực. Sau đám cƣới thật linh đình, họ 

đƣa nhau về xây tổ ấm trong một căn nhà mới 

thật to, thật  đẹp. Năm năm sau đó anh chị đều bị 
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mất việc, nên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề 

tài chánh.  Thấy bạn bè làm nghề địa ốc thành 

công, chị Tuyết cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhƣng 

anh Thân thì không thích. Anh biết mình không 

có khả năng đối với công việc đòi hỏi phải tiếp 

xúc giao dịch đầy phức tạp, nên xin vào làm ở 

hãng điện tử với số lƣơng công nhân khiêm 

nhƣờng. Chị  Tuyết muốn chồng mở tiệm bán 

điện thoại, vì anh  giỏi tiếng Anh nên thừa điều 

kiện để làm việc này. Nhƣng anh Thân bảo “Anh 

không thích hợp với nghề buôn bán, nếu làm thì 

sẽ cầm chắc thất bại!”. Chị Tuyết  dùng dằng 

than thân trách phận “Chồng ngƣời ta giỏi giang, 

biết nắm lấy thời cơ để kiếm tiền cho vợ con 

đƣợc sung sƣớng tấm thân, còn anh thì khù khờ 

an phận, chỉ biết bấm thẻ lãnh lƣơng!  Cứ ngồi lì 

một chỗ rồi cũng sẽ đến lúc mất nhà”.  Anh 

Thân choáng váng vì lời chỉ trích cuả vợ nên trả 

đũa ngay “Sao không nói  thêm là sẽ mất vợ 

luôn!”. Thế là  hai ngƣời cãi nhau một trận suýt 

đƣa đến ly dị! 

Chị Cẩm Lệ là một phụ nữ rất vui tính. 

Trong đám đông, lúc nào chị cũng đƣợc mọi 
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ngƣời cảm mến vì lối nói chuyện thật hài hƣớc 

và duyên dáng. Đặc biệt, chị luôn tìm một điểm 

gì đó để khen ngợi hết mọi ngƣời, trừ anh Đăng 

- chồng chị- thì chƣa bao giờ nhận đƣợc lời khen 

nào. Anh không thích khiêu vũ, nhƣng vì  muốn 

làm vui  lòng vợ nên anh cũng tập vài điệu để ra 

sàn nhảy với chị cho vui trong những dịp tiệc 

tùng. Ngƣợc lại, chị Cẩm Lệ rất đam mê môn 

giải trí này và muốn anh học khiêu vũ để có thể 

cùng chị trở thành một cặp nhảy đẹp nhất cho 

bạn bè lát mắt. Có hôm trong một buổi dạ tiệc, 

chị nói với chồng “ Xem anh Thanh kìa, bƣớc 

chân của anh ấy lả lƣớt không thua gì  Nguyễn 

Hƣng. Còn anh  thì  cứng ngắc, chẳng khác nào 

khúc gỗ”. Anh Đăng giận xám mặt, nhƣng vợ 

nói không sai nên đành làm thinh. Sự so sánh 

nầy làm anh Đăng đau hơn cả những lần chị 

khen ngợi ƣu điểm cuả ngƣời  khác trƣớc mặt 

anh! Có lẽ cũng nhận ra điều này, nên chị  Cẩm 

Lệ phân bua với bạn bè “Mình khen những ƣu 

điểm cuả ngƣời khác để anh ấy lƣu ý mà cố gắng 

làm theo”.  

Bạn thân mến,  
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Thông thường  trong gia đình người  đàn ông  

rất phóng khoáng, ít khi  giận hờn nhỏ nhen. 

Bạn cứ hỏi thử, có phải trong mười cặp bất hòa, 

có đến tám trường hợp ông chồng sẽ là người  

làm  hòa  trước. Tại sao?  Bởi vì đàn ông rất dễ 

quên những nét cau có và giọng nói chát chúa  

của vợ khi cãi nhau, miễn là những lời lẽ khó 

nghe đó không phải là vết chém vào tử  huyệt 

cuả họ. Trong lòng người đàn ông có một số 

“vùng cấm địa” - tạm gọi là tử huyệt (nói theo 

phim kiếm hiệp Trung Hoa). Vùng cấm điạ nầy 

rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và khi đã bị tổn 

thương thì chẳng bao giờ lành. 

Trường hợp chồng chị Hằng, chắc chắn anh biết 

rõ sự phi lý cuả mẹ qua cách an ủi chị. Và chị 

Hằng, khi không còn chiụ đựng được nữa, chị  

phản ứng mạnh mẽ qua cách trách móc nặng nề 

gia đình chồng cũng là một điều dễ hiểu. Tuy 

nhiên, phương cách nầy đã tổn hại đến tình vợ 

chồng, vì chị đã đâm đúng vào tử huyệt cuả anh, 

nghĩa là đụng chạm đến gia đình anh. Nếu bằng 

cách nào đó để chính anh tự nói về những bất 

công mà mẹ anh đã đối với chị, chắc chắn kết 
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quả sẽ ngược lại. Thí dụ, chị có thể nhẹ nhàng 

nói với anh “ Vì thương anh, em đã làm hết sức 

mình để tròn bổn phận con dâu  tốt. Nhưng anh 

thấy đó, em đã không thể làm hài lòng mẹ. Vậy  

thì anh nói đi, em phải làm sao khi em đã kiệt 

sức rồi!”. Bạn thử nghĩ, có người chồng nào lại 

đành lòng không đưa bờ vai của mình cho vợ  

tựa đầu và cố gắng tìm cách giải quyết ổn thoả 

đôi bề.   

Trên thế gian  nầy, chắc  chắn không có người 

đàn ông nào thích nghe  vợ đem nhược điểm cuả 

họ ra so sánh với người khác. Và cũng không có 

cách “xây dựng” chồng nào tệ hại hơn cách Chị 

Cẩm Lệ đã làm.  Tương tự như thế, lời chỉ trích  

cuả chị Tuyết cũng không kém phần độc địa, dù 

đó là ý muốn giúp chồng vươn lên.  

Những hành động trên đây là những cú đánh 

vào tử huyệt cuả đàn ông. Người  vợ nào làm 

như thế cũng đồng nghiã  với việc chính họ đang 

dẫm nát cái hạnh phúc vốn đã mong manh vì 

những hệ lụy chung quanh. [] 
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“Tôi là một ngƣời đàn ông bất hạnh, 

chung sống với vợ mới đƣợc chín năm thì vợ bị 

bệnh hiểm nghèo qua đời, để lại cho tôi hai đứa 

con. Khi không còn cô ấy trên cõi đời này, tôi 

mới thấy ân hận vô cùng. Tôi đã là ngƣời chồng, 

ngƣời cha vô tâm -ỷ vào công việc của tôi khá 

bận rộn, nên tôi phó mặc tất cả mọi việc cho vợ. 

Khi cô ấy đã ra đi, mặc dù có mẹ vợ tới giúp đỡ 

nhƣng tôi vẫn lúng túng, vụng về vô cùng. Bất 

cứ việc gì tôi cũng chẳng biết. Cũng may, đứa 

con gái đầu lòng của tôi nó lại biết hết. Nó luôn 

nói với tôi, mẹ vẫn hay làm thế này, mẹ để ở chỗ 

kia, mẹ bảo… Còn thằng con trai út của tôi thì 

dƣờng nhƣ biết điều hơn, tuy bản chất nghịch 

ngợm của trẻ con vẫn còn. 
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Sau hai năm vắng bóng vợ, chỉ có mấy bố con 

sống với nhau, tôi đã trở nên thông thạo việc 

nhà, biết đƣa con đi học ở đâu và điều quan 

trọng là các con rất gắn bó với tôi, tin cậy ở tôi. 

Dƣờng nhƣ, chúng nó mặc nhiên coi tôi vừa là 

bố, vừa là mẹ. Tôi cũng không muốn cƣới vợ 

khác, mặc dù, trƣớc khi mất, vợ tôi có nói “Số 

em bạc mệnh nên không thể cùng anh chăm sóc 

các con khôn lớn. Khi em chết rồi, anh hãy cƣới 

một ngƣời phụ nữ tốt, hiền lành để giúp anh nuôi 

con”.  Bởi vì, tôi rất thƣơng các con và sợ rằng 

không thể tìm đƣợc ngƣời phụ nữ nào thật lòng 

yêu thƣơng con tôi nhƣ mẹ ruột của nó. Vì thế, 

tôi đã quyết định ở vậy nuôi con khôn lớn trƣởng 

thành. Tất nhiên, tôi cũng có “bạn gái”, nhƣng 

tôi xác định với cô ấy rằng, tôi sẽ không cƣới vợ 

(cô ấy cũng đồng ý, vì chính cô cũng đã ly dị 

chồng và đang nuôi một đứa con bảy tuổi). 

Chúng tôi quyết định phƣơng án trên, để cùng 

nhau giúp đỡ nuôi con”. 

Mẩu chuyện trên đây do Thƣơng lấy ra từ 

“internet”, đƣa cho tôi xem. Thƣơng hỏi tôi, 

nghĩ thế nào về ngƣời cha trong câu chuyện. Tôi 
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cƣời, hỏi lại, em nghĩ sao? Thƣơng cúi đầu thật 

thấp, giọng buồn buồn: 

-Em không biết ngƣời cha trong câu chuyện trên 

giữ đƣợc ý nghĩ “ở vậy nuôi con” đƣợc bao lâu, 

hay rồi cũng nhƣ ba em. Mẹ em mất mƣời tám 

năm rồi, khi ấy em mới vừa mƣời hai tuổi, anh 

của em mƣời lăm. Ba nói với chúng em rằng, sẽ 

không lấy vợ nữa, vì ông không bao giờ quên 

đƣợc mẹ và không muốn chúng em phải gánh 

chịu cảnh mẹ ghẻ, con chồng. Vì vậy, dù mồ côi 

mẹ, nhƣng em cũng đƣợc sung sƣớng, hạnh phúc 

với tình thƣơng cuả ba. Ngƣời đã gần gũi, chăm 

sóc, dạy dỗ chúng em thật chu đáo. Lúc nào em 

cũng tự hào với bạn bè rằng, em có phúc lớn khi 

có đƣợc một ngƣời cha tuyệt vời nhất thế gian. 

Nhƣng niềm hãnh diện đó đã tiêu tan, khi em 

tình cờ biết đƣợc ba đã dan díu với một ngƣời 

đàn bà mà trƣớc đó ba nói cô là em họ, bà con xa 

với ba. 

Em nhớ, lúc còn bé, trong những ngày hè, ba 

thƣờng mang chúng em đến nhà cô ấy ở Florida 

để nghỉ ngơi, tắm biển cả tháng dài trƣớc khi 



173 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

nhập trƣờng. Chúng em rất thƣơng và quý cô 

nhƣ một ngƣời cô ruột thịt. Nhƣng sự thật, cô ấy 

là bạn gái cũ cuả ba trƣớc ngày cƣới mẹ. Sang 

Mỹ, cô đã ly dị chồng. Ba em và cô gặp nhau từ 

lúc nào không rõ, nhƣng khi em biết thì hai 

ngƣời đã có với nhau một đứa con gái lên năm 

tuổi. Điều nầy đã gây một cú sốc thật lớn cho 

em. Trong phút chốc, hình ảnh ngƣời cha vĩ đại 

cuả em đã sụp đổ tan tành. Sự kính trọng và lòng 

yêu thƣơng cuả em đối với ba không còn nữa mà 

thay thế vào đó là một lòng oán giận, vì ba đã 

dối gạt chúng em. 

Nghe xong câu chuyện, tôi cảm thấy xót xa cho 

ngƣời trong cuộc. 

Rất tiếc! rất tiếc! 

Bạn thân mến, 

Bạn sẽ làm gì nếu ở vào cương vị cuả người 

cha? hoặc bạn sẽ nghĩ gì, nếu tự đặt mình vào vị 

trí của người con? Dù có biện minh thế nào thì 

cũng không làm sao thay đổi được não trạng cuả 

người con gái bị cha mình lừa dối. 
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Tôi chợt nhớ đến một định luật trong chính trị 

“Cứu cánh không thể biện minh cho phương 

tiện”. Trước đó, ông không muốn bước thêm 

bước nữa vì thương con và lo sợ con mình sẽ tổn 

thương tinh thần, khi nghĩ rằng ông không 

thương yêu chúng nên mới tục huyền. Nhưng 

chính bản thân ông cũng không thể tự thắng 

trước những rung động rất con người. Tôi tin 

rằng, ông có nỗi khổ tâm không nói được. Sự hy 

sinh cuả ông, ở mặt nào đó rất đáng trân trọng. 

Nhưng rất tiếc, vì thiếu một chút khéo léo đã trở 

thành vô nghiã - đối với con ông. Mặc dù, ông 

đã tròn trách nhiệm nuôi dạy chúng lớn khôn 

nên người, lập được sự nghiệp cho bản thân, 

nhưng sự tổn thương trong lòng cô con gái -dù 

đã ba mươi tuổi- biết đến bao giờ mới có thể 

lành được! 

Phải chi, ngay lúc gặp lại người bạn gái cũ và 

khi biết mình không thể cưỡng lại lý lẽ cuả con 

tim, ông có thể tục huyền một cách đường đường 

chính chính, sau khi chuẩn bị tâm lý cho con trẻ, 

như tạo điều kiện để người phụ nữ kia chinh 

phục tình cảm các con trước, giải thích cho 
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chúng hiểu, sự có mặt cuả người mẹ thứ hai rất 

cần thiết cho các con và cho ông. Bằng tất cả 

lòng yêu thương chân thành, chắc hẳn ông đã 

tạo được một mái gia đình hạnh phúc. 

Và Thương -người mà hiện tại không chấp nhận 

một lời khuyên nhủ của ai về cách cư xử của cô 

đối với cha- có lẽ, một ngày nào đó sẽ hối tiếc về 

thái độ cuả mình (có thể, lúc đó cha cô không 

còn nữa) khi cô chợt hiểu rằng, dẫu sao, cha cô 

cũng là con người, cũng có những nhu cầu tình 

cảm và sự cô đơn mà cha cô phải chịu đựng khi 

anh em cô mỗi ngày mỗi lớn và mỗi xa ông. 

Ước mong, sẽ có một ngày trái tim Thương rộng 

mở, để cha cô có thể tìm lại tình thương mà chỉ 

vì thiếu cân nhắc kỹ càng ông đành phải đánh 

mất. [] 
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kinh ngạc 
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Câu chuyện bắt đầu từ anh Sáu, ngƣời 

đàn ông  bốn mƣơi sáu tuổi, có sáu đứa con. Đó 

là lý do chúng tôi gọi anh là anh Sáu, dù anh 

mang số Năm tính theo thứ tự trong gia đình. 

Anh lại là một ngƣời có lập trƣờng bất nhất, thay 

đổi ý kiến liền tù tì, nên phía sau chữ Sáu, bạn 

bè gắn thêm chữ  “lèo” - Sáu Lèo - cho trọn 

nghĩa.  

Thật vậy, bất cứ chuyện gì, thoạt đầu anh là 

ngƣời xung phong hăng hái nhất, nhƣng cũng lại 

là ngƣời bỏ cuộc trƣớc nhất. Chẳng hạn, trong 

nhóm có ngƣời đề xƣớng đi du lịch, anh Sáu sẽ 

là ngƣời xung phong ghi danh và cổ vũ ngƣời 

khác. Sau đó, dần dà anh sẽ viện đủ lý do để rút 

lui! Có lẽ chỉ cái tật nầy cũng đủ cho anh bị chị 

Sáu "hành hình" bằng ngôn ngữ, từ ngày nầy qua 

tháng khác, vì cái tội làm mất uy tín. Ngoại trừ 
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cái tật  "lèo", anh Sáu là một ngƣời rất thật thà, 

dễ mến.  

Trong dịp mừng ngày sinh nhật của con anh Sáu, 

chúng tôi tụ họp tại nhà anh ăn nhậu vui vẻ. 

Trong căn nhà khá lớn, trẻ con chơi ở phòng 

game trên lầu, các bà quây quần nhau ở bàn ăn, 

cạnh nhà bếp, cƣời nói ồn ào nhƣ ong vỡ tổ, các 

ông ngồi cụng ly ở phòng ăn lớn phía trƣớc. 

Tình cờ đi xuống bếp, tôi nghe các bà xúm nhau 

tố khổ ông chồng của mình một cách ngọt xớt. 

-Anh Minh nhà tôi đấy à! làm sao mà nói nổi, 

cái tật lè phè mấy chục năm vẫn vậy... 

Dù không cố ý, nhƣng những “lời châu ngọc” 

của các bà không ngừng rót vào tai, bắt buộc tôi 

phải nghe. Biết chắc thế nào cũng đến lƣợt mình, 

nên tôi vội vàng sang số de, để khỏi phải lâm 

vào cảnh “những điều nghe thấy mà đau đớn 

lòng”. 

Trở lại phòng khách, thấy phe đàn ông đang sôi 

nổi bàn về chuyện khủng bố làm nổ bom chết 

ngƣời ở bên Anh. Có vài ý kiến trái ngƣợc nhau, 
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sắp biến thành cuộc tranh cãi, tôi cắt ngang câu 

chuyện để hƣớng sang đề tài khác:  

-Các ông có biết tin chúng ta đang bị khủng bố 

hay không? 

Mọi ngƣời ngạc nhiên nhìn tôi:  

-Chuyện gì? 

-Các bà đang hài tội và kết án tụi mình kìa! 

Anh Sáu cƣời khà khà, lên tiếng:  

-Ối! tƣởng chuyện gì chứ cái màn khủng bố này, 

chị Sáu dành cho anh mỗi ngày. Nhƣng có sao 

đâu, anh vẫn sống nhăn răng đây nè, sợ cái gì 

chứ!  

Chúng tôi quay sang khai thác anh Sáu. Với lối 

khôi hài nhẹ nhàng, anh Sáu kể: 

-Hồi xƣa, khi mới quen nhau, bả khen anh đủ 

thứ. Nào là đẹp trai (vừa nói anh vừa vuốt bộ râu 

cụp xuống), ăn nói hoạt bát, y phục tƣơm tất 

đúng thời thƣợng, làm anh khoái chí, nên vừa 

mới có việc làm là xin cƣới ngay. Những năm 
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đầu, bả hiền lành, dễ thƣơng vô cùng. He!he!!! 

Chắc tại vậy mà đẻ một lèo đến sáu mạng. Cứ 

hai năm một bụng, không sót lần nào. Căn nhà 

anh, ban đầu còn rộng, từ từ trở nên chật chội và 

sau đó biến thành nhà trẻ, ngổn ngang đến phát 

khiếp. Suốt nhiều năm, bả không phải đi làm, ở 

nhà lo đẻ và trông coi đám trẻ cũng ngất ngƣ con 

tàu. Anh đi làm về cũng đâu có yên, nào giặt đồ, 

rửa chén, tắm cho mấy đứa nhỏ. Mãi đến khi đứa 

thứ tƣ đi học, bả mới đi làm, vì ở nhà hoài cũng 

buồn. Bả đi làm, tiền bạc có rộng rãi hơn, nhƣng 

cũng từ đó, những chuỗi ngày đen tối cuả anh 

bắt đầu. 

Anh bạn bên cạnh đập bàn, cƣời khề khà: 

-Đoạn nầy khá hấp dẫn đó, bây giờ mời quý vị 

cạn ly trăm phần trăm rồi  nghe anh Sáu trút bầu 

tâm sự tiếp. Vô đi, vô! vô!!! 

Cả bàn đƣa ly lên cụng côm cốp. Anh Sáu thong 

thả kể tiếp: 

-Mấy chú biết không, hai vợ chồng thay phiên 

nhau đƣa rƣớc các con, về đến nhà còn phải lo 
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nấu nƣớng, dọn dẹp đến mƣời một giờ khuya 

mới xong. Đáng lẽ đây là giờ nghỉ ngơi, nhƣng 

bả thƣờng lợi dụng giờ phút rảnh rang này để 

quay sang "dạy dỗ” anh. Có nhiều chuyện anh 

làm sai từ hồi thuở nào không biết, vậy mà bả kể 

lại vanh vách. Anh biết, cãi cọ cũng chẳng ích 

lợi gì, nên ậm ừ cho qua chuyện. Nào ngờ,  làm 

thinh bả cũng bắt lỗi "Tại sao nói mà anh không 

quan tâm? Đúng hay sai, sao không đính 

chính?”. Các chú thấy chƣa, chỉ còn cách nhắm 

mắt, ngủ luôn cho yên chuyện. Chƣa hết đâu, nói 

ban đêm thấy không hiệu nghiệm, vả lại, cũng 

cần ngủ để lấy sức, sáng dậy sớm đi làm, nên  bả 

đổi sang ban ngày. "Cái màn cửa phía trƣớc xệ 

một bên, nói với anh cả tháng nay mà vẫn chƣa 

sửa. Cái ngăn  kéo ở nhà bếp bị hƣ hai tháng rồi 

anh cũng để vậy. Chuyện ở đâu anh cũng lẹ 

làng, còn ở nhà thì cứ nhởn nhơ". Đó là bài 

giảng trong khi ăn cơm mà anh thƣờng gặp. 

Trƣớc mặt con cái, anh chỉ biết cƣời trừ  “Anh sẽ 

làm mà, đừng lo!”.  Hầu nhƣ lúc nào có giờ gặp 

nhau, anh cũng bị phàn nàn về một vấn đề gì đó. 

Công nhận, có nhiều điều rất  cần vợ nhắc nhở, 
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nhƣng nếu chị Sáu nhắc một cách nhẹ nhàng, 

ngọt ngào, anh sẽ vui vẻ tiếp nhận. Ngƣợc lại, để 

cửa nhà êm ấm, mình phải trở thành ngƣời câm 

điếc là xong. Bả nói hoài cũng có lúc mệt. Ối! lo 

gì. Có ai không bị vợ cằn nhằn, nói đi! 

Một anh bạn trẻ góp lời: 

-Phần em thì chỉ bị mệt tai khi lái xe thôi anh 

Sáu à! Mỗi lần lên xe, cô ấy cứ nhìn tới, nhìn lui 

và bắt đầu phát thanh "Anh chạy nhƣ vậy gặp 

cảnh sát thế nào cũng lãnh ticket. Qua “lane” 

trƣớc đi, để tới chỗ quẹo không kịp” hay là “Anh 

lái sát xe trƣớc rồi thắng gấp, nguy hiểm quá đi. 

Đã nói coi đƣờng trƣớc mà không nghe, bây giờ 

lạc tới lạc lui!...". . Có nhiều lần em nhắc khéo 

"Lên xe là chắc chắn sẽ tới nơi em muốn. Cứ 

nghe nhạc, ngắm cảnh, mọi sự để anh lo, khi nào 

nguy cấp thì báo động cho anh đƣợc rồi”. Đƣợc 

một hai lần, rồi đâu cũng vào đó. Nhiều lúc nghĩ 

cũng lạ, không hiểu tại sao mình không bị tai 

nạn vì cái máy phát thanh bên cạnh. Em nhớ có 

một câu nói khôi hài ý nhị "Anh thì lái xe, còn 

em lái anh". Cũng có lợi là đỡ buồn ngủ, nhƣng 
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đôi khi cũng bực mình, muốn lao vào cột đèn 

cho rồi. 

Một anh bạn khác xen vào than thở: 

-Tôi thì luôn khổ sở vì phải nghe phàn nàn về 

những ngƣời bạn mà bả không ƣa. Dĩ nhiên, bả 

cũng có nhận xét nhạy bén về một ngƣời nào đó, 

nhƣng tính tôi xuề xoà, ai sao mặc họ, miễn 

đừng đụng chạm đến mình thôi. Còn bả, nếu 

không thích ai thì bả bắt mình không thích theo.  

 

Bạn thân mến,  

 Thượng đế tạo ra đàn ông và đàn bà có 

rất nhiều điểm khác nhau. Các đấng mày râu, từ 

khi chào đời đã thể hiện cái khí thế ngang tàng 

"đầu đội trời, chân đạp đất". Còn nhỏ thì phá 

phách đến cha mẹ cũng phải sợ. Lớn lên, bước 

vào đời như cơn bão tố, chữ  "khuất phục" hình 

như không có trong đầu, nên thường được gọi là 

"phái mạnh". Các bà được gọi là "phái yếu", 

nhưng  thực ra không yếu chút nào,  mà họ lại 
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còn có những loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm là 

"sắc đẹp, sự ngọt ngào, nước mắt và nói dai". 

Khi còn ngoài vòng hôn nhân, dù là con ngựa 

hoang ngang tàng, có ai là thoát khỏi vòng vây 

cuả hai loại vũ khí "sắc đẹp và sự ngọt ngào" 

đâu. Nhà thơ Đinh Hùng đã từng viết:  

                Những buổi đó ta nhìn em kinh  ngạc 

                 Hồn mất dần trong cặp mắt  lƣu ly 

 Để rồi cuối cùng, đấng nam nhi nào cũng 

tự động trói tay để chịu khuất phục trước phái 

yếu. Các bạn đã từng nghe một định nghĩa hay 

nhất về tình yêu không? "Yêu có nghiã là chết 

cho nhau". Nghĩa là mỗi ngày, cái con người 

ngang tàng trong bạn sẽ chết dần  -vì những giọt 

nước mắt hay những lời nói dai dẳng- trong cái 

tổ ấm mà bạn đã tự chui vào. Và điều đó không 

có gì là nghịch lý. Đàn bà mà không biết "cằn 

nhằn, nói dai, nói dài" mới là bất thường.   

 Có lần, người viết đọc được một ý tưởng 

khá thú vị như sau: 



186 | H Ạ N H  P H Ú C  T R O N G  T A Y  

 

 "Thực ra, đa số phụ nữ nói nhiều không 

phải chỉ vì bản thân họ, mà chính vì mong muốn 

gia đình chung tốt đẹp, và xét cho cùng họ có 

quyền nói khi ở cƣơng vị "nội tƣớng" trong gia 

đình. Tuy nhiên, nói ở chừng mức nào lại phải 

phụ thuộc vào nghệ thuật khéo léo của mỗi 

ngƣời. Có ngƣời, nhờ vận dụng phƣơng pháp 

này mà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhƣng 

ở nhiều ngƣời khác thì lại là một sự thất bại. Dù 

sao, với nam giới, họ nhìn nhận sự nói nhiều của 

phụ nữ là một tật xấu. Và để họ kết luận bạn là 

một phụ nữ nói nhiều thì cũng đồng nghĩa với sự 

thất bại." 

 Bạn ơi! nếu bạn không thể khá hơn vì 

những lời "uốn nắn" của vợ cũng không sao. 

Nhưng hãy tập cho đủ can đảm và công lực như 

anh Sáu để chấp nhận vợ mình dùng loại vũ khí 

lợi hại nhất  -nói dai-  trong việc xây dựng gia 

đình với quyền nội tướng mới đáng mặt anh 

hùng. Và hạnh phúc chỉ giữ được trong tay 

những vị anh hùng![] 
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Ba em là một sĩ quan trong quân lực 

VNCH. Ông  bị  bắt đi tù khi  cộng sản chiếm 

miền Nam năm 1975. Không có ba, cuộc sống 

gia đình em thật  vất vả với đồng lƣơng công 

nhân eo hẹp của mẹ. Mỗi buổi chiều, sau giờ 

học, em  phải đi bán vé số để kiếm tiền phụ mẹ 

nuôi bốn đứa em còn bé, dù lúc đó em chỉ mới 

chín tuổi.  Mỗi năm một lần, em theo mẹ đi thăm 

ba qua các trại tù trong miền Nam. Và cuối 

cùng, khi ba bị đƣa ra Bắc thì mẹ con em chỉ biết 

ôm nhau khóc, vì  thƣơng nhớ và lo lắng cho ba, 

nhƣng không có đủ tiền để đi đến một nơi quá xa 

lạ mà mẹ em chƣa từng đặt chân đến. Lúc ấy, 

trong những lá thƣ gửi về, ba thƣờng viết  “Ao 

ƣớc  lớn nhất của anh là đƣợc sống với mẹ con 

em, dù có phải vất vả, nhọc nhằn mấy anh cũng 

vui”. Tám năm sau, ba  đƣợc thả về. Thật không 

còn niềm hạnh phúc nào lớn lao hơn cho gia 

đình em trong phút giây sum họp đó.  Cả nhà 

mừng vui  không kể xiết.  
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Nhƣng rồi, ngày vui ấy cũng qua mau. Hằng 

ngày phải trình diện và sống dƣới sự quản chế 

cuả công an phƣờng, ba luôn lo sợ không biết  bị 

bắt lại lúc nào. Với tình trạng của ba lúc đó  

không dễ dàng xin đƣợc việc làm, nên ba phải 

đạp xích lô để  kiếm sống qua ngày. Từ khi bắt 

đầu công việc lao động nặng nhọc mà số tiền 

kiếm đƣợc chẳng bao nhiêu thì ba trở nên khó 

tính, cộc cằn. Không rày la, mắng nhiếc mẹ con 

em thì cũng quay sang oán trách ngƣời Mỹ đã bỏ 

rơi miền Nam, để ông phải làm ngƣời thua trận. 

Tất cả những nỗi bực dọc, ấm ức đó ông còn biết 

trút lên đầu ai, ngoài  vợ con. Thế là không khí 

gia đình lúc nào cũng nhƣ hỏa ngục, thiêu đốt 

tình cảm vợ chồng, cha con. 

 Trong thời  điểm nầy, khắp nơi rộ lên tin 

đồn chính phủ Hoa Kỳ sẽ đƣa tất cả gia đình “tù 

cải tạo” sang Mỹ.  Bạn bè của ba, ai nghe cũng 

vui mừng, nôn nao trông ngóng, nhƣng Ba  

không tin và cho rằng “Tụi Mỹ đâu có tốt đến 

nhƣ vậy, nếu tốt nó đã không bỏ mình”. Ba em 

cứ gay gắt với ý nghĩ  đó, tự hành hạ mình và cả 

nhà phải khổ theo với ông. Đến khi có vài ngƣời  
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nộp đơn xin đi theo diện HO, ba vẫn chƣa tin. Vì 

vậy, mà gia đình em sang Mỹ muộn màng hơn ai 

hết. 

Khi đặt chân đến Mỹ, gia đình em thật sung 

sƣớng. Tƣởng rằng, ba sẽ an lòng vui hƣởng 

cuộc sống tự do nầy. Nhƣng, có lẽ cuộc sống 

quá khốn khổ từ những năm bị đày đoạ trong trại 

tù cho đến khi ra ngoài, với gần mƣời năm làm 

việc vất vả, đã biến ba trở nên một ngƣời luôn 

sống trong ngờ vực. Ba nghi ngờ lòng tốt cuả bất 

cứ ai có thiện ý đến giúp đỡ gia đình em trong 

thời gian đầu còn bỡ ngỡ với cuộc sống mới. Ba 

luôn cảnh giác mẹ con em “Coi chừng, họ đang 

muốn lợi dụng mình cái gì đây!”. Có vài ngƣời 

từ các nhà thờ thƣờng đến cho quần áo hay 

hƣớng dẫn lái xe, nếu là thanh niên, ba tỏ ra lạnh 

nhạt, vì ông in trí rằng, họ chẳng tốt lành gì mà 

chỉ muốn ngắm nghiá con gái cuả ông! Ngƣời 

nào suýt soát tuổi ba thì ông gay gắt cho là họ 

tới lui với mƣu toan ve vãn mẹ! 

Nhƣng nỗi bực dọc lớn lao nhất của ba là khi  

nhìn số tiền khấu trừ thuế trên “pay check”. Ông 
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cho là “Chính phủ Mỹ bóc lột tàn nhẫn, mình 

qua đây làm việc còn hơn trâu bò, tiền lãnh đƣợc 

chẳng có bao nhiêu mà thuế ăn hết trơn”. Chƣa 

hết, ba còn nghĩ ra một điều mà ngƣời hiểu biết  

không hề dám nghĩ “Đáng lẽ Mỹ phải trả tiền 

lƣơng cho lính VNCH, kể từ tháng 4 năm 75 đến 

giờ mới phải”. Cuối tuần, ba thƣờng nhậu nhẹt 

với vài ngƣời bạn có cùng tƣ tƣởng, hùa nhau 

chửi “Bọn Mỹ chỉ biết quyền lợi cuả họ, bỏ rơi  

miền Nam”, rồi hăm hở nhắc nhở quá khứ oanh 

liệt và chê bai, nguyền rủa cuộc sống hiện tại! 

Mẹ con em không đồng ý với quan niệm của ba, 

nhƣng không có cách gì thay đổi đƣợc. Mẹ 

thƣờng than thở  “Qua đây, có công ăn việc làm, 

tuy không giàu có nhƣ ngƣời ta, nhƣng cũng 

sƣớng gấp trăm lần ở Việt Nam. Vậy mà ba con 

không chịu nhìn thấy, cứ mơ tƣởng chuyện xa 

vời, rồi than sầu, than khổ, bực bội với vợ con, 

làm cho gia đình không có đƣợc một giây phút 

thoải mái, vui vẻ”. Từ chỗ bất đồng tƣ tƣởng, ba 

má em thƣờng hay gây gỗ làm không khí gia 

đình ngày càng nặng nề hơn.  
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Vì không bằng lòng với hiện tại, nên chỉ trong 

vòng năm năm  ba em đã đổi việc làm đến tám 

lần. Cứ nghe ai nói ở đâu lƣơng cao mà công 

việc nhẹ nhàng thì ba lại bỏ công việc cũ, xin 

vào chỗ mới.  Nhƣng chẳng bao lâu ông lại chán 

nản, không vừa ý. Hình nhƣ những ý nghĩ bi 

quan ấy làm sức khoẻ ba kém dần, nên dù mới 

năm mƣơi hai tuổi mà trông ba già hơn ngƣời 

sáu mƣơi. Sau đó không lâu, ba qua đời vì bị 

viêm gan nặng do uống rƣợu  quá nhiều. 

Luôn sống với tâm trạng bất mãn nên ba em đã 

không tìm thấy hạnh phúc trong những cái ông  

đang có.  Thật tội nghiệp cho ba! 

Bạn thân mến, 

Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn ánh nắng len 

qua cưả sổ, hít thở không khí trong lành cuả 

bình minh, nhìn chú sóc thoăn thoắt, chuyền từ 

cành nọ sang cành kia, hay buổi tối trở về nhà, 

lái xe trên con đường êm ái, ngắm những vẻ đẹp, 

những kỳ công của tạo hóa qua cảnh vật thiên 

nhiên, ta thấy cuộc sống của mình thật tuyệt 

phải không bạn? Thêm vào đó là những  nụ cười 
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mà ta nhận được trên đường đi từ ai đó, dù 

không quen biết. Hoặc một câu thăm hỏi chân 

tình cuả người  thân, bạn bè đã góp thêm phần 

vào kho tàng hạnh phúc ta đang được hưởng.  

Vậy mà cũng có không ít những người khổ sở 

như cha cuả nhân vật “em” trong câu chuyện 

trên đây. Ông chẳng bao giờ còn có dịp hưởng 

niềm hạnh phúc trên cõi đời nầy, vì đã ra đi vĩnh 

viễn với lòng bất an do quan niệm khe khắt, bi 

quan trong cuộc sống. Lúc nào ông cũng nghĩ 

mình bị đối xử bất công. Ông cho rằng, ông 

nhận không đủ, mà chẳng cần biết từ đâu ông có 

được những gì ông đã nhận. Tâm trạng nầy đã 

góp thêm phần nặng nề cho chứng bệnh cuả ông 

và nỗi đau khổ cuả những người thân yêu. 

Hằng ngày, dù bất cứ ở đâu và làm gì, chắc hẳn 

chúng ta đang nhận nhiều thứ mà đôi khi ta 

không biết. Từ một quyền năng nào đó, ta có đôi 

mắt để thấy mây bay, có đôi tai để thưởng thức 

những âm thanh kỳ diệu của một khúc nhạc, 

trong khi có người chỉ ước ao được một phần 

những gì ta đang có mà không bao giờ có được. 
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 Cuộc chiến kết thúc năm 75, có rất nhiều 

người  bị bỏ rơi như ông ấy. Đau lòng lắm chứ! 

Nỗi khổ nầy không bút mực nào tả hết! Có thể, 

nước Mỹ đã hành xử không tốt với  miền Nam 

của chúng ta ở một giai đoạn nào đó trong lịch 

sử. Đó là những đòn phép chính trị muôn mặt. 

Nước Mỹ đặt quyền lợi cuả đất nước họ lên trên 

thì đâu có gì sai, nếu nói về mặt trách nhiệm của 

người lãnh đạo quốc gia. Nhưng mấy mươi năm 

trước, đất nước nầy đã mở rộng vòng tay để bảo 

bọc chúng ta, những người bị từ chối trên chính 

nơi chôn nhau cắt rốn cuả mình. Những chương 

trình nhân đạo như tỵ nạn chính trị, con lai, HO, 

ODP đã giúp cho biết bao gia đình có cơ hội tạo 

dựng cuộc sống tốt đẹp nơi đây.Ta chán nản 

cuộc sống đang có, nhưng chắc hẳn ta cũng biết, 

có hằng vạn người ở nhiều nơi trên thế giới 

đang ao ước được một ngày như ta hôm nay.  

 Ta bất mãn vì phải đóng thuế xe, thuế nhà, thuế 

trường học, thuế liên bang, thuế an sinh xã hội. 

Nhiều thứ quá!. Nhưng  thử hỏi, bao nhiêu phúc 

lợi ta đang được hưởng từ đâu mà có? Giả sử 

một ngày không có xe cảnh sát tuần tiểu, thì 
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chuyện gì sẽ xảy ra? Một đoạn đường sụp lở, ta 

có thể chạy qua được không, nếu không được 

sửa chữa? Cứ nhìn những quyền lợi mà người 

cao niên Việt Nam được thụ hưởng, dù có người 

chưa bao giờ làm việc, kể từ ngày đặt chân lên 

đất nước Hoa Kỳ ta hẳn biết.   

Hãy dừng lại một giây trong ngày để suy nghĩ và 

cảm tạ Thượng Đế, dù ta gọi đấng đó là ai -

Thiên Chúa hay Phật Trời. Đấng đã cho ta được 

ngồi đây, đọc những dòng nầy, được bữa cơm 

ngon, giấc ngủ ấm. Cảm tạ đất nước đã cưu 

mang chúng ta trong những ngày đen tối nhất, 

để ta có được một cuộc sống an bình và một 

tương lai rực rỡ cho thế hệ mai sau. 

Lời sau cùng, người viết  xin gửi người bạn trẻ 

đã tâm sự về nỗi bất hạnh cuả ba mình. Hãy cầu 

nguyện cho linh  hồn của ba em và sống đẹp 

cuộc đời em đang sống. Có lẽ, ở cõi nào đó ông 

sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc tạ ơn dù có 

muộn màng. [] 
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Tại anh 

hay tại em? 
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Gần mƣời năm tôi mới có dịp gặp lại 

ngƣời chú họ. Trông chú già đi nhiều, so với tuổi 

năm mƣơi. Chú đến thăm chúng tôi với một lý 

do đơn giản, muốn tìm một khoảng không gian 

lạ để lòng thanh thản trƣớc khi quyết định ly dị!  

Tôi hết sức ngạc nhiên, vì từ lâu vẫn ngỡ rằng 

ông bà rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân đƣợc kết 

hợp bằng nhiều năm yêu thƣơng cuả chú Tống 

và thím Vân -kết quả là đƣá con trai đã trƣởng 

thành, đang phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ hai 

năm qua. Chú cƣ ngụ trong thành phố Salt Lake 

City –Utah yên ổn, hiền hoà, trong một căn nhà 

thật đẹp. Cuộc sống khá giả, thành đạt cuả chú 

khiến tôi hằng nghĩ, chú thím là cặp đôi lý tƣởng 
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với một mái ấm gia đình, nồng nàn hạnh phúc. 

Thế mà hôm nay chú tìm đến tôi để bày tỏ một 

nỗi niềm cay đắng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại ai? 

Nghĩ đến đây tôi bỗng bật cƣời, vì nhớ một câu 

hát thuở nhỏ chúng tôi thƣờng chọc ghẹo 

nhau:"Không phải tại anh, cũng không phải tại 

em, tại trời ngăn cách nên chúng mình xa 

nhau!!". Tại ông chú hào hoa của tôi hay bà thím 

xinh đẹp?  

Buổi chiều, hai chú cháu ngồi ngoài hiên nhà, 

cơn gió nhẹ của mùa Thu làm tôi nhớ một thời 

thanh xuân với chú Tống trên đảo Garlang, Nam 

Dƣơng. Tôi nhỏ hơn chú bảy tuổi, nhƣng từ 

ngày vƣợt biên chung, chúng tôi thân thiết với 

nhau nhƣ hai ngƣời bạn. Hồi đó, chú và Thím 

Vân quen nhau, rồi yêu nhau, tôi là ngƣời trung 

gian để thông tin, liên lạc, đƣa thƣ dùm chú. Do 

đó, cuộc tình của hai ngƣời tôi biết rất rõ. 

-Chú thím không cãi vã nghiêm trọng, nhƣng đời 

sống gia đình có thể nói là đã là một vở kịch 

buồn, không đạo diễn suốt mƣời năm nay. 
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-Thế nào là vở kịch buồn? Có buồn bằng “Lá 

Sầu Riêng” của Kim Cƣơng không chú?  

Nụ cƣời nở ra thoáng chút ngậm ngùi, chú Tống 

uống cạn lon bia rồi vỗ vai tôi cƣời khì một 

tiếng: 

--Chú mầy vẫn cái tật chọc ghẹo, tò mò. Chuyện 

nhƣ thế này… Sau khi sinh thằng Tuấn, chú 

muốn thím ở nhà chăm sóc con. Để đủ sức lo 

cho gia đình, chú phải đi làm thêm một “job” 

nữa suốt ba năm. Thời gian nầy, vợ chồng rất ít 

có dịp gần gũi, trò chuyện thân mật với nhau. 

Không biết có phải đây là nguyên do chính đã 

đƣa đến sự lạnh lùng của thím hay không, mà kể 

từ đó, càng ngày, thím càng tìm đủ mọi cách để 

từ khƣớc “chuyện vợ chồng”, với lý do muốn 

ngủ với con để tiện việc chăm sóc nó. Lúc đầu, 

chú cũng nghĩ rằng tại thím mệt mỏi vì con nhỏ, 

nhƣng sau đó, thím luôn cự tuyệt, hoặc đôi khi 

đáp ứng một cách rất miễn cƣỡng. 

-Chú có nghĩ rằng tình yêu vợ chồng có vấn đề 

gì không? Hay sức khoẻ của thím? 
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--Chú có nói chuyện về sức khoẻ, nhƣng thím 

khẳng định là không có vấn đề gì cả. Chú vẫn tin 

vậy, vả lại, trông thím vẫn khoẻ mạnh. Tất cả 

công việc hàng ngày của thím, việc chăm sóc 

chồng con, nhà cửa vẫn chu toàn, không chỗ 

nào đáng trách.  

-Còn “chuyện vợ chồng”, chú có ngồi lại nói 

chuyện với thím cho ra lẽ không?  

-Là đàn ông và đã có vợ, chắc chú mầy cũng 

biết…làm sao mà nói đƣợc chuyện tế nhị nhƣ 

thế. Hơn nữa, “chuyện vợ chồng"  là một  biểu 

lộ tình yêu tự nhiên, là một dâng hiến tự nguyện, 

nói ra, giống nhƣ mình ép ngƣời ta. Chú tự ái 

không muốn nói, thím thì coi nhƣ không. Tình 

cảm vợ chồng ngày càng lạnh. Có một lần, cách 

đây khá lâu, chú bị một cú sốc nặng khi thím cự 

tuyệt bằng câu nói miệt thị "con ngƣời anh chỉ 

biết chuyện ấy thôi à?". Hai vợ chồng đã cãi 

nhau kịch liệt và cũng từ đó chú không hề đụng 

chạm đến thím nữa. Sống với nhau nhƣ hai 

ngƣời bạn, phòng ai nấy ngủ. Trƣớc mặt con và 

mọi ngƣời vẫn bình thƣờng, nhƣng trong lòng 



202 | H Ạ N H  P H Ú C  T R O N G  T A Y  

 

hai ngƣời nhƣ có một bức tƣờng ngăn cách. Chú 

không muốn ngoại tình, nhƣng luôn luôn khao 

khát, một khao khát rất bình thƣờng là đƣợc 

chiều chuộng, thƣơng yêu. Vì thế, chú đã sinh tật 

uống rƣợu và hút thuốc trở lại. Cuối tuần, chỉ 

biết đi câu cá vì đó là niềm vui duy nhất mà chú 

có thể tìm đƣợc. Cách đây ba năm, hãng chú 

tuyển dụng một nữ  nhân viên, vì tiếng Anh của 

cô không  giỏi nên chú đƣợc giao trách nhiệm 

"training" cho cô. Cô rất trẻ, nhỏ hơn chú đến 

mƣời hai tuổi. Ban đầu, mọi sự đều bình thƣờng, 

nhƣng dần dần, cô ấy có cảm tình với chú. Đổi 

lại, sự thân mật, dịu dàng cuả cô ấy đã làm cho 

chú vui và cảm thấy yêu đời hơn. Từ chỗ tiếp 

xúc qua việc làm, đến thân mật nhƣ bằng hữu và 

dẫn đến tình yêu lãng mạn ... kết quả chú đã 

ngoại tình thật sự ở tuổi bốn mƣơi tám. Trƣớc 

đây, chƣa bao giờ chú nghĩ mình có thể phạm sai 

lầm nhƣ thế. Bởi vì, dù đối xử với chú lạnh 

lùng, nhƣng thím vẫn là một ngƣời mẹ hiền, một 

ngƣời vợ đảm đang. Chú vẫn bị ray rứt lƣơng 

tâm, nhƣng không thể từ chối lời mời gọi trƣớc 

một tình cảm mới mẻ, nồng nàn. Mối tình say 
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đắm cuả chú và cô gái đã kéo dài trong lén lút 

suốt hai năm mà thím không hề biết hay không 

thèm biết, chú cũng không hiểu. Hiện tại, chú 

đang đứng trƣớc sự chọn lựa khó khăn. Một bên 

là ngƣời vợ đã gắn bó hai mƣơi bốn năm với 

những hờ hững, lạnh nhạt. Một bên là ngƣời tình 

tuyệt vời với niềm hạnh phúc ngọt ngào. Chú 

mầy nói đi, nếu phải chọn thì chọn cách nào? 

Một cuộc sống theo ƣớc muốn của mình để suốt 

đời mang tiếng là kẻ bạc tình hay chết dần mòn 

trong mái gia đình khô khan, lạnh lẽo, mãi mãi 

thiếu vắng nụ cƣời. 

Nghe đến đây, tôi lại phải uống thêm một chai 

bia và hút thêm một điếu thuốc lá, vì thật sự, 

không biết phải khuyên chú thế nào! 

  

Bạn thân mến,  

Người viết cũng đồng tâm trạng với anh bạn kể 

câu chuyện trên đây. Làm sao có thể đưa ra một 

lời khuyên cho hợp tình, hợp lý. Mỗi việc xảy ra 

đều có lý do. Chúng ta không phải là ông Tống 
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và cũng không sống cuộc đời cuả bà Vân, thì 

làm sao phán quyết, ai đúng, ai sai? Người 

chồng đáng thương hay người vợ đáng trách? 

Tình huống đã đến hồi không thể quay lui, chỉ có 

người trong cuộc mới tự trả giá đúng với những 

gì mình đã chọn. 

Còn bạn và tôi, qua câu chuyện nầy, hy vọng sẽ 

cảm nhận được rằng, hạnh phúc trong hôn 

nhân, không phải tự nó sẽ triển nở sau ngày cưới 

mà phải được chăm chút hằng ngày, tìm hiểu 

những thay đổi của người bạn đời trong các nhu 

cầu tâm, sinh lý để kịp thời bù đắp, bổ khuyết 

những thiếu sót. Các mâu thuẫn tuy nhỏ, nhưng 

sẽ lớn dần, trở thành hố sâu ngăn cách nghiã vợ, 

tình chồng. Làm thế nào để hiểu nhau nếu không 

chịu nói và lắng nghe. Nhất là trong vấn đề tế 

nhị -“chuyện vợ chồng”- thật không dễ chút 

nào? Nhưng chắc chắn sẽ dễ hơn những khó 

khăn đang chờ đón bạn, khi tình nghiã vợ chồng 

không còn nữa.[] 

 

   



205 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thêm chút 

 dịu dàng 
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Chị Hƣơng rời khỏi hãng với tâm trạng 

bực bội vô cùng. Cái chỗ mà chị chờ đợi, mong 

muốn đƣợc chuyển qua bấy lâu nay đã bị mụ Lê 

chiếm mất. Nhất định con mụ nầy phải lo lót làm 

sao đó với lão “supervisor”. Chị nhớ, có mấy lần 

mụ Lê ở lại nói chuyện với lão ngoài bãi đậu xe 

và đƣa một cái bao thƣ cho lão với nụ cƣời rất 

lẳng. Mụ đâu có tài cán gì hơn chị, chỉ đƣợc cái 

"mã" bên ngoài có vẻ sexy, còn mọi việc làm 

đều không hơn chị, lại là ngƣời ít thâm niên. 

Cho dù tiếng Anh có khá một chút, nhƣng mụ 

đâu có kinh nghiệm và siêng năng bằng chị! Nhớ 

lại … sáng nay thấy mụ ngồi nhàn nhã ở phòng 
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Q.C mà ứa gan. Nếu mụ không có tài nịnh bợ thì 

nhất định chỗ đó là của chị. Càng nghĩ, càng tức 

tối! Nỗi ấm ức đã dày vò chị suốt quãng đƣờng 

về nhà. 

Vừa bƣớc vào cửa, đƣá con gái chạy lại báo cáo 

với vẻ "khẩn trƣơng": 

-Má ơi, anh Ngôn chạy xe đi chơi, đụng vào gốc 

cây, nát hết cái đầu xe rồi, mà ngƣời đụng xe 

anh Ngôn không có bảo hiểm. 

-Nó đâu rồi? 

Chị hốt hoảng hỏi con. 

-Ảnh đang ngồi ở trong nhà bếp kìa! 

Bƣớc vào phòng ăn, thấy thằng Ngôn ngồi ăn 

pizza tỉnh queo, chị nổi nóng quát to: 

-Tao đã nói bao nhiêu lần, mới biết chạy xe thì 

phải cẩn thận, để bị tai nạn là tiêu chiếc xe cả 

chục ngàn rồi. Bảo hiểm có một chiều, đào đâu 

ra tiền để sửa xe đây! 
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Quay sang thấy ông chồng đang ngồi xem tivi, 

chị cũng giận lây: 

-Gặp chuyện nhƣ vầy mà ông còn xem TV đƣợc 

hả? Tôi đã dặn ông, cứ giữ bảo hiểm xe hai 

chiều đi, nó mới biết lái xe thế nào cũng có 

chuyện. Vậy mà ông có nghe đâu! Nhà nầy ai 

muốn làm gì thì làm mà, đâu có coi tôi ra gì! 

Thằng Ngôn đứng dậy, đi vào phòng. Anh quay 

lại, sừng sộ với chị: 

-Em chỉ biết tiếc của, chỉ biết đổ lỗi ngƣời nầy, 

ngƣời kia mà không hề quan tâm đến cái mạng 

sống của con mình, không hề tìm hiểu tại sao đã 

xảy ra cớ sự. Em có biết là nó đã bị tên tài xế say 

rƣợu lái xe đâm vào phía sau, làm xe nó va vào 

gốc cây … thằng nhỏ không chết là may mắn 

rồi! Không mừng mà còn nói! 

Suốt một tuần sau, Ngôn còn giận mẹ vì chị 

không hề hỏi han sức khoẻ cuả nó, chỉ lo tiếc 

chiếc xe 

***** 
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Đang nấu ăn trong bếp, chị Hiền nghe tiếng la 

hốt hoảng cuả thằng Thanh ngoài phòng khách: 

-Mẹ ơi, bé Thuỷ ăn cái "penny", mắc trong cổ 

rồi nè! 

Chạy ra, chị thấy Bé Thuỷ khuôn mặt xanh mƣớt 

trong tiếng khóc bị ngắt từng đoạn nhƣ không 

thoát ra đƣợc. Chị ôm con vào lòng, cho ngón 

tay vào cổ họng con bé. Chị muốn làm cho nó 

ói, nhƣng nó càng dẫy duạ đau đớn. Chị quay 

sang Thanh: 

-Con chạy ra gọi ba, mau lên. 

Anh Hiền đang rửa xe ngoài sân chạy ngay vào. 

Biết chuyện, anh tức giận, tát một cái vào má 

Thanh, quát: 

-Tao đã dặn biết bao nhiêu lần, em còn nhỏ 

không cho chơi tiền cắc. 

Thằng Thanh khóc mếu máo: 

-Con đâu có cho nó, ai để tiền cắc trên bàn đó. 

Anh Hiền quay sang chị, nạt lớn: 
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-Tiền cắc nầy ở đâu ra? Vậy là em chứ ai! Đã 

dặn rồi, nhà có con nhỏ, phải ý tứ, không đƣợc 

rơi vãi bạc cắc.. 

Chị Hiền trừng mắt nhìn chồng: 

-Anh chỉ gặp chuyện là đổ thừa! Bế con đi, để 

tôi gọi cấp cứu. 

Hai giờ sau, bé Thuỷ đƣợc trở về nhà bình yên, 

sau khi xe cứu thƣơng đem vào phòng 

“emergency” cuả bệnh viện để bác sĩ gắp miếng 

“nickel” kẹt ở thực quản ra. Ba ngày sau, anh chị 

Hiền vẫn chƣa nói chuyện với nhau! 

***** 

Lúc còn ở Việt Nam, một hôm vào tôi ghé vào 

nhà anh chị Thắng chơi. Vừa dựng xe đạp bƣớc 

vào nhà, một cảnh hỗn loạn xảy ra ngay phòng 

khách làm tôi hoa mắt. Thằng con trai lớn của 

anh chị Thắng mới mƣời tuổi, đang ngồi ôm bàn 

chân, máu chảy dầm dề, nƣớc mắt ràn rụa. Đã 

vậy, nó còn bị anh Thắng tát tai mấy cái nẩy lửa 

vì tội không nghe lời anh, ra sân cỏ đá banh mà 
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không chịu mang giày, nên bị miểng chai cắt 

chân. Chị Thắng chạy đến bênh vực. Hai ông bà 

cãi nhau dữ dội. Ngƣời thì đổ thừa tại thằng nhỏ 

ngỗ nghịch. Ngƣời cho rằng, làm cha mà nhẫn 

tâm!… Mặc cho thằng nhỏ ngồi khóc, ôm cái 

chân đầy máu. Tôi tức tốc cởi ngay chiếc áo 

thung đang mặc, bó vết thƣơng lại, bế cháu, đón 

xích lô chạy ngay vào bệnh viện để khâu vết 

thƣơng và chích thuốc ngừa phong đòn gánh. 

Hình ảnh nầy đã gây một ấn tƣợng sâu đậm 

trong lòng tôi. Tôi tự nhủ rằng, sau nầy, không 

bao giờ tôi xử phạt con khi chúng đang bị tổn 

thƣơng tinh thần cũng nhƣ thể xác. 

***** 

Bạn thân mến,  

Ba câu chuyện trên đây không phải là những 

chuyện tưởng tượng được kể lại trên trang giấy 

nầy, mà luôn xảy ra trong nhiều gia đình. 

Trường hợp chị Hương, thay vì cứ chấp nhận 

công việc bình thường của mình, rồi chờ cơ hội 

khác để tiến thân, chị lại nghi ngờ đồng nghiệp 
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của mình có âm mưu bất chánh rồi sinh lòng 

oán giận. Cũng vì không thoải mái ở sở làm, về 

đến nhà, chị đã phạm thêm một sai lầm khác là 

vẽ nên hình ảnh một người mẹ coi trọng của cải 

hơn sự an toàn, cũng như tính mạng của con 

mình. 

Anh Hiền và anh Thắng chắc chắn cũng đau 

lòng vì con gặp nạn, nhưng lúc đó chỉ lo kết tội- 

ai là người đã không tuân thủ những biện pháp 

an toàn mà anh vẫn nhắc nhở trước đây để xảy 

ra cớ sự, chứ không nhanh chóng đưa con đi cứu 

chữa. 

Tôi được chị bạn kể lại, có lần chị lui xe đụng 

vào cột đèn, ông chồng ngồi cạnh bên đã quay 

sang gay gắt: 

"Cứ cái tật ẩu tả! không chịu dòm trước ngó 

sau".  

"Dù có nói thế nào thì chiếc xe vẫn bị trầy, 

không thể cứu vãn được, nhưng vô tình anh ấy 

đã cứa một vết dao trong lòng tôi".  
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Chị buồn bã kết luận. 

 Tôi nghĩ, có lẽ chị ấy cũng sợ hãi khi gây ra tai 

nạn, nhưng nếu được nghe một lời trách móc 

nhẹ nhàng như đùa giỡn "Ủa! Em muốn thử coi 

xe mình có cứng hơn cột đèn không hả?" thì 

chắc chắn chị sẽ thầm cám ơn anh chồng và tự 

hứa sẽ cẩn thận hơn. 

Dù vô tình hay vô ý để gây ra một tai nạn, thì 

chính người thân của mình cũng phải chịu đau 

đớn rồi, đừng nên xét xử để làm họ tổn thương 

thêm nữa. Hãy dịu dàng, bình tĩnh để tìm cách 

đối phó những khó khăn ngay lúc đó. Muốn nhắc 

nhở, sửa chữa thì nên chờ cơ hội khác, phải 

không bạn?[] 
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Thông Điệp 

Của Giáng Sinh 
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"Ông bà đó chắc ăn ở ác đức mới sinh ra 

cái thằng con khù khờ nhƣ vậy!".  

Dì Bảy cuả tôi vẫn thƣờng nói câu nầy mỗi lần 

nghe ông Ban than phiền về thằng con của mình. 

Tôi là nguời luôn chống đối cái tƣ tƣởng "chụp 

mũ" cuả bà dì. 

Ông bà Ban có năm ngƣời con và  định cƣ tại 

Hoa Kỳ theo diện con lai, vì ông có nuôi một 

đứa con lai trƣớc năm 1975, khi ông làm chủ 

một cửa hàng khấm khá tại Sài Gòn. Gia đình 

ông ở ngay bên cạnh phòng tôi và dì Bảy trong 

khu chung cƣ bình dân. Chúng tôi đến đây trƣớc 

gia đình ông Ban bốn tháng. Khi đó, hội bảo trợ 

đã mƣớn hầu hết các phòng trong khu vực này 

để đón ngƣời tỵ nạn HO và diện con lai tới ào ạt. 
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Vì vậy, chúng tôi hay gọi nơi đây là "làng Việt 

Nam".  

Thời gian này thật vui. Lúc nào bƣớc vào khu 

nầy cũng nghe mùi chiên xào và mùi nƣớc mắm 

nồng nàn. Thiên hạ nói tiếng Việt vang vang 

từ hành lang nầy, sang hành lang nọ. Các bà vẫn 

"ngồi lê đôi mách" nhƣ ở Việt Nam. Chiều 

chiều, sau bữa ăn, mọi ngƣời tụ tập từ nhà nầy, 

sang nhà kia, nói chuyện trời trăng mây nƣớc, dĩ 

nhiên không thiếu những phê phán về "quá khứ 

vị lai" của ngƣời nầy, ngƣời nọ. Dì Bảy tôi là 

một trong những bà đó. 

Gia đình ông Ban cũng là một đối tƣợng đƣợc dì 

Bảy lƣu ý, vì có đứa con trai khoảng mƣời tuổi, 

không bình thƣờng. Gia đình ông sang đây có lẽ 

đem theo đƣợc một ít tiền nên có vẻ “chảnh” (từ 

ngữ dì Bảy nói về ông Ban). Ông có hai đứa con 

gái khá đẹp. Đứa con ruột mƣời chín tuổi và đứa 

con lai mƣời bảy tuổi, nên lúc nào cũng đƣợc 

các cậu thanh niên lái xe láng coóng đến, tình 

nguyện giúp đỡ, đƣa đi đón về. Đó cũng là cái 
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cớ để các bà hàng xóm dòm ngó, xoi mói và 

ganh tị với gia đình ông. 

Phần ông Ban, sau hai tháng đầu ở không, hăm 

hở với cuộc sống mới, ông bắt đầu bất mãn vì 

phải đi làm ca tối với công việc cực nhọc ở hãng 

mộc cùng với ba tôi. Ông thƣờng kể lể về cuộc 

sống sung túc, có ngƣời giúp việc, có xe hơi 

riêng, khi ở Sài Gòn. Là ngƣời hoạt động trên 

thƣơng trƣờng, nên ông biết cách luồn lách với 

bọn cán bộ để làm ăn sau khi miền Nam lọt vào 

tay cộng sản. Ông nghĩ rằng sang đây, cuộc sống 

ông sẽ huy hoàng hơn, chứ đâu ngờ phải làm 

việc nhƣ "con trâu" (lời  hằn học của ông khi 

tâm sự với ba tôi). Ở nhà, ông là ngƣời duy nhất 

biết lái xe, nên cũng là ngƣời bị phiền hà vì 

thằng con khờ của ông. Thằng nhỏ vô trƣờng 

không chịu học, không nghe lời cô giáo. Thật ra, 

mới qua Mỹ vài tháng, không biết tiếng Anh, lại 

thêm hội chứng trí óc phát triển chậm, làm 

sao thằng nhỏ thích hợp với môi trƣờng mới cho 

kịp. Ngày nào đi học cũng bị la hét, hăm dọa, 

ngƣời nhà lôi cổ, tống lên “school bus” nhƣ tử 

tội. Vào trƣờng học, nó ngồi co ro ở một góc, 
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thầy cô bảo gì cũng không làm theo, thế là Ông 

Ban bị gọi đến, và nạn nhân là thằng nhỏ đáng 

thƣơng. Ông chở nó về, lôi từ bãi đậu xe vào 

nhà, nắm tóc, nhéo tai, đấm đá túi bụi. Vừa 

đánh, vừa hăm dọa “Nếu không chịu học hành 

đàng hoàng để trƣờng học gọi nữa, tao sẽ đánh 

cho mày chết luôn. Biết báo đời nhƣ vầy, hồi đó 

tao bóp mũi mày chết cho rồi, để bây giờ khỏi 

phải khổ cực". Lần nào, ông cũng nhắc lại câu 

chửi rủa quen thuộc đó. 

Thằng nhỏ bị đòn, bị chửi suốt ngày, suốt tháng, 

nên ngày càng rụt rè, nhút nhát. Ngày nghỉ, nó 

thƣờng trốn sang nhà tôi nhƣ để lánh nạn. Cứ 

mỗi lần nó bị đòn, tim tôi nhoi nhói, nhƣ là ai 

đang hành hạ em mình. Ngày nào gặp 

chuyện bực bội ở hãng, thì về nhà ông trút giận 

hờn lên đầu đứa con khờ khạo. Thằng bé làm đổ 

ly nƣớc là bị ăn mấy cái tát tai toé lửa, chạy 

nhảy bị trƣợt chân té, đã không đƣợc hỏi han, 

săn sóc mà còn lãnh mấy cây roi mây vào mông. 

Lại còn thêm những ngƣời xung quanh dèm pha, 

cho là ông bà ăn ở bất nhân, nên bị Trời phạt, 

sinh ra một thằng con ngu ngơ, khờ khạo.  
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Một năm sau, chúng tôi dọn đến một thành phố 

khác, nên suốt mƣời hai năm không liên lạc với 

gia đình ông Ban. Năm vừa qua, trong dịp đi 

giao dịch với một công ty khác, tôi gặp một 

thanh niên Việt Nam làm việc trong công ty đó. 

Trông anh ta có nét quen quen, khuôn mặt hơi 

khờ, nói năng chậm chạp và làm việc cũng chậm 

nhƣng khá kỹ lƣỡng. Hỏi thăm thì đƣợc biết, 

công ty có chƣơng trình giúp đỡ ngƣời khuyết 

tật nên đã nhận hai ngƣời  vào làm việc và ngƣời 

thanh niên mà tôi vừa gặp chính là Minh, chú bé 

đáng thƣơng ở cạnh nhà tôi mƣời hai năm 

trƣớc. Tôi mời Minh đi ăn trƣa và hỏi thăm về 

cuộc sống hiện tại. Minh nói rằng:  

"Em hận ba em lắm. Ở nhà, em luôn bị mắng là 

thằng ngu, thằng khờ. Có lần ba đánh em bằng 

dây nịt bầm hết mình mẩy, anh Hải nhà bên cạnh 

gọi báo cảnh sát, ba đã bị bắt… Sau đó, có ngƣời 

ở trong xóm thấy hoàn cảnh của em, ông thƣơng 

tình nên đã hƣớng dẫn em nộp đơn xin vào học ở 

trung tâm đặc biệt, chuyên dạy những ngƣời 

khuyết tật. Ở đó, em không bị ai chửi bới, đánh 
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đòn và khi học xong họ giới thiệu việc làm cho 

em.  

 

Bạn thân mến,  

Ở đời, ai cũng muốn có những đứa con xinh đẹp, 

thông minh. Nếu chẳng may có một đứa khuyết 

tật, người làm cha mẹ vô cùng đau khổ. Không 

nói đến những đưá trẻ bị dị tật, chỉ là trí óc phát 

triển chậm chạp cũng đã là một bất hạnh. 

Nguyên do nào đã tạo ra những đứa con như 

thế? Câu trả lời này dành cho lãnh vực y học. 

Chúng ta không nên có những phán đoán ác độc 

"vì ăn ở ác đức nên bị Trời phạt". Đồng ý là có 

luật nhân quả. Nhưng một đứa bé khuyết tật có 

phải do bị chi phối bởi luật nầy không? Không 

ai có đủ tư cách để trả lời. Do đó, lời kết án 

như trên đã xúc phạm đến bậc làm cha mẹ, 

những người đang khổ đau vì có đứa con khuyết 

tật, và xúc phạm đến Trời, vì cho rằng ông 

Trời độc ác quá, trong khi ta chưa biết rõ tại sao 

đứa trẻ phải lãnh nhận sự bất hạnh đó.  
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"Mỗi việc xảy ra đều có lý do". Tư tưởng nầy là 

một chân lý, nhưng không phải là những lý do 

mà chúng ta mặc tình gán ghép, tùy theo tình 

cảm cuả mình. Không thích ông Ban thì cho 

rằng ông ăn ở thất đức nên Trời phạt. Nếu thích, 

thì cho rằng tại kiếp trước ông mắc nợ nó. Nếu 

đứng ở cương vị của người làm cha, làm mẹ, 

hẳn ta rất đau khổ khi có đứa con bị khuyết tật. 

Nhưng không phải vì đau khổ mà quên mất một 

thực tại là chính ta phải chấp nhận chứ không ai 

khác. Đứa trẻ không muốn vậy và ta cũng không 

muốn vậy, nhưng chính ta đã tạo ra nó, nên phải 

có bổn phận yêu thương và chăm sóc nó, nếu 

không hơn thì cũng đừng kém những đứa con 

khác. 

Ông Ban đã hành xử bất công với đứa con bất 

hạnh, không biết bây giờ ông có hồi tâm suy 

nghĩ lại thái độ ông đã dành cho Minh khi còn 

nhỏ hay không?Theo những nhà tâm lý học, 

người bị khuyết tật sẽ dần dần cảm thấy bình 

thường, nếu những người xung quanh coi họ là 

bình thường. Họ vẫn cảm thấy được niềm hạnh 

phúc riêng theo cảm nhận của họ, chứ không 
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phải của cha mẹ hay người khác áp đặt. Ông 

Ban có biện minh cách nào đi nữa cũng không 

thể bào chữa được những roi đòn, những lời 

chửi mắng đã phủ xuống tuổi thơ cuả đứa con 

tội nghiệp.  

May mà xã hội nhân đạo nầy còn có nhiều tổ 

chức quan tâm đúng mức cho những con người 

đáng thương như Minh. Không biết ông Ban có 

còn bất mãn cuộc đời như trước kia hay không? 

Sự trừng phạt cuả luật pháp vì hành hạ con cái 

có làm ông thêm oán hận cuộc đời, ghét bỏ đứa 

con khờ khạo của mình hơn không? Nhưng chắc 

chắn ông đã có một thời khổ đau, vì chính sự suy 

nghĩ và hành động thiếu yêu thương cuả ông. 

Giá như ông chấp nhận một cách vui vẻ những 

tình huống trong cuộc đời, chắc hẳn ông đã 

không phải gánh lấy buồn phiền vì những điều 

bất ý, kể cả sự khốn đốn vì hình phạt cuả luật 

pháp khi hành hạ trẻ con, chưa kể những cắn rứt 

lương tâm nếu ông ý thức được việc sai trái của 

mình! 
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Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. 

Thành phố kết hoa đèn. Người người náo nhiệt 

mua sắm để tìm những món quà trao tặng cho 

nhau. Dù có là người Thiên Chuá Giáo hay 

không, chúng ta cũng biết thông điệp cuả Giáng 

sinh là tình yêu.Chỉ có sống bằng tình yêu chân 

thành, bạn và tôi mới cảm nhận được niềm hạnh 

phúc bất tận của cuộc sống, dù gặp bất cứ 

nghịch cảnh nào.[]         
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Phải chi! 
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Bà già ngồi vuốt lại lá trầu đã héo, phết 

một chút vôi đỏ, cuốn khéo léo với miếng cau 

đông lạnh, rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành. 

Điều mà tôi thích thú trong mỗi lần đến thăm bà, 

là đƣợc nhìn cách bà nhai trầu. Bà nói và nhai 

cùng một lúc, nên giọng phát ra nghe khàn đục, 

rè rè nhƣ cái dĩa cũ, pha lẫn giọng cƣời dòn dã 

thật tự nhiên, làm cho khuôn mặt già nua của bà 

lộ nét phúc hậu, mộc mạc đến dễ thƣơng. Bà nói 

chuyện với giọng miền quê Nam bộ không chối 

đâu đƣợc: 

-Cháu nghĩ coi, tui già rồi, hồi nhỏ tới  

giờ, có biết bận quần tây, quần u gì đâu. Sáu bảy 

chục năm cứ quần đen, áo bà ba, rộng rãi, dễ 

chịu, mặc mấy cái ôn dịch kia, thiệt là tù túng, 

kỳ cục. Vậy mà, con Nga cứ cằn nhằn hoài. Nó 

nói, qua đây rồi, má phải ăn mặc cho hợp thời 

một chút, cứ mặc ba cái quần áo quê mùa làm 

con mất mặt với bạn bè. Nó nói riết, tui cũng 

phải chiều. Đâu hồi  năm ngoái, tụi nó làm “súp 

rai, súp riết” (surprise) gì đó, để mừng sinh nhật 

tui. Tụi nó mua cho hai bộ đồ tây, biểu tui bận 
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để đi nhà hàng. Thấy con vui, tui cũng rán thử. 

Mèn ơi, nó chật chội, khó chịu muốn chết. 

-Vậy, hôm đó bác đi ăn hàng có ngon và 

vui không? 

-Vui mụ nội tui, chứ vui cái gì. Chị em nó 

không cho ăn trầu, bắt tui ngồi trên ghế, đứa chải 

đầu, đứa xức kem, làm cái mặt nặng chình chịch. 

Lại còn bắt tui mang đôi giày có gót. Thiệt tình 

thì cái gót cũng thấp tè, nhƣng không quen, nên 

tui xém té mấy lần. May mà níu tay con Nga kịp, 

không thôi cũng trật bản họng. Sau bữa đó, tui 

không thèm đụng tới ba cái quần áo ôn dịch kia 

nữa. Mỗi lần lên bàn ăn là con Nga cằn nhằn, 

con nói má bỏ trầu đi mà cũng không chịu bỏ, ăn 

cái đó có bổ dƣỡng gì đâu mà còn thấy ghê. 

Ngƣời Mỹ nhìn thấy, họ tƣởng  mình là dân ăn 

thịt ngƣời, miệng mồm đỏ lòm, đỏ loét. Quần áo 

cũng vậy, đâu phải con không có tiền mua cho 

má, mà cứ lôi mấy bộ đồ quê mùa bên Việt Nam 

đem qua mặc hoài, không giống ai. Dù sao, con 

cũng là kỹ sƣ, ngƣời ta thấy, họ cƣời con không 

lo cho Má. Nói thiệt nghe cháu, mỗi lần nghe 

con Nga cằn nhằn, tui bực bội lắm. Nó nói thì 

cũng đúng, nhƣng trầu, tui ăn đã bốn chục năm 

rồi, bỏ một bữa thèm chảy nƣớc dãi, chịu không 

nổi. Còn quần áo thì  tụi nó mua ê hề, nhƣng tui 

không thích. Nhớ hồi ở Việt Nam, có vài  bộ bà 
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ba, cứ bận cái này, giặt cái kia, suốt mấy chục 

năm có sao đâu. Cái gì thét rồi cũng quen, khó 

thay đổi lắm. 

-Cô Nga cằn nhằn vậy bác có buồn 

không? 

-Cũng buồn chớ, nhƣng tui buồn không 

phải tại nó cằn nhằn, mà chỉ tủi thân. Phải chi, 

hồi đó gia đình khá giả, tui đƣợc đi học, biết sắm 

sửa ăn mặc, chắc bộ dạng tân thời hơn bây giờ, 

thì con cái đâu có mặc cảm với bạn bè, vì có má 

là một bà già trầu quê mùa. Bởi vậy, cháu biết 

không, có mấy đứa nhỏ ở nhà, tui nhịn trầu chết 

cha luôn, chờ tụi nó đi làm mới moi ra ăn. Đồ bỏ 

ngăn đá, nên nó đen thui vậy nè. Hết rồi cũng 

hổng dám nhờ nó chở đi mua, nhờ  bà bạn mua 

dùm, nên cũng không vừa ý, nhƣng mà có ăn 

cũng đỡ thèm cháu ơi.  Còn quần áo thì chịu 

thua, hổng mặc theo ý tụi nó đƣợc, nên muốn đi 

đâu tui hay đi với mấy bà bạn quen. Đi với con, 

sợ nó mắc cở, tội nghiệp. Thiệt tình… 

Nói đến đây, bà lấy khăn lau cái miệng đỏ 

chót với đôi mắt rơm rớm lệ: 

-Nhiều khi tui muốn về Việt Nam sống 

luôn bên đó cho mấy đứa nhỏ khỏi khó chịu. 

Nhƣng nghĩ lại, tui làm vậy chắc tụi  nó đau 

lòng, vì tui biết con cái thƣơng và lo cho tui. 

Còn tui nữa, thế nào cũng nhớ tụi nó  thắt ruột, 
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thắt gan. Nhớ  hồi nào ẵm bồng tụi nhỏ trên tay, 

giữa đƣờng, giữa chợ, nó đái ƣớt quần áo tui hết 

trơn, mà tui có mắc cở gì đâu. Thƣơng tụi nó 

biết bao nhiêu, cho nên dù cực khổ với cuộc 

sống nghèo nàn,  mà tui vui lắm cháu ơi! 

  

Bạn thân mến, 

 

Tôi ghi lại từng câu nói mộc mạc của “bà 

già trầu” trong lần gặp gỡ năm xưa mà vẫn hình 

dung ra dáng ngồi  tréo nguẩy của bà với lối nói 

chuyện thân mật, có lúc cười ha hả, có lúc rưng 

rưng giọt lệ ngậm ngùi. Vậy mà chỉ một năm 

sau, khi đến thăm, tôi được tin bà vừa qua đời 

sau cơn bạo bệnh.  

 

Ngày tôi đến viếng tại nhà quàn, cô Nga 

khóc đến sưng mắt. Bà cụ nằm thanh thản trong 

áo quan, khuôn mặt tươi như người đang ngủ và 

trên chiếc bàn hương khói có một đĩa trầu cau 

tươi rói. Nhìn đĩa trầu tươi, chợt nhớ đến lá trầu 

mềm nhũn, miếng cau đen đông lạnh, mà bà 

phải lén con để ăn khi còn sống, tôi thầm nghĩ, 

nếu bây giờ có phép mầu nào làm bà sống lại và 

ngồi bật dậy, chắc bà sẽ nhỏen miệng cười, với 

tay lấy lá trầu và miếng cau tươi, ăn thật ngon 

lành. Bây giờ bà nằm đây, chuẩn bị chôn vùi 
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trong lòng đất, dù có một vườn trầu ngon, một 

rừng cau oằn trái, cũng chẳng còn ý nghĩa gì với 

bà!   

Không biết cô Nga có cảm thấy hối hận 

khi chợt nhận ra một cách muộn màng rằng, chỉ 

vì  sĩ diện, cô đã bắt mẹ phải sống theo cách 

sống của mình mà không quan tâm đến cảm xúc 

của mẹ. Không biết cô hối tiếc khi thầm nghĩ 

“Phải chi, lúc mẹ còn sống, mình cứ để mẹ sống 

thoải mái theo cách mẹ thích, có lẽ mẹ sẽ hạnh 

phúc hơn…” 

Bạn thân mến, hôm nay, tôi cùng bạn hãy 

đến ngã đầu vào vai mẹ và thầm nhủ ”Con biết 

phải làm gì để không phải nói -Phải chi- khi mẹ 

không còn nữa” [] 
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Vợ tôi! 
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Câu chuyện dài mà tôi muốn kể lể là 

chuyện tôi sợ vợ. Cho đến giờ phút nầy, tôi vẫn 

không hiểu, tại tôi nhu nhƣợc (nhƣ lời mắng 

nhiếc của mấy thằng bạn), hay tại bản chất yêu 

chuộng hoà bình của tôi, lúc nào cũng muốn giữ 

cho cửa nhà êm ấm. 

Năm nay tôi bốn mƣơi sáu tuổi, cầm tinh 

con heo. Vợ tôi bốn mƣơi ba, cầm tinh con cọp. 

Có lẽ, vì cái viá “ông ba mƣơi” của vợ tôi, nên 

tôi  phải sợ. Hơn nữa, tôi lại là ngƣời  luôn tin 

rằng, số trời đã định, nên tôi thƣờng không dám 

kêu ca. Nhƣng không dám kêu ca, không có 

nghĩa là vui lòng sống trong cái cảnh bị khủng 

bố gần nhƣ hàng ngày. Tôi vẫn thầm óan trách 

trời xanh mỗi khi chứng kiến vợ ngƣời ta ngọt 

ngào với chồng. Thấy mà phát ham, nghĩ lại thân 

phận mình sao hẩm hiu quá đỗi. 
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Thật ra, trƣớc kia, tình cảnh  đâu có tệ nhƣ 

vậy. Tôi nhớ, gia đình tôi đã có một thời rất 

hạnh phúc, rằng là phu xƣớng, phụ tuỳ. Nhƣng, 

kể từ ngày thằng con lớn bắt đầu quậy ở cái tuổi 

"teenage", chúng tôi hay cãi nhau, mà tính tôi  

hay nhịn, ít hờn giận. Thế là vợ tôi, đƣợc đằng 

chân, lại lân đằng đầu, lấn từng bƣớc ... từng 

bƣớc thầm. Cho đến hôm nay thì tôi thua trắng 

tay!  

Mỗi tuần, vợ bỏ vào ví tôi mƣời đồng. 

Cuối tuần còn nguyên, thì bà khen giỏi tằn tiện, 

nếu xài hết, bà không tiếc lời phê phán: 

-Anh ăn cơm nhà phủ phê (ăn thì có no, 

chứ làm gì mà phủ phê), có bia, có nƣớc ngọt ê 

hề trong tủ lạnh (mỗi tháng mua đƣợc có một 

thùng bia chứ mấy, mà cứ nói nhƣ là hàng đống 

bia chất trong nhà kho). Đi làm thì có cơm nhà 

đem theo, xăng thì trả bằng “credit card”, vậy thì 

làm gì mà hết tiền? Chị Linh, bạn tôi nói, anh 

Bốn -chồng của chị- một tuần xài không hết năm 

đồng bạc (Trời ơi! ngó xuống mà coi, ông Bốn 

phải gió nào đó hại ngƣời dƣng mà).  

Tôi cũng giữ một “credit card”. Dĩ nhiên, 

tôi đƣợc quyền xài, nhƣng mà khi trả “bill”, thì 

bà kiểm tra thật kỹ từng mục và tôi có bổn phận 
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phải trả lời, mua cái gì? để làm gì? Có lần, bà 

mua một món hàng ở đâu đó rồi quên, khi “bill” 

về, cứ tra khảo tôi mua cái gì? Tôi không mua 

thì làm sao biết. Thế là, tôi bị  mang “nỗi oan 

Thị Kính”. Mãi đến sau này, khi nhớ ra, bà cƣời 

cái khì là xong chuyện, chứ đâu thèm nhớ lúc 

đay nghiến, chì chiết tôi là kẻ tiêu hoang, xài 

phí. Từ đó, tôi quyết định chỉ dùng “credit card” 

đổ xăng, chứ không dùng để "cà" bất cứ món gì 

cho thêm chuyện. 

Bà đƣợc cái nấu ăn dở không ai bằng. 

Nhƣng liệu hồn, đừng có lẹ mồm,  lẹ miệng, 

khen bún riêu bà A đúng điệu, hay món tôm hấp 

tỏi bà B nhậu bắt lắm. Trƣớc mặt bạn bè, nghe 

tôi khen, bà cũng khen theo để chứng tỏ mình là 

ngƣời tế nhị và lịch sự. Nhƣng chờ khi có dịp, bà 

sẽ móc nghoéo “Bún riêu ngƣời ta nấu ngon thì 

xách gói qua bên đó ăn đi” (có ai cho ăn đâu mà 

nói nhảm). Vậy là cả tuần sau tôi chỉ đƣợc 

thƣởng thức một món độc nhất vô nhị. Trƣa- gà 
kho sả. Chiều -sả kho gà! Nếu mai đây có tiệc 

tùng ở nơi nào, mà bạn tình cờ thấy một ngƣời 

đàn ông với bộ râu mép cụp đuôi, ngồi làm 

thinh, rụt rè mỗi khi nhón đũa gắp thức ăn, là tôi 

đó. Bây giờ, khôn ngoan hơn, nên tôi không dại 
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gì mà mở miệng, khen ai nấu ngon trƣớc mặt bà 

lần nữa. 

Vợ tôi lại thêm cái bệnh thích chƣng diện 

nên, chịu khó đi “shopping” và mua sắm khá 

rộng tay. Ở Mỹ cũng đã hai mƣơi năm rồi chứ ít 

sao, vậy mà bà ăn mặc không giống ai. Thân 

hình thì chẳng còn thon thả gì, lại thêm thiếu bề 

cao, nhƣng cứ thích khoác vào ngƣời những 

chiếc áo đầm phùng xoè với cái nơ tổ bố, khi thì 

nằm phiá trƣớc, khi thì ở phiá sau thắt lƣng, lúc 

lại ở ngang hông, đi qua đi lại, ngắm nghiá trong 

gƣơng, với ánh mắt mãn nguyện. Tuy vậy, vẫn 

chƣa hoàn toàn tự tin, nên dịu dàng xin ý kiến 

của tôi.  

-Anh thấy em mặc bộ nầy đẹp không?. 

Vốn là ngƣời thẳng thắn, thấy sao nói vậy, 

nên tôi nhận xét thật thà: 

-Đẹp, nhƣng sao nhiều ren thế này, trông 

giống... con turkey!  

Khó mà tƣởng tƣợng câu phát biểu thiếu 

suy nghĩ của tôi (quên uốn lƣỡi bảy lần trƣớc khi 

nói) đã biến đổi một khuôn mặt tƣơi tắn, hớn hở 

trƣớc đó vài phút, thành một hình ảnh hãi 
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hùng.... Mặt bà đỏ bừng, mắt trợn ngƣợc, hai 

hàm răng rít lại: 

          -Ừ! chỉ có con Thơ mặc đẹp, còn mụ nầy 

hả, già rồi, nên giống con turkey. Thứ đàn ông 

thay dạ, đổi lòng, đi kiếm con Thơ mà ngắm nó 

đi.   

Bà cởi chiếc áo đầm xé làm hai (không 

hiểu sao đôi tay của bà, giờ phút đó lại trở nên 

dũng mãnh đến thế). Hỡi trời, chỉ có cái áo mà 

trí tƣởng tƣợng bà phong phú nhƣ thế đó. Nghĩ 

lại, cũng là lỗi của tôi. Cách đây lâu lắm, tôi lỡ 

dại khen cô Thơ, bạn đồng nghiệp của bà, khi 

nhìn thấy cô ấy mặc chiếc áo gần giống nhƣ thế 

trong một bữa tiệc tất niên (vì  cô ta còn trẻ, 

dáng ngƣời dong dỏng cao, thích hợp với kiểu áo 

này). Không ngờ bà để bụng, chờ dịp khai hỏa. 

Đúng là cái miệng ăn mắm, ăn muối, cứ lỡ lời 

cho mang hoạ! 

Tôi lại có bệnh thích viết nhăng, viết cuội. 
Sang đây, mƣời mấy năm làm việc miệt mài, 

không có cơ hội đụng đến chữ nghĩa, năm vừa 

rồi, thằng bạn học ngày xƣa, rủ rê tham gia sinh 

hoạt Hội cựu học sinh C.V.A, tôi mới đóng góp 

tài năng trong đặc san Xuân bằng một truyện 

ngắn. Tài viết văn của tôi đƣợc xếp vào loại có 
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tầm cỡ (bạn bè nói thế), nên từ đó tôi nuôi mộng 

trở thành "nhà văn” lúc xế chiều. Tôi bắt đầu tập 

tễnh sáng tác, và một truyện ngắn  của tôi đƣợc 

chọn đăng trên tờ báo địa phƣơng. Niềm hạnh 

phúc chƣa kịp trọn vẹn thì một ngày thứ bảy, 

vƣà thức dậy, gặp ngay khuôn mặt đằng đằng sát 

khí với tờ báo trên tay. Giọng  bà chua nhƣ ly 

nƣớc chanh quên bỏ đƣờng: 

-Ông hẹn với nó hồi nào, ở đâu? Ông cho 

nó bao nhiêu tiền? Đồng tiền mồ hôi nƣớc mắt 

cuả tôi, vậy mà ông đem cho con bồ nhí của ông 

hả?....   

Tôi há hốc miệng, chẳng biết bà nói gì. 

Đến chừng hỏi ra mới biết, truyện ngắn của tôi 

đăng trên  báo với những tình tiết éo le, gay cấn 

mà tôi đã dùng trí tƣởng tƣợng phong phú để 

dựng nên, tình cờ bà đọc đƣợc (Lạ nhỉ! có khi 

nào bà đọc báo đâu, hay do  "con mẹ lẻo mép” 

nào đó đƣa bà xem, kèm theo những lời lẽ xuyên 

tạc, rồi bà tƣởng là chuyện thật của tôi). Vậy là 

từ đó, mỗi khi tôi vào máy “computer”, bà 

thƣờng hay lui tới để tiện bề kiểm soát. Đó là 

chƣa kể, có khi mấy thằng bạn phải gió, chuyển 

đến email của tôi các quảng cáo địa điểm, danh 
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lam thắng cảnh của các công ty du lịch,  thì lập 

tức tôi sẽ đƣợc đƣa lên ghế điện để điều tra: 

  -Ông định đi du hí với con nào?.  

Ới trời, chỉ một bà thôi cũng đủ tan nát 

cuộc đời, lòng dạ nào mà mơ đến ai nữa. 

Cho đến khi viết những dòng nầy, tôi vẫn 

là nạn nhân cuả những cuộc “khủng bố” dai 

dẳng. Nhiều khi lại nghĩ, thà bất ngờ bị bỏ thây 

vì bom tự sát ở Giê-ru-sa-lem, còn hơn mỗi 

ngày, mỗi giờ phải “cố yêu người mà sống".  

Nhà báo ơi! tôi phải làm sao đây? 

  

Bạn thân mến,  

Nghe chuyện người mà ta cũng thấy xốn 

xang. Nếu ông bạn nầy là người thân của tôi thì 

khó thoát khỏi những câu sỉ vả thậm tệ "Sao anh 

nhu nhƣợc quá vậy? Sao anh không cứng rắn 

hơn. Sao anh không ngồi xuống nói chuyện phải 

trái với vợ, để đem lại bầu không khí êm ấm cho 

con cái đƣợc nhờ...”.  Chắc rằng, ông đã nghe 

những câu khuyên giải như thế, từ những người 

thân cuả ông, khi họ biết chuyện. Nhưng ông đã 
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thua trắng tay và tôi nghĩ rằng ông sẽ thua cho 

đến ngày có người vấn khăn tang khóc ông. Số 

kiếp thì thôi đành! Ông đã kết thúc câu chuyện 

bằng câu hát cuả nhạc sĩ Vũ Thành An "Hãy cố 

yêu ngƣời mà sống" thì tôi cũng xin được cất 

giọng an ủi ông "Lâu rồi đời mình cũng qua ".  

Qua câu chuyện nầy, có lẽ bạn và tôi sẽ 

nhìn lại chính cuộc sống gia đình mình. Sự 

tương kính, tin tưởng lẫn nhau mới chính là chất 

keo, gắn bó tình yêu để xây dựng hạnh phúc. 

Chừng nào còn dùng đến sự kiểm soát, theo dõi 

như "công an đi bắt quân gian" thì cứ tin rằng, 

gia đình đang bên bờ vực thẳm. Cái lối đay 

nghiến, kềm kẹp, nghi ngờ cuả bà vợ có giữ 

được ông chồng không? Chắc chắn trăm ngàn 

lần không? May mà ông bạn trên đây cam lòng 

nghêu ngao cất tiếng hát "Hãy cố yêu ngƣời mà 

sống...", nên gia đình mới còn tồi tại đến ngày 

hôm nay. 

Khi nào người  đàn ông còn ôm trong 

lòng niềm ân hận vì đã trót làm chồng của người 

đàn bà như thế, thì chừng đó, niềm hạnh phúc 

của ông ta là nắm được một cơ hội để bước ra 

khỏi ngưỡng cửa gia đình []   
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Truyện Ngắn 
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Cái ô trầu 

của Mẹ 

      

 

 

 

 

 



244 | H Ạ N H  P H Ú C  T R O N G  T A Y  

 

 

 

 

 

 

 

 Không biết mẹ tôi ăn trầu từ bao giờ, 

nhƣng mỗi lần nhớ đến những ngày còn lẽo đẽo 

theo mẹ, tôi lại nhớ đến hình ảnh mẹ mặc chiếc 

quần lãnh đen và chiếc áo bà ba sậm màu, ngồi 

trên thềm gạch hiên nhà trƣớc  -thƣờng gọi là 

hàng ba-  têm miếng trầu vàng, cuốn lại rất vén 

khéo. Những lá trầu luôn luôn đƣợc xếp cẩn thận 

trong một cái ô trầu đan bằng mây có ba ngăn, 

đựng vài qủa cau, con dao nhỏ và bình vôi trắng. 

Tôi là ngƣời đƣợc mẹ tín cẩn nhất để sai đi lấy 

và cất cái ô trầu cho mẹ. Đó là những buổi chiều 

nắng đã tắt sau đọt cây cau gầy xa xa ở cuối sân 

nhà, nhƣng trời vẫn còn đủ sáng và mát mẻ cho 
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hai chị tôi chơi lò cò xủi trên khoảng sân rộng 

dùng để phơi lúa, cũng là sân banh mà chỉ có tôi 

là cầu thủ duy nhất, với trái banh là quả bƣởi 

non. Phía  góc sân trái, dƣới gốc cây cam xum 

xuê  lá, trái nặng trĩu cành, đứa em gái nhỏ hai 

tuổi của tôi đang cầm cành cây khô, đùa giỡn 

với đàn gà con cùng bà vịt xiêm già nặng nề, 

chậm chạp đi từng bƣớc mà tôi có cảm tƣởng 

sắp té ngã về phía sau.  

Đôi khi, mẹ sai tôi đi hái cho mẹ vài lá 

trầu.Vƣờn trầu sát bờ ao, trên một khu đất chừng 

bốn, năm mét vuông đƣợc rào bằng tre xung 

quanh, bên trong có năm thân cây khô chôn 

xuống đất cho những dây trầu leo quanh. Hình 

nhƣ mẹ tôi chỉ có hai việc chính phải làm hằng 

ngày là chăm sóc chúng tôi, nấu cơm và tƣới 

vƣờn trầu. Những lúc mẹ ngồi ăn trầu, tôi 

thƣờng ngồi bên táy máy cái ô trầu và nhìn đôi 

môi đẹp nhuộm đỏ của mẹ mà thán phục, vì có 

lần tôi lén ăn trầu đã bị cay và say đến chóng 

mặt. Có lẽ, thời gian hạnh phúc an lành nhất của 

mẹ là những ngày còn sống ở miền quê thanh 

bình, lúc tôi còn thơ ấu. Mẹ ở quê nhƣng chƣa 
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hề làm việc lam lũ ngoài đồng. Ba tôi đã sắp xếp 

thế nào đó để có tiền thuê ngƣời giúp việc đồng 

áng mà gia đình vẫn có lúa ăn dƣ dả quanh năm. 

    Ba tôi là một ngƣời lịch thiệp. Ông bà nội mất 

sớm. Mới mƣời tuổi ba đã trở thành một đứa trẻ 

mồ côi. Ông lƣu lạc nhiều nơi khi sống cùng bác 

tôi, là một thầy giáo phải đổi chỗ vì nghề nghiệp. 

Đến năm hai mƣơi tuổi, ngƣời tự lập và đi theo 

đoàn tàu buôn bán từ tỉnh nầy qua tỉnh khác. 

Cho đến một ngày -ngày định mệnh  an bài-  tàu 

bỏ neo tại làng ngoại tôi và ngƣời thanh niên 

lãng tử đã dừng bƣớc giang hồ vì đôi mắt đẹp và 

nụ cƣời duyên dáng. Đó là mẹ tôi! 

    Tôi không biết rõ mối tình của ba mẹ bắt đầu 

ra sao. Mẹ tôi chỉ kể rằng, ông bà ngoại rất dễ, 

không đòi hỏi lễ nghi khó khăn nhƣ thời đó.  

Ngoại nói, ba tôi là ngƣời có ăn học, thông 

minh, tháo vát và ông bà tin ba sẽ mang hạnh 

phúc đến cho mẹ tôi. Những ngày chiến tranh, 

mẹ tôi rất khổ cực với năm đứa con còn nhỏ dại, 

mà ký ức non nớt của một đứa bé chẳng hề lƣu 

lại một chút gì trong tôi. Nhƣng từ khi bắt đầu 
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có trí khôn thì  tôi biết rằng tôi đang sống trong 

một gia đình rất hòa thuận, êm ấm. Thƣờng, sau 

những bữa ăn chiều, mẹ tôi hay ngồi trƣớc hàng 

ba ăn trầu, ba tôi vừa nhâm nhi tách nƣớc trà, 

vừa đọc báo, thỉnh thoảng ngƣời ngừng lại trao 

đổi với mẹ vài câu gì đó rất dịu dàng, mà cũng 

rất tƣơng đắc. 

     Thƣở bé, ngày đau khổ nhất của tôi lúc có lẽ 

là ngày đầu tiên đi học. Lúc lên sáu, ba muốn tôi 

phải đi học vỡ lòng tại trƣờng thầy Chu, một ông 

thầy bé tí teo, lúc nào cũng đội cái nón nỉ màu 

nâu. Gọi là trƣờng tƣ, nhƣng thật ra chỉ là một 

căn nhà lá sơ sài với vài cái bàn đóng bằng tre và 

chỉ có khoảng mƣời lăm đứa nhóc tì nhƣ tôi. 

Buổi chiều, ba tôi nói với mẹ: 

-Ngày mai mình sửa soạn quần áo cho thằng 

Hiếu đi học. Anh đã mua cho con tập vở và viết 

rồi. 

 Nghe vậy, tôi hoảng hốt chạy đến ôm cổ mẹ 

mếu máo: 

-Con hổng chịu đi học đâu, con muốn ở nhà. 
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 Mẹ kéo tôi ngồi vào lòng, xoa đầu, hỏi bằng 

giọng ngọt ngào: 

-Con ở nhà làm gì? 

   Tôi đƣa tay quẹt nƣớc mắt, nói gọn gàng: 

-Con muốn đi cỡi bò nhƣ thằng Khuyên. 

   Nhƣng dù có khóc lóc thế nào thì tôi cũng phải 

đi học. Mẹ cho tôi mặc bộ đồ mới, lại thêm đôi 

guốc dông dành cho ngƣời lớn. Nhìn đôi mắt 

nghiêm nghị của ba, tôi không dám khóc, mặt xụ 

lại nhƣ cái rổ méo -mẹ nói vậy. Ba ôm tôi, âu 

yếm dỗ dành: 

  -Con ráng đi học để biết chữ đọc báo cho ba 

nghe. 

    Nói xong ngƣời lên chiếc xe đạp đi làm việc ở 

làng. Ba tôi là xã trƣởng mà thời đó nghe ngƣời 

ta gọi là ông Quản. Tôi nhìn theo ba, tấm tức 

khóc: 

-Mẹ ơi! Con không muốn đi học đâu. 

Mẹ quỳ xuống ôm hôn tôi, vỗ về: 
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-Con đừng khóc, mẹ sẽ đƣa con đi học, con trai 

mà khóc ngƣời ta cƣời chết. 

Dần dần rồi cũng quen. Thỉnh thoảng tôi hay 

trốn học đi cỡi bò với thằng Khuyên. Mỗi lần mẹ 

có dịp đi đâu xa thì tôi cũng xin nghỉ học cho 

bằng đƣợc để theo mẹ, với lý do là mang cái ô 

trầu cho mẹ. 

   Những năm tháng êm đềm trong thanh bình 

thời thơ ấu lặng lẽ trôi đi và khi lên đến bậc 

trung học tôi phải rời gia đình lên tỉnh học. Cũng 

thời gian đó, Việt cộng nổi lên đánh phá làng xã. 

Vùng tôi ở gọi là vùng xôi đậu. Một tai họa lại 

giáng xuống gia đình tôi. Ba tôi bị Việt cộng bắt 

đi trong một đêm về đánh phá làng. Mẹ gầy 

guộc hẳn đi. Ngày nào cũng khóc vì không biết 

số phận của ba tôi ra sao. Đến khi đƣợc một 

ngƣời quen thân đi theo du kích cho biết ba tôi 

vẫn còn sống và đang bị giam ở một nơi nào đó, 

mẹ tôi mới tạm an tâm.  

   Năm sau, tôi về thăm nhà vào dịp hè. Một buổi 

trƣa, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm ở 

gian sau thì có tiếng chó sủa dữ dội. Mọi ngƣời 
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nhìn ra ngõ, thấy một ngƣời đàn ông cao lớn, 

mặc bộ quần áo đen, đội nón lá đang lầm lũi 

bƣớc vào. Tƣởng là ba, tôi mừng quá chạy ùa ra. 

Nhƣng không phải, đó là ngƣời cậu họ ở một 

làng xa đến thăm. Cậu đi thẳng vào nhà, nắm tay 

mẹ kéo ra sân sau, thì thầm gì đó trƣớc sự ngơ 

ngác của mấy chị em tôi. Nói xong, cậu quay đi 

vội vàng, không kịp trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn 

của tôi. Mẹ bƣớc trở vào, với khuôn mặt thoáng 

nét rạng rỡ lẫn lo âu. Mẹ cho biết, ba tôi đang bị 

giam lỏng ở vùng Việt cộng không xa lắm, đêm 

nay sẽ có ngƣời bạn giúp ba trốn thoát, do đó, 

chúng tôi phải rời nhà ngay, để đón ba tôi tại 

công sở của quận vào ngày mai.  

Mẹ sai tôi chạy sang nhà dì Bảy báo tin  gấp, 

còn chị Tƣ thì sắp xếp các đồ dùng cần thiết. Mẹ 

và dì Bảy ôm nhau trong nƣớc mắt chia tay đầy 

nghẹn ngào đau xót. Đối với mẹ, sắp gặp lại ba 

là một niềm vui sƣớng, nhƣng phải bỏ lại nhà 

cửa, sản nghiệp mà ba mẹ đã gầy dựng hơn hai 

mƣơi năm cũng là một quyết định thật đau lòng. 

Để tránh sự tò mò của hàng xóm, chúng tôi chia 

làm hai nhóm. Mẹ và em tôi sẽ đi trƣớc bằng 
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đƣờng ruộng. Chị Tƣ cùng tôi sẽ đi sau bằng 

đƣờng trong xóm và hẹn gặp nhau tại đồn dân vệ 

ở Cống Đá. Mẹ vội vã dắt em tôi đi giữa tiếng 

khóc não nuột của dì Bảy. Chị tôi vừa xếp hành 

trang, vừa khóc thút thít. Tôi nhìn quanh căn 

nhà, chợt thấy ô trầu của mẹ còn ở trên tấm 

phản, vội chạy nhanh ra sau vƣờn, hái vội một 

nắm trầu vàng nhét vào ô trầu và mang đi. 

    Gia đình tôi đƣợc đoàn tụ trong nƣớc mắt 

nghẹn vui mừng. Chúng tôi dắt dìu nhau lên 

thành phố. Bỡ ngỡ. Lạc loài. Và ba mẹ tôi lại bắt 

đầu vất vả lập nghiệp với đôi bàn tay trắng. Một 

hôm, sau bữa ăn tối, trong căn nhà chật hẹp vừa 

mới thuê, mẹ tôi mang ô trầu ra, vừa têm trầu 

vừa nói với giọng đầy xúc động: 

-Nếu không có thằng Hiếu thì không còn ô trầu 

này. Đây là kỷ niệm duy nhất trong nhà mình 

còn sót lại, cho tới chết mẹ cũng vẫn giữ cái ô 

trầu này. 

Tôi nhìn ô trầu đan cẩn thận bằng mây, nay đã 

lên nƣớc nâu bóng láng với chút hãnh diện. Phải 
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công nhận cái ô trầu đẹp thật, tính ra, nó đã cận 

kề với mẹ ít nhất là mƣời hai năm.  

Lúc ấy, gia đình tôi sống nhờ vào một cửa hàng 

nhỏ bán thức ăn sáng. Mỗi sáng, tôi thức dậy từ 

bốn giờ để đến lò mổ heo, lấy bộ lòng ngon nhất 

đem về cho chị  tôi nấu cháo. Xong, vội vàng ra 

mở cửa hàng, nấu một nồi nƣớc sôi thật to, pha 

một bình cà phê, rồi trở về nhà sửa soạn đi học. 

Có khi ngồi chờ nƣớc sôi tôi ngủ gà, ngủ gật trên 

ghế, cho đến khi chị tôi mang cháo ra, nhéo vào 

tai  một cái đau điếng tôi mới giật mình. 

    Cuộc sống tuy khó nhọc nhƣng chúng tôi rất 

hài lòng, chỉ có ba tôi thƣờng hay trầm ngâm thả 

hồn về dĩ vãng. Ba thƣờng ao ƣớc cất đƣợc một 

căn nhà nơi thành phố cho gia đình, rồi trở về 

xây dựng lại ngôi chợ ở làng xƣa thì  mới an 

lòng nhắm mắt. Và mơ ƣớc này của ba tôi đã 

đƣợc toại nguyện. Sau khi theo đoàn quân về 

bình định làng xƣa, cất xong chợ, trƣờng học, ba 

tôi trở về nhà nghỉ ngơi một thời gian rồi ngƣời 

rời bỏ chúng tôi vĩnh viễn sau cơn bệnh ngắn 

ngủi trong lúc tôi đang thụ huấn quân sự ở một 
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quân trƣờng xa xôi, không kịp về để nhìn thấy 

ngƣời cha thân yêu lần cuối cùng. Những nghiệt 

ngã của cuộc đời từ đó lại đổ trên vai mẹ tôi, làm 

cho mắt mẹ mờ, tóc mẹ bạc và nụ cƣời nhƣ tắt 

hẳn trên môi. Nhất là từ khi tôi bị bắt vào trại cải 

tạo, vƣợt trại và ra đi biền biệt. 

    Hai mƣơi năm sau, ngồi trên phi cơ trở lại quê 

xƣa, tôi cứ miên man tƣởng tƣợng ra nụ cƣời 

nhòa lệ của mẹ khi bất ngờ ôm thằng con trai 

vào lòng sau bao năm dài xa cách mà tƣởng 

chừng nhƣ giấc mơ. Chắc mẹ sẽ vuốt từng sợi 

tóc bạc màu của tôi và mẹ sẽ khóc, nhƣ một 

chiều xa xôi nào đó, mẹ tìm đến thăm khi tôi vừa 

trốn khỏi trại giam và đang lẩn tránh vào một 

nơi hẻo lánh. Hai mẹ con gặp nhau đƣợc ba 

ngày, đêm nào mẹ cũng ôm tôi vào lòng nhƣ hồi 

còn bé và tóc tôi đã ƣớt  đẫm nƣớc mắt của mẹ. 

Những  giọt nƣớc mắt đau xót, muộn phiền nhƣ 

cõi lòng tan nát của mẹ, khi nhìn thấy tƣơng lai 

của con mình đang chìm vào tăm tối tuyệt vọng. 

    Tôi thầm cám ơn nhà tôi đã sắp xếp cho tôi 

chuyến đi này trong hoàn cảnh gia đình còn khó 
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khăn. Khi thấy hình ảnh mẹ tôi lom khom với 

chiếc gậy trong cuốn video do ngƣời chị họ đi về 

Việt Nam mang qua, nhà tôi nói: 

-Em không muốn mình phải hối hận cả đời vì 

không còn dịp để gặp mẹ. 

   Tôi nghe lòng quặn đau, nhớ đến hai con gái 

thƣơng yêu bật khóc khi tôi cúi xuống hôn từ giã 

để bƣớc lên phi cơ. Rồi tôi tự hỏi, không biết mẹ 

đã bao lần quặn đau trong cuộc đời vì những 

gánh nặng phân ly sinh tử. Hai ngƣời anh và đứa 

em trai của tôi qua đời khi còn nhỏ. Ba tôi vĩnh 

biệt ngàn thu. Tôi vẫn còn sống nhƣng đã nghìn 

trùng biệt xứ.   

      Khi về ngang bến phà Cần Thơ, chợt nhớ 

đến cái ô trầu của mẹ, tôi tự nhủ, lần nầy nhất 

định tôi sẽ ghé chợ mua một xấp trầu ngon nhất 

và tự tay sắp vào ô trầu cho mẹ nhƣ những ngày 

còn bé, một điều mà tôi đã quá vô tình trong 

những năm tháng thƣởng thành ở quê nhà.  

      ... Sau nỗi vui mừng đoàn tụ, tôi sực nhớ gói 

trầu tự nãy giờ bỏ quên trong đám hành lý ngỗn 
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ngang. Nhìn quanh quất, chẳng thấy ô trầu của 

mẹ đâu, tôi hỏi: 

    -Cái ô trầu mẹ đâu rồi?  

    Mẹ lặng thinh ngơ ngác. 

    -Hình nhƣ mẹ đã quên mất với cái tuổi tám 

mƣơi hai. Mẹ quên nhiều chuyện lắm em ạ!  

    Chị Hai trả lời rồi kể tiếp: 

    -Em còn nhớ không, sau tháng tƣ bảy mƣơi 

lăm, em bị đƣa đi cải tạo ở Chi Lăng một năm 

rƣỡi. Không thƣ từ tin tức, mẹ buồn lo gầy sút 

ngƣời, tóc bạc hết. Khi nhận đƣợc lá thƣ đầu tiên 

của em, chị mới thấy mẹ nở một nụcƣời. 

      Tôi chợt lặng hồn nhớ về dĩ vãng nghiệt ngã 

trong những năm bị tù đày. Giọng chị tôi vẫn 

đều đều nhƣ tiếng vọng từ một quá khứ xa xôi. 

      -Chị còn nhớ, trong thƣ em viết Mẹ và các 

chị đừng lo, lúc này nhờ cách mạng chăm sóc tốt 

nên em mập lắm, nặng tới bốn mƣơi ký. Em còn 

nằm mơ thấy mẹ cầm một tán đƣờng thẻ vàng 
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cƣời với em. Chị biết, em nói vậy có nghĩa là đã 

ốm đi mƣời tám ký. Lúc đó, nhà mình không có 

tiền, chị Tƣ bán chiếc nhẫn cƣới, chị bán mấy 

cái áo dài để mua thức ăn và có tiền xe để mẹ và 

chị đi thăm em. Đến chiều, kiểm lại đồ đạc lần 

cuối, mới chợt nhớ chƣa có đƣờng thẻ cho em. 

Tiền thì không còn đủ mà cũng không biết mƣợn 

ai, mẹ liền sai thằng Vũ đem ô trầu sang bà Tám 

đổi một ký đƣờng thẻ vàng, vì có lần bà trầm trồ 

cái ô trầu của mẹ và hỏi mua ở đâu... 

   Tôi bƣớc tới, lấy gói trầu đặt lên bàn tay khô 

cằn của mẹ mà không ngăn đƣợc những dòng 

nƣớc mắt nghẹn ngào: 

    -Mẹ ơi! [] 
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Tiếng chuông reo đánh thức giấc ngủ 

chập chờn của buổi sáng Chúa nhật, tôi nhắc vội 

điện thoại. Tiếng chị Hai nghẹn ngào trong 

khoảng âm thanh thật xa xôi: 

-Em đó phải không...chị mới đƣa mẹ vô 

bệnh viện cứu cấp. Mẹ bị mệt và khó thở, bây 

giờ đang hôn mê... 

Qua vài lời trao đổi ngắn ngủi, tôi gác 

điện thoại với tâm trạng đầy lo âu. Giờ này, nhà 

tôi và các con vẫn đang say ngủ. Tôi bƣớc ra 

phòng làm việc, đầu óc miên man nghĩ về mẹ. 

Cách đây một tuần, có một đêm, tôi bỗng nhớ 

mẹ vô cùng. Nỗi nhớ se thắt, bồn chồn làm tôi 

không ngủ đƣợc. Hôm qua, lại mơ thấy ngƣời 

bạn -đã chết rồi- nằm mê man trên giƣờng. Một 

nỗi lo sợ ghê gớm bỗng vây quanh tôi. Không lẽ, 

đây là một điềm báo trƣớc mẹ tôi sẽ....  Với số 

tuổi tám mƣơi sáu, sức khỏe yếu đuối, mong 
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manh, liệu tôi có còn nhìn thấy mẹ? Chƣa bao 

giờ tôi cảm thấy những câu thơ quen thuộc của 

Trần Trung Đạo lại hàm chứa tất cả nỗi xao 

động trong lòng tôi nhƣ hôm nay. 

Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người, 

Tiếng ai như thể tiếng mưa rơi, 

Nếu mà tôi đổi thời gian được, 

Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. 

Mẹ ơi! mẹ sẽ khỏe lại. Con tin nhƣ vậy. 

Mẹ sẽ trở về nhà, ngồi ăn miếng trầu cay nhƣ 

thuở nào, để chờ  vợ chồng con và hai cháu nội 

về ngồi quanh mẹ. 

Suốt ngày Chúa nhật, tôi lẩn quẩn trong 

nhà thờ với những công việc nhƣ bình thƣờng. 

Tôi đi dọn từng bao rác, cắt cỏ và thầm thì xin 

cùng Chúa “Lạy Chúa! xin đừng đem mẹ con 

đi”.  Tôi sợ ở nhà với gƣơng mặt ủ rũ sẽ làm mọi 

ngƣời trong gia đình lo lắng. Tôi sợ tiếng 

chuông điện thoại reo và giọng nói tắt nghẹn, 

nức nở của chị tôi từ Việt Nam. 
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Và rồi thời gian trôi đi, chỉ còn vài tiếng 

đồng hồ nữa tôi sẽ ra phi trƣờng để về thăm mẹ. 

Trong khi nhà tôi đang sửa soạn hành trang, thì 

tin khủng bố từ TV đã làm tôi choáng váng. Lửa 

cháy! Máy bay đâm vào tòa cao ốc. Gạch đá đổ 

xuống. Những cột khói cao mịt mù. Chuyện gì 

đã xảy ra nơi đây? và chuyện gì sẽ xảy ra ở bên 

kia trời quê hƣơng cho mẹ?  

Cuối cùng, chuyến đi bị hủy bỏ. 

-Mẹ đã hôn mê ba ngày rồi. Hồi sáng này 

mẹ hơi tỉnh và hỏi chị, em con có về kịp không? 

Tiếng chị Hai vang lên trong điện thoại. 

Tôi bật khóc. Mẹ ơi! làm sao con về đƣợc? Con 

đang bình an nơi đây, xem tin tức ở New York 

tang tóc và tin tức từ Việt Nam, mẹ đang thoi 

thóp từng hơi thở mà lòng đau nhƣ dao cắt. Đất 

nƣớc này đang lâm nguy! Việc làm của con chỉ 

còn đếm từng ngày! Và từng giờ trôi qua để rồi 

con sẽ mất mẹ! Chƣa bao giờ những chuỗi âu lo 

đè nặng trên vai tôi nhƣ hôm nay. Xin Chúa cho 

con đừng gục xuống. 
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Vậy mà điều tôi lo sợ đã đến. Mẹ tôi vĩnh 

viễn ra đi sau mƣời lăm ngày tỉnh tỉnh, mê mê ở 

bệnh viện. Mẹ đã đợi chờ tôi mòn mỏi, để rồi tôi 

không bao giờ về kịp nữa. Tôi vẫn nhớ hoài 

dáng mẹ ngồi co ro trƣớc cửa với hai dòng lệ 

chảy dài trên má, khi tôi quỳ xuống, ôm mẹ giã 

từ để trở về Mỹ trong lần đầu tiên trở về thăm -

đâu ngờ, đó cũng là lần vĩnh biệt. Mẹ ôm đầu tôi 

vào ngực và hỏi: 

-Chừng nào con về nữa? 

Con vẫn muốn về, nhƣng rất sợ những 

buổi sáng chia tay nhƣ năm nào. Kể từ nay và 

mãi mãi đến ngày nhắm mắt, con sẽ chẳng bao 

giờ còn đƣợc thấy mẹ khóc hay cƣời. 

Hơn ba mƣơi năm, kể từ ngày ba nằm 

xuống, vai mẹ mỗi ngày gầy đi vì gồng gánh biết 

bao nỗi thƣơng đau, chia lìa. Con chợt nhớ lời 

thơ, 

Nắng mưa từ buổi tang chồng 

Tơ tằm rút mãi cho lòng héo hon. 
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Và cũng kể từ đó, con của mẹ đã rời xa 

mẹ. Hết chinh chiến lại bị tù đày, rồi lƣu lạc nơi 

đất khách quê ngƣời. Mẹ mừng cho con, vì thoát 

đƣợc cuộc đời tăm tối, nhƣng lại tủi buồn vì con 

mãi biền biệt phƣơng xa. Con còn nhớ, có lần 

theo đoàn quân đi ngang thành phố, con xin 

dừng xe, chạy vội vào nhà thăm mẹ vài phút. Mẹ 

ôm con, bật khóc khi nhét vội vào túi con chai 

dầu gió và nói: 

“Con đi ngoài trời, đêm hôm mƣa gió, 

ráng giữ gìn cho ấm, kẻo bệnh hoạn không ai lo 

cho con”.  

Con thì cƣời cho cái lẩm cẩm của mẹ: 

“Con nhƣ vầy mà bệnh sao đƣợc, mẹ 

đừng lo!”. 

Nhớ hồi bé, khi học xong tiểu học, vì làng 

mình không có trƣờng, con phải đi học khá xa. 

Lần nào về, mẹ cũng đƣa con ra bến xe với đôi 

mắt đỏ hoe và lần nào con cũng đòi nghỉ học ở 
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nhà. Những lúc đó mẹ cƣời trong nƣớc mắt và 

nói: 

“Mƣời một tuổi rồi mà theo mẹ làm gì, 

ráng đi học để biết chữ với ngƣời ta, mẹ sẽ dành 

cho con nguyên một nhánh quýt đƣờng con 

thích”.  

Khi về nhà, việc đầu tiên là con chạy ngay 

ra vƣờn, hái những trái quýt đƣờng chín mộng 

ngọt lịm. Nhƣng khi nhìn thấy một đám cỏ 

chừng vài mét vuông mà ba để dành cho con, 

con lại nhăn nhó, phụng phịu. Ba muốn con tập 

làm việc để giúp đỡ gia đình, nhƣng con lúc nào 

cũng thích những nhánh quýt đƣờng hơn là đám 

cỏ. Quýt thì ăn nhanh, nhƣng đám cỏ thì làm 

hoài không hết. Mẹ phải lén ba, nhổ cỏ giúp con. 

Nhƣng khi có mẹ làm thì con biến mất theo đám 

bạn đi bắn chim. Con hƣ nhƣ vậy mà chƣa lần 

nào mẹ rày la con. Ngoại trừ những lần con nhăn 

nhó, vì mẹ muốn con phải luôn luôn làm vui 

lòng những ngƣời khách không mời, từ dƣới quê 

lên, ở nhờ để trị bệnh. Lúc đó, nhà mình mới lên 

tỉnh, còn nghèo và chật hẹp lắm, mà hầu nhƣ 
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tháng nào cũng có vài ngƣời đến tá túc. Mẹ luôn 

dạy dỗ con về lòng nhân hậu, yêu thƣơng, sự hy 

sinh và giúp đỡ ngƣời khác. 

Mẹ ơi! mẹ mất lâu rồi mà đến hôm nay 

con vẫn không muốn tin đó là sự thật. Con ngồi 

đây một mình trơ trọi. Chƣa bao giờ con cảm 

thấy mình nhỏ bé, yếu đuối nhƣ bây giờ. Ƣớc gì, 

con nhỏ lại nhƣ ngày xƣa, để còn đƣợc dựa vào 

cánh tay độ lƣợng của mẹ. 

Giờ này, chắc mẹ đang ở với Chúa, hẳn mẹ thấy 

và biết con đang làm gì. Xin mẹ hãy cầu nguyện 

cho con luôn xứng đáng với tình yêu mẹ đã cho 

và không phụ lòng thƣơng mến của những ngƣời 

thân yêu. Cảm tạ Thiên Chúa đã cho con niềm 

tin, để biết rằng, sự ra đi của mẹ không phải là 

hết “Sự sống của mẹ  không mất, nhưng chỉ đổi 

thay”, nhƣ lời hát kinh cầu và  chính mẹ vẫn còn 

đang sống cuộc đời của con. [] 

 

(Viết trong ngày giỗ Mẹ) 
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Những chặng 
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Lại một lần nữa nghe lời Hảo, bỏ đơn vị 

đang biệt phái là Bộ Tƣ Lệnh Quân đoàn 4 để về 

Vĩnh Long với hắn. Bạn bè chinh chiến hai năm 

mới gặp lại. Thằng gầy, thằng đen, thằng nào 

cũng "bụi" nhƣ lính đào binh, nhƣng mặt mày 

vẫn non choẹt với lon Trung uý chƣa kịp rửa. 

Gặp nhau, nhậu một trận đã đời rồi chia tay vội 

vã vì cơn lũ Tháng Tƣ  75 uà đến ... cho đến 

hôm nay, ba mƣơi năm sau, vẫn có ngƣời chƣa 

gặp lại!  

Cái quyết định ngu dại nhất trong đời "bại 

binh" cuả tôi là đem theo một tháng gạo, cùng 

Lý Phƣớc Hồng đón xe lôi đi ở tù! Có lẽ trên thế 

gian nầy, chƣa có đoạn quân sử quốc gia nào ghi 

chép những điều kỳ quái nhƣ thế.  Sau một tháng 

"học tập" tại trƣờng Phan Thanh Giản Cần Thơ, 

mấy tên tù binh lơ láo nhƣ tôi tƣởng đƣợc thả về, 

không ngờ lại bị đƣa thẳng vào trại Chi Lăng, 

nhốt ở đó một năm sáu tháng, không cho thƣ từ, 

thăm viếng. Bài học thuộc lòng đầu tiên là đói... 

Đói đến nỗi không dám cƣời, thân hình chỉ còn 
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da bọc xƣơng. Bài học thứ hai là ăn cây cỏ dại, 

chuột cống lang ... thoi thóp qua ngày! 

Ở Chi lăng một năm, tôi đã có ý nghĩ phải 

tìm cách trốn thoát. Đây là vùng núi và biên 

giới, mà tiểu đoàn tôi đã quần nát dấu chân, tôi 

nghĩ sẽ dễ dàng vƣợt qua biên giới. Biết đâu, ở 

đó có quân kháng chiến. 

Năm thứ hai (1976) ... mới sáu giờ sáng, 

tôi còn nằm nƣớng trên manh vải bố dƣới đất thì 

Nguyễn Văn Sáu ở phòng cạnh bên bƣớc vào, 

nằm xuống cạnh tôi. Thoáng chút ngạc nhiên 

"Mầy làm gì dậy sớm vậy?”. Tôi cất giọng nhừa 

nhựa trong cơn lƣời biếng. Sáu không trả lời, 

kéo tấm mền của tôi đắp ké. Tôi lơ mơ trong 

giấc ngủ chập chờn, vì bắt đầu có nhiều ngƣời 

thức dậy nói chuyện, đùa giỡn. Sáu nằm bên tôi 

khoảng một tiếng rồi lặng lẽ bỏ đi. Tôi cũng 

quên đi nhanh chóng việc nầy. Cho đến ba hôm 

sau thì có tin một toán bốn ngƣời đã chui rào 

vƣợt trại, trong đó có Sáu! Chừng đó, tôi mới 

nhớ lại và hối tiếc, tại sao mình lại vô tâm đến 

thế? Có thể Sáu muốn nói điều gì? Một lời trối 
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trăn vì con đƣờng đi muôn vàn nguy hiểm?  

Toán cuả Sáu đi ngay con đƣờng có bãi mìn 

ngập nƣớc từ lâu. Đây cũng chính là con đƣờng 

tôi đã gỉa vờ đi hái rau muống dại và có ý định 

sẽ trốn thoát bằng lối đó. 

Hai ngày sau, bọn cán bộ thông báo đã bắt 

đƣợc ba trong bốn tên vƣợt trại. Tôi và Hồng lo 

sợ có Sáu trong đó, tìm cách dò hỏi nhƣng 

không có tin gì. Cầu mong cho Sáu đƣợc bình 

yên! Mãi đến gần mƣời tám năm sau, khi đến 

Mỹ, tôi mới đƣợc tin  Sáu đã thật sự bình yên ở 

nơi nào đó, qua cái chết trên đƣờng vƣợt biên, 

sau khi trở về với ngƣời vợ thân yêu một thời 

gian ngắn. 

      *** 

Hai tháng sau khi Sáu trốn đi, lòng tôi 

buồn nao nao. Nhìn đỉnh Thiên Cấm Sơn mù mù 

trong sƣơng chiều, nơi tôi đã từng thức trắng 

đêm canh giặc để giữ yên thành phố. Cũng nơi 

đó, biết bao chàng trai trẻ với lý tƣởng kiêu hùng 

đã bỏ lại thịt xƣơng. Thế mà xƣơng trắng, máu 

đào và những hy sinh, những chiến tích lừng lẫy 



269 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

cũng tan loãng nhƣ mây trời. Tôi bỗng nghe 

thèm quá một khẩu súng - Súng xưa đâu, thép 

lạnh lùng (thơ Thảo Nguyên)-  Bởi tôi muốn rời 

khỏi trại tù nầy, đi về Thiên Cấm Sơn, về bên 

kia biên giới. Có lẽ, những chiến sĩ, những đồng 

đội của tôi còn đâu đó!  Rồi tôi nghe se thắt cả 

cõi lòng khi nhớ đến mẹ và đứa em gái nhỏ vừa 

mới xong trung học, không biết sẽ sống bằng 

cách nào. Tôi nhớ đến ngƣời yêu ở Sài Gòn chƣa 

biết tin. Giờ nầy, chắc em đang ngỡ ngàng với 

cuộc đổi đời đầy cay đắng! 

Một buổi sáng, tiếng gọi tập họp của tên 

cán bộ đầy hách dịch: 

-Đội 5, cho năm ngƣời đi lao động. Từ tên 

nầy, một, hai, ba, bốn, năm - có tôi trong đó. 

Tên vệ binh chừng mƣời bảy tuổi, mang 

khệ nệ khẩu AK dẫn đầu cùng năm tên tù ra khỏi 

cổng rào chừng một, hai cây số. 

-Các anh 'nàm' mỗi ngƣời một 'nuống' đất 

trồng khoai, cao 3 tấc, ngang 3 tấc, mỗi 'nuống' 
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dài từ hàng cây “lầy” đến hàng cây kia. 'Nàm' 

xong sớm thì nghỉ sớm. Rõ chƣa?”  

Tôi cuốc đất một cách uể oải vì đói. Ở 

đây, nhìn dãy núi thật gần. Mây mù vần vũ, trời 

lại mƣa.  

-Thƣa cán bộ, trời mƣa!. 

-Đã biết! không cần báo cáo. Nhƣng các 

anh phải 'nàm' xong mới  đƣợc về.  

Tên vệ binh trùm đầu bằng tấm poncho và 

đến ngồi co ro bên gốc cây, cạnh nơi tôi đang 

cuốc. Trời sấm sét, mƣa mù mịt. Dãy núi đã biến 

mất trong làn mƣa, chỉ còn loé lên những lằn ánh 

sáng và tiếng nổ chát chúa nơi hƣớng núi. Tôi 

nhớ ba năm trƣớc, lần đánh chiếm lại Núi Dài, 

đạn bom long trời, lở đất, nhƣ cơn sấm sét thịnh 

nộ ngày hôm nay. Nƣớc mƣa thấm lạnh cả thân 

thể gầy gò, vậy mà lòng tôi bỗng nóng ran nhƣ 

lửa đốt. Một ý nghĩ chợt hiện lên “Sao không 

nắm lấy cơ hội này để trốn thoát?” Một cán cuốc 

đập mạnh. Chính xác. Quyết liệt. Vào cái đầu 

đang trùm poncho xoay lƣng lại, tƣớc khẩu AK 
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và chạy về phía núi. Không biết mấy ngƣời bạn 

tù đằng kia sẽ phản ứng ra sao? Tôi nghĩ nhanh, 

bắt bốn ngƣời  kia đi theo một khoảng xa, khi đã 

an toàn,  ai muốn trở lại trại, tuỳ ý.  

Nhìn lại cái khối tròn nhô lên trong tấm 

poncho, tôi cắn chặt răng. Một cú đập đủ kết liễu 

mạng ngƣời hay ít ra cũng làm cho bất tỉnh. Tôi 

vận dụng sức lực lên đôi tay, giơ cuốc lên ... rồi 

lại cuốc đất. Tại sao thằng vệ binh nầy lại ngồi 

im? Tại sao nó không lên giọng phách lối đáng 

ghét?  Tôi cố moi trong đầu óc. Tìm.  Kiếm.  

Nhớ... những điều khiến tôi căm thù. Rồi tôi nhớ 

đến nét mặt và giọng nói đểu giả của tên thiếu tá 

chính ủy Trần Thâu khi lên lớp "Bọn ngụy các 

anh chuyên cƣớp của giết hại dân lành, tội lỗi 

của các anh biển Đông rửa cũng không sạch".  

Hừ! đúng là cái bọn ngậm máu phun ngƣời. Bây 

giờ, ta mới thật sự là kẻ giết ngƣời, ta giết bọn 

bây, cái bọn vừa ăn cƣớp, vừa la làng! Tôi giơ 

cuốc lên. Một ánh chớp và tiếng gầm run chuyển 

đất trời. Tôi lại nghĩ... nhà thằng nhóc nầy chắc 

ở miền quê Bắc Việt. Không chừng, mẹ nó cũng 

đang cuốc đất, trồng khoai, lê lết cuộc sống đói 
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nghèo trong cái xã hội chủ nghĩa. Không chừng, 

em nó cũng vừa bỏ học để tìm miếng ăn.  Chiếc 

cuốc chợt run rẩy trong tay tôi. 

Tên vệ binh vẫn ngồi co ro bên gốc cây, 

ôm khẩu súng dựa vai. Hình nhƣ nó đang ngủ.  

Năm tên tù ƣớt loi ngoi thất thểu trở về trại. Cái 

đói vẫn hành hạ bọn tôi một cách tàn nhẫn.  

 Hai ngày sau, vào một buổi chiều trời vừa 

sập tối, một loạt AK nổ vang phía Khung 4. Bản 

tin chuyền nhanh sáng hôm sau, thiếu úy Tuấn bị 

kiết lỵ, xin đi cầu tiêu, bị tên vệ binh non choẹt  

nổ nguyên băng đạn AK vào ngƣời khi anh đang 

quằn mình trong cơn đau bụng vật vã. Tuấn chết 

tại chỗ, nơi bờ rau muống vừa vƣợt ngọn. Cán 

bộ tập họp thông báo, thằng Tuấn cực kỳ phản 

động, dám giựt khẩu súng của vệ binh để trốn 

trại, đã đền tội. 

Ai cũng biết anh Tuấn có đệ nhị đẳng 

huyền đai Thái Cực đạo. Nhƣng cả tuần nay anh 

bị kiết lỵ, đi đứng không nổi, nói gì đến chuyện 

giựt súng, trốn trại! Tôi mở to đôi mắt, nhìn 

trừng trừng vào tên vệ binh giết ngƣời vừa đƣợc 
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thăng cấp. Kẻ chiến bại không đủ tàn nhẫn để 

nện một cán cuốc. Kẻ chiến thắng thì sẵn sàng 

nhả đạn vào một con ngƣời không chút oán thù 

để lập "chiến tích". Tôi nhìn hắn, hai tay nắm 

chặt, tự hứa với lòng "Mai ta đi đòi lại kiếp làm 

người!". 

      *** 

Sau khi thoát khỏi nạn đói nhờ liều mạng 

ăn chuột cống lang, tôi thấy khoẻ ra, nên bắt đầu 

luyện tập thể lực để chờ thời cơ. Sáng nào cũng 

chạy mấy chục vòng sân. Tôi gặp Hồ cũng chạy 

(sau nầy khi qua đảo, nghe Hồ trốn trại ở Xuyên 

Mộc, mới nhớ lại chuyện cũ. Thì ra, nó cũng nhƣ 

mình)  

Ở Chi Lăng hai năm, tôi đƣợc gặp nhiều 

bạn cùng khóa nhƣ Thạnh, Nghệ, An, Điều, 

Nẫm, Nhơn, Tiễn, Long,  Hồ... Lúc đó, Nghệ ăn 

chay trƣờng, hắn ta có tài kể chuyện rất có 

duyên. Cả nhóm hay ngồi say mê nghe Nghệ kể 

chuyện "Tam Quốc Chí". Không ngờ, hắn cũng 

có đầu óc kinh tế, nên đến đoạn gây cấn "Trận 

Xích Bích", hắn làm eo, làm xách, anh em phải 
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lo lót ít rau muống hay đọt lang để chấm tƣơng 

mới chịu kể tiếp. Dù đƣợc chiều chuộng, nhƣng 

hắn cũng thƣờng dở hơi bất tử. "Tui mệt quá, 

ngày mai kể tiếp!". Cái thằng! ăn chay trƣờng 

mà toan tính nhƣ  "ác nhân". Có lần tôi đè hắn 

ra, hăm he sẽ đổ "dầu hợi" (mỡ heo) vào miệng 

hắn. Nghe đến dầu hợi hắn sợ lắm, bắt làm gì 

cũng làm. 

Anh em gặp nhau vui vẻ chẳng bao lâu lại 

phải chia tay. Tôi bị đƣa đến trại Vƣờn Đào, 

Mộc Hóa và bị xếp vào diện ác ôn, nguy hiểm, 

nên không hề đƣợc đi ra ngoài công tác, cứ 

quanh quẩn trong vòng rào, thật khó mà trốn  

thoát nhƣ dự định. Ở Vƣờn Đào, tôi tìm đƣợc 

ngƣời đồng chí hƣớng là Nguyễn Đức Tân. Hai 

đứa bàn kế hoạch, làm sao đƣợc xung vào toán 

mổ heo trong dịp gần Tết (1978) để có cơ hội ra 

ngoài bờ kinh, từ đó vọt về Cát Lái. Thời cơ đến, 

ban nhà bếp đang tìm ngƣời biết mổ heo. Chúng 

tôi khai là có nhiều kinh nghiệm “gia truyền”, 

nhƣng giờ chót Tân không đƣợc chọn. Một mình 

ra ngoài, tôi vừa thất vọng, vừa khổ sở, vất vả 

với hai con heo. Thật sự, trong đời chƣa hề đụng 
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đến con heo thì làm sao mà biết mổ. Cuối cùng, 

đành phải trở lại trại, sau khi chôm chỉa bộ lòng 

và hai lít rƣợu đế chia cho mấy thằng bạn.  

Sau cơn đại lụt ở Vƣờn Đào khoảng tháng 

6 năm 1978, lòng tôi nôn nóng nhƣ ai cào cấu. 

Phải làm sao đi trong năm nay, vì nghe đâu sẽ bị 

chuyển đến một trại kiên cố hơn nhiều. Lần nầy, 

tôi tập họp đƣợc ba ngƣời bạn. Nguyễn Thạch 

Bửu, nhiệm vụ tích trữ tiền bạc và thuốc men. 

Trần Bạch Đằng liên lạc bên ngoài để đƣa cả 

bọn về Vũng Tàu rồi ra rừng Long Khánh (nghe 

tin có nhóm kháng chiến ngoài đó). Nguyễn văn 

Tƣớc tích trữ lƣơng khô và cung cấp vật liệu khi 

tôi cần.Tôi  phụ trách việc đào hầm và chịu trách 

nhiệm hƣớng dẫn nhóm về đến Mỹ Tho. Rồi từ 

Mỹ Tho ngƣời của Đằng sẽ đƣa về Long Khánh. 

Đồng ý kế hoạch, chúng tôi bắt đầu thực hiện. 

Thời điểm để trốn thoát là dịp Tết năm 1979. 

Chúng tôi tình nguyện gia nhập đội văn nghệ và 

đăng ký trình diễn vũ khúc Hahiti tự sáng tác. 

Lợi dụng thời gian ban quản giáo cho phép 

nhóm đƣợc tách riêng ở một góc vắng để tập vũ 

trong giờ các tù nhân khác nghe đọc sách, chúng 
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tôi cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Sau khi đã 

quyết định, chúng tôi bắt đầu hành động từng 

bƣớc với lời thề "Một là thoát, hai là sẽ chống cự 

đến chết, nhất định không để bị bắt lại và bị 

hành hạ chết dần mòn nhƣ bao nhiêu anh em đi 

trƣớc". 

 Trƣớc hết là chuẩn bị sức khoẻ để đủ sức 

băng rừng vƣợt suối khi cần. Ở trại Vƣờn Đào, 

chỉ có mấy cái ao nƣớc tiểu quanh các dãy nhà 

và ao này sẽ ngập đầy khi con nƣớc lớn.  Mỗi 

ngày, chúng tôi tập bơi lặn vài tiếng trong cái ao 

bẩn thỉu đó với tƣ thế bị trói hai tay. Khu trại 

Vƣờn Đào có hai vòng đai. Bên trong cùng là 

dãy nhà của tù vì đƣợc cất giữa đồng hoang, nên 

bên ngoài những dãy nhà là ao nƣớc. Bao bọc 

dãy nhà của tù là bờ đê cao, có rào cẩn thận với 

dãy doanh trại cuả vệ binh. Từ bờ đê trại, vệ 

binh có một vòng đai cho "tù" trồng rau cải, ao 

cá, cầu xí. Bên ngoài cùng là những lớp rào và 

vọng gác cuả vệ binh. Ban ngày chúng cho "tù" 

tự do sinh hoạt ở vòng đai ngoài. Vệ binh gác 

ngoài cùng. Đến sáu giờ chiều thì lùa hết vào 

trong doanh trại, có bờ đê rào chặt chẽ, đèn điện 
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sáng và hệ thống doanh trại vệ binh canh gác 

thật nghiêm ngặt. Làm thế nào có thể ở lại bên 

ngoài an toàn sau sáu giờ để khi vệ binh vào gác 

bên trong, ta sẽ thoát? Ngồi núp lại dƣới hầm 

cầu thì đã có hai ngƣời vƣợt thoát. Trốn trong 

hầm ngầm dƣới mặt nƣớc ao, trƣớc khi vệ binh 

lùa vào trong là thƣợng sách.  

Để tránh sự chú ý cuả đám "ăng-ten", chỉ 

một mình tôi đào hầm  -kiểu hầm ngầm dƣới ao 

cuả VC. Hầm có cửa vào nằm dƣới mặt nƣớc, 

chỉ cần lặn xuống nƣớc thì biến mất trong hầm. 

Địa điểm hầm đƣợc chọn gần ngay dãy trại cuả 

vệ binh để tránh sự dòm ngó cuả bọn chỉ điểm. 

Ròng rã suốt một tháng tôi mới đào hầm xong, 

vì mỗi khi có bạn tù đến gần thì phải ngƣng để 

làm việc khác.  Tôi chôn giấu quần áo, lƣơng 

khô, thuốc men ở một liếp rau, dùng cỏ khô đậy 

cửa hang lại kỹ lƣỡng, chờ giờ thuận tiện để xuất 

phát. "Kế hoạch hành quân" quyết định sẽ bắt 

đầu vào chiều 28 tháng chạp năm 1978. 

 Theo kế hoạch, đúng 5 giờ 25 chiều, bốn 

ngƣời sẽ ngồi chăm bón rau gần hầm, khi thấy 
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không  có ai chú ý thì tôi sẽ phóng xuống ao vào 

hầm trƣớc,  lần lƣợt  Đằng, Bửu, Tƣớc sẽ theo 

sau. Nhƣng cho đến 5 giờ 15, tôi vẫn chƣa rời 

khỏi phòng đƣợc, vì T, một tên "ăng-ten" khét 

tiếng cuả đội 3 cứ quanh quẩn nhìn tôi bằng cái 

nhìn dò xét. Trong lòng tôi nơm nớp lo sợ, 

không lẽ anh ta đã đánh hơi đƣợc cái gì? Nếu 

mình ra ngoài, hắn đi theo thì tiêu tan kế hoạch. 

Tôi phải đánh lạc hƣớng bằng cách đi tắm, và 

chăm sóc con gà sắp đẻ mà tôi đã nuôi mấy 

tháng nay. Đến 5giờ 30, có một ngƣời bạn kéo 

T. đi đánh pingpong ở đội 5 (T. hiện ở CaLi. 

Không biết anh ta có lần nào bị ray rứt vì những 

chuyện đã làm?). Khi hắn đi khuất, tôi bỏ con 

gà, chạy một mạch ra điểm hẹn. Đến nơi thì hỡi 

ôi!  cả ngƣời tôi lạnh toát!. Đằng đang ƣớt loi 

ngoi ngồi cạnh bên Bửu và Tƣớc, giã vờ nhổ cỏ. 

Gần đó, anh Đức đang cuốc đất và vài ngƣời nữa 

đang chăm sóc luống rau, câu cá. Tôi hỏi, Đằng 

cho biết là đã đến giờ hẹn mà không thấy tôi, 

nên liều mạng xuống ao trƣớc, nhƣng không 

thấy cửa, lại leo lên bờ ngồi đó. Nhận thấy tình 

hình không thể chui vào hầm lúc nầy, tôi bảo 
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Đằng phải vào thay quần áo thật nhanh và trở 

lại, đừng để ngƣời xung quanh chú ý. Khoảng 

mƣời phút sau, Đằng trở ra. Chỉ còn mƣời phút 

nữa. Vài ngƣời gần đó đã đi vào trại. Chỉ còn 

anh Đức đang cuốc đất cách chúng tôi chừng 

mƣời lăm mét. Chƣa biết tính sao thì Trần Văn 

An lù lù đi tới và ngồi xuống cạnh tôi. Lại thêm 

một rối rắm nữa. Với cái giọng cà tửng, An nói: 

-Tao ngồi chơi với mầy, chừng nào mầy 

vô, tao vô luôn.   

Suốt mấy năm ở trại, chƣa bao giờ An 

chơi kiểu nầy, vậy mà ngay phút giây sinh tử cuả 

bọn tôi, không biết ma xui, quỷ giục làm sao hắn 

lại xuất hiện. Tôi không hề sợ An khai báo nếu 

biết sự thật, nhƣng tôi sợ An sẽ xúc động, không 

giấu đƣợc nét lo âu, có thể làm  bọn "ăng-ten" 

chú ý, nên năn nỉ hắn: 

-Mầy vô trƣớc nấu trà thơm, tao sẽ mang 

bánh ngọt qua, anh em mình nhâm nhi tối nay. 
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Thấy An có vẻ chần chừ, tôi đẩy An đi mà 

lòng chợt bồi hồi, không biết có còn gặp lại nhau 

nữa không? 

Chỉ còn mƣời phút phù du. Anh Đức vẫn 

thản nhiên cuốc xới. Cuối cùng, tôi phải quyết 

định táo bạo. Bƣớc lại gần anh, tôi nói nhỏ: 

-Anh vào ngay đi, đừng ở đây bị liên lụy, 

tụi tôi vƣợt trại ngay bây giờ.   

Anh Đức ngƣng cuốc nhìn tôi, mặt tái 

xanh: 

-Vƣợt trại? 

-Ừ! Ngay cái ao nầy. Coi nhƣ anh chƣa 

từng nghe tôi nói gì, đi ngay đi.  

Anh Đức buông cuốc đi một mạch. Anh là 

ngƣời rất hiền lành và tốt bụng nên đã không báo 

cáo để hại bạn. Nếu tình cờ đọc đƣợc những 

dòng chữ nầy, xin anh Đức nhận nơi đây lời cảm 

ơn muộn màng của chúng tôi. 
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Ngay tức khắc, chúng tôi lặn xuống ao, 

chui vào hầm. Cái hầm rất nhỏ, vừa đủ cho bốn 

ngƣời ngồi ôm nhau thật sát. Chúng tôi chỉ mặc 

vỏn vẹn chiếc quần đùi. Mực nƣớc cao sát cằm. 

Cảm giác đầu tiên giống nhƣ bị cù lét, nhột nhạt 

không thể tả. Cái nhột nhạt do ôm nhau ở dƣới 

nƣớc làm cả bốn ngƣời không thể nín  cƣời 

đƣợc, dù không ai muốn cƣời trong hoàn cảnh 

nầy. Càng cố nín cƣời không thành tiếng, thân 

mình càng bị run lên và cọ quẹt vào nhau nên, 

càng nhột nhạt. Càng nhột, lại càng cƣời. 

Khoảng hơn mƣời phút sau, cơn cƣời mới lắng 

dần vì ngộp thở. Bọn tôi mệt lã vì thiếu không 

khí, do lỗ thông hơi quá nhỏ.  Khi vào hầm thử 

thì chỉ có mình tôi và mực nƣớc thấp, nên không 

lƣờng đƣợc hậu quả nầy. Cả bọn phải dùng tay 

móc thêm lỗ thông hơi nhƣng vẫn không đủ 

không khí để thở. 

Không thể chờ đợi đến gần khuya cho thật 

an toàn nhƣ kế hoạch, tôi quyết định phải chui 

ra, ngay khi ánh sáng từ lỗ hỏng hơi mờ nhạt. Có 

lẽ, lúc ấy khoảng hơn bảy giờ. Tôi bới tìm túi 

quần áo đã chôn dấu, bơi qua hồ cá tra, lần lƣợt 
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cả bọn bò ra khỏi các hàng rào. Trời tối dần. 

Nhìn lại vòng đai canh gác, đèn điện sáng 

choang, thấp thoáng bóng dáng mấy tên vệ binh 

qua lại và văng vẳng tiếng lao xao của anh em 

bên trong. Chúng tôi tiếp tục bò đi trong rừng cỏ 

hoang của đồng tháp chừng một cây số mới dám 

đứng lên. Quay nhìn một lần nữa khu trại tù với 

ánh đèn lấp loáng. Vĩnh biệt mi, trại tù hắc ám 

đang giam hãm cả một thế hệ trai trẻ. 

Phiá trƣớc là đồng hoang tối đen nhƣ 

mực. Tƣơng lai mình sẽ về đâu? Tôi tự hỏi với 

một thoáng hoang mang, nhƣng dù sao, lòng đã 

quyết, không thể tiếp tục khuất phục trƣớc kẻ 

thù. Cỏ lác cao tận cổ, chúng tôi nắm chặt tay đi 

hàng ngang vì sợ lạc. Có nhiều lần, bốn tên bất 

ngờ bị lọt xuống trủng sâu làm điếng hồn, rồi lại 

bò lên đi tiếp. Đi liên tục khoảng bốn tiếng trong 

bóng đêm dầy đặc, không nhìn thấy gì ở xung 

quanh. Có lẽ, Ơn Trên đã làm phép lạ, nên bốn 

thằng chúng tôi, chỉ vỏn vẹn chiếc quần đùi, đi 

chân không, chen giữa rừng cỏ lác cao ngang 

đầu, bằng những bƣớc hối hả, vậy mà không ai 

bị thƣơng tích hay sƣớt da. Chúng tôi định 
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hƣớng đƣợc Sài Gòn qua vùng sáng lớn nhất. 

Nhờ định phƣơng hƣớng bằng sao trời, chúng tôi 

tìm ra đƣợc hƣớng Cai lậy và Mỹ Tho, nên quyết 

định đi về con đƣờng lộ xe chạy - từ Cai lậy đến 

Vƣờn đào- rồi băng qua lộ, xuống đồng luá, đi 

về Trung Lƣơng, từ đó, tìm xe đến  Mỹ Tho. 

Tiếp tục bƣớc chân trần trên cỏ lát và bóng đêm, 

cho đến khi cả bọn bị lọt tủm xuống một ao 

nƣớc sâu mới biết rằng đã kề cận với xóm nhà 

ven con kinh.  

Bơi qua con kinh, tiếp tục đi khoảng hai 

tiếng nữa về hƣớng đèn Mỹ Tho thì gặp con kinh 

lớn cặp ven lộ Cai Lậy. Lúc đó, xem đồng hồ là 

hai giờ ba mƣơi sáng. Tôi nghĩ, nếu tiếp tục 

băng qua lộ đá xuống đồng, đi về Trung Lƣơng 

nhƣ kế hoạch cũ thì có thể đến sáng, cả bốn 

ngƣời còn lang thang giữa đồng. Khu đó là đồng 

luá, những ngƣời làm việc sẽ thấy, vậy chẳng 

khác nào “lạy ông con ở bụi nầy!".  Vì thế, tôi 

quyết định lên lộ đá, đi thẳng ra Cai lậy, đón xe 

về Mỹ Tho, vì nghĩ rằng bọn cán bộ không bao 

giờ ngờ chúng tôi dám trốn ra Cai lậy.  
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Chúng tôi qua lộ đá, tìm chỗ tắm rửa, thay 

quần áo sạch. Lần nầy, thay đổi chiến thuật là đi 

công khai. Vừa đi, vừa nói chuyện, đuà giỡn ỏm 

tỏi nhƣ mới đi nhậu về. Thỉnh thoảng, cũng có 

vài căn nhà ven lộ thức dậy, chuyển hàng xuống 

ghe. Gặp một chiếc xe máy ba gác chở hàng, 

chúng tôi đón lại xin quá giang ra chợ. Ngƣời 

đàn ông lớn tuổi không hề thắc mắc, chở chúng 

tôi đi. Đến Cai Lậy chợ cũng vừa họp. Sau khi 

mua cho mỗi ngƣời một đôi dép, chúng tôi tản ra 

nhƣ bốn ngƣời xa lạ, theo xe lam ra đến Mỹ Tho 

lúc sáu giờ ba mƣơi sáng.  

Khi ghé vào tiệm hủ tiếu ăn sáng - có lẽ, 

đây là tô hủ tiếu và ly cà phê ngon nhất trong đời 

tôi -  mới khám phá ra tai cuả tôi và Tƣớc còn 

dính bùn đất. Sau khi ních một bụng no nê, cả 

bọn nhìn nhau cƣời thoải mái, dù chƣa biết 

chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Ăn xong, ba chúng 

tôi ngồi chờ Đằng tìm địa điểm, nơi sẽ đón bọn 

tôi. Một tiếng sau, Đằng trở lại cho biết, ở nhà 

đó, không ngƣời nào có tên nhƣ mẹ Đằng đã nói. 

Đến tìm đúng số nhà, nhƣng chủ nhà không biết 

gì cả, và họ lại là ngƣời Tàu không rành tiếng 
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Việt - Sau nầy mới biết, trong lần thăm nuôi 

chót, mẹ Đằng chƣa kịp nói đủ mật mã để nhận 

diện ở Mỹ Tho thì đã bị cán bộ đuổi về. Chúng 

tôi quá đỗi kinh hoàng, vì không biết đi đâu và 

sẽ làm gì trong hoàn cảnh nầy. Biết tìm đâu ra 

chỗ trú ngụ an toàn trong khi chờ Đằng liên lạc 

với mẹ của anh ở Vũng Tàu? Gần bốn năm trong 

tù, nay trở về phố lạ, chúng tôi lạc lõng, ngơ 

ngáo thật tội nghiệp. Ly cà phê bỗng đắng đến 

rợn ngƣời.  

Đang miên man suy nghĩ phải giải quyết 

thế nào, tự nhiên tôi chợt nhớ số nhà cuả Phan 

Tấn Lộc, ngƣời bạn tù cùng tổ khi anh tâm sự về  

gia đình. Lộc còn một mẹ già, vợ và hai đứa con 

nhỏ. Để ba ngƣời bạn ngồi lại, tôi vội đón xích 

lô tìm nhà Lộc. Đến con hẻm nhỏ, tìm đúng số 

nhà, tôi bƣớc vào thì gặp một bác ngƣời Nam 

còm cõi, áo có nhiều miếng vá. Tôi đoán là mẹ 

cuả Lộc, nên hỏi vài câu để thăm dò. Khi biết 

đúng là bà, tôi thú thật là bạn của Lộc đang ở 

trong tình huống cùng đƣờng. Vừa nghe qua, bà 

đứng dậy, chạy đến, ôm đầu tôi nghẹn ngào 

trong nƣớc mắt: 
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-Con ơi là con! tội nghiệp các con, cứ đƣa 

anh em đến đây đi rồi tính sau.  

Tôi xúc động đến lặng ngƣời, không nói 

đƣợc lời cám ơn! Lòng can đảm và tình thƣơng 

vô biên cuả một ngƣời mẹ già xa lạ đã cứu 

chúng tôi trong lúc nguy nan.  

Trở lại quán ăn, chúng tôi bàn tính làm 

sao để cả bốn thanh niên lạ mặt vào nhà bà mà 

không bị  hàng xóm để ý. Hôm đó là ngày hai 

mƣơi chín Tết, chúng tôi giả dạng là những 

ngƣời cháu họ của bà từ  miền Tây đến thăm với 

nhành mai, dƣa hấu trên tay, cƣời nói vui vẻ 

bƣớc vào con hẻm. Căn nhà thuê thật chật hẹp 

nằm trong dãy nhà cuối hẻm gồm bốn căn, ngăn 

cách nhau bằng những tấm vách gỗ. Từ ngày 

Lộc đi tù, gia đình chỉ còn bà mẹ và vợ với hai 

đứa con nhỏ năm, bảy tuổi. Chị Lộc phải đi bán 

vé số để sinh sống qua ngày. Nhà nghèo đến độ 

bà mẹ già lom khom ra chợ, nhặt lá cải vụn bị 

loại bỏ, đem về làm dƣa chua ăn Tết, nhặt từng 

cọng lá chuối khô, rơm rác bỏ phế ở để làm củi. 

Bao nhiêu tiền bán vé số cuả chị Lộc đều dành 
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mua thực phẩm đi thăm nuôi Lộc. Gia đình chỉ 

sống lây lất qua ngày bữa cháo, bữa rau không 

đầy bụng.  

Hôm đó, chúng tôi trú ngụ trong phòng 

của chị  Lộc - thật ra chỉ là một chiếc  giƣờng 

tre, đƣợc ngăn bằng  tấm màn vải - để chờ chị  

Lộc đi Bến Tre liên lạc với ngƣời bà con, nhờ họ 

báo cho mẹ của Đằng ở Vũng Tàu tìm cách đƣa 

chúng tôi đi khỏi Mỹ Tho. Chúng tôi nằm chờ 

tin. Một ngày, một đêm chầm chậm trôi qua 

chừng nhƣ nghẹt thở! Đến trƣa ngày hôm  sau –

ba mƣoi Tết-  chị Lộc trở về nhà, với nét  mặt 

hốt hoảng chị cho  biết,  bé Thành, con trai nhỏ 

của chị, sang khoe với đứa bạn ở căn nhà sát 

vách "nhà tao có bốn chú trốn tù". Mẹ của đứa 

bé nghe đƣợc liền cho chị Lộc biết. Không bao 

lâu, có một tên công an trẻ đi đến nhà bên cạnh, 

chẳng biết làm gì, rồi hắn lại đi một cách vội vã. 

Trong lo âu, hồi hộp, chúng tôi bàn cách đối 

phó, nếu bị khám nhà bất ngờ và tìm cách ra 

khỏi căn nhà nầy mà không phải đi bằng lối ra 

vào duy nhất là con hẻm nhỏ phía trƣớc. Đây là 

con hẻm cụt, phía sau dãy nhà chị Lộc là một cái 
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ao nƣớc đen, không có đƣờng đi. Xóm nhà trong 

hẻm nầy chỉ có mấy căn, ai cũng biết nhau. Hai 

ngày qua, chúng tôi im phăng phắc trong nhà, 

bây giờ tự nhiên có bốn ngƣời thanh niên lạ 

bƣớc ra, rất dễ bị để ý và nghi ngờ. Bên phải nhà 

chị Lộc là một căn nhà lầu cao, có rào kẽm gai 

bao quanh. Chị Lộc cho biết, nhà nầy có cô gái 

tên Nhung là bạn thân của chị.  Tôi thầm nghĩ, 

đƣờng thoát ra ngoài đã có chút ánh sáng.  

Vách nhà chị Lộc bằng gỗ cũ kỹ, sát với 

hàng rào kẽm gai nhà bên cạnh. Nếu đƣợc sự 

thƣơng tìnhcủa chị Nhung, chúng tôi sẽ cắt vách, 

cắt rào, chui qua nhà chị là có thể đi thẳng ra 

đƣờng lớn phía trƣớc, không phải qua con hẻm. 

Đánh bạo một ván bàn tẩy, tôi xin chị Lộc mời 

chị Nhung sang để nhờ chị giúp đỡ. Nhìn bốn  

tên tù vƣợt ngục quá đỗi thảm thƣơng, nên chị 

Nhung đồng ý. Chị trở về nhà, cắt một lỗ rào, 

bên nầy tôi cắt một lỗ ván dƣới ngay gầm 

giƣờng và chui qua sân sau nhà chị Nhung. Từ 

nhà chị Nhung, chúng tôi tản ra phố Mỹ Tho đến 

một giờ đêm mới trở lại để dò la tình hình. Thấy 

có vẻ bình thƣờng, chúng tôi chui rào, qua vách 
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để trở lại nhà chị Lộc. Đêm hôm sau cũng “di 

tản” nhƣ thế. Ban ngày, thay phiên nhau gác ở 

cửa trƣớc và lúc nào cũng trong tƣ thế sẵn sàng 

chui qua lỗ rào thoát thân, nếu công an tới khám 

nhà.  

Đến sáng ngày mùng hai Tết, mẹ của 

Đằng nhận đƣợc tin đã đến đƣa chúng tôi đi 

Vũng Tàu. Mọi ngƣời đều mừng khi vƣợt qua 

đƣợc một đoạn đƣờng khó khăn. Mẹ và vợ của 

Lộc đã tiễn chúng tôi đi với hàng nƣớc mắt. Ôm 

vai tôi, mẹ của Lộc nói:  

-Mẹ cầu cho các con đi bình an vô sự. 

Khổ cho các con! 

Tôi chỉ biết cầu Chúa ban phƣớc lành cho 

ngƣời mẹ già và gia đình nhân ái nầy. (Năm 

1987, gia đình Lộc đã đƣợc một ngƣời quen cho 

đi vƣợt biên. Hiện nay, anh chị Lộc rất thành 

công tại SC). 

Khi ngang qua Sài Gòn, tôi xin đƣợc vài mƣơi 

phút để ghé thăm Nguyệt, ngƣời con gái tôi yêu 

và yêu tôi, đã mòn mỏi đợi chờ tôi suốt tám năm 
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qua. Lúc ấy, tôi đang học quân sự ở Đà Lạt. Ra 

trƣờng, nhận đơn vị chiến đấu, ngày từng ngày 

đối diện với cái chết, tôi không dám nghĩ đến 

chuyện kết hôn. Trong những năm tôi đi tù, em 

đã ba lần tìm kiếm để thăm tôi. Lần thăm cuối 

cùng ở Vƣờn Đào, tôi đã nhét vào tay em một lá 

thƣ thay lời vĩnh biệt, vì tôi không biết tƣơng lai 

mình ra sao khi vƣợt trại. Gặp nhau, hai đứa 

nghẹn ngào, không nói đƣợc những gì cần phải 

nói đã đến phút chia tay. Em - ngƣời con gái yếu 

đuối với tình yêu bất hạnh. Tôi - ngƣời trốn tù 

biệt xứ hôm nay. Cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu?  

Vừa ngỡ ngàng nhƣ đang trong giấc mơ, vừa 

hoang mang không biết nên hy vọng hay tuyệt 

vọng trong niềm đau hay hạnh phúc. Trong thời 

khắc ngắn ngủi còn lại, chúng tôi lặng yên nhƣ 

khối đá, tay nắm tay, không nói đƣợc một lời.  

“Em lặng nhìn rất vội lúc chia phôi, 

Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ”  
                                 ( Thơ Uyên Thao) 

Chỉ hai câu thơ nầy mới diễn tả trọn vẹn 

tâm trạng chúng tôi trong giây phút cuối cùng 

còn đƣợc nhìn thấy nhau. Nhìn em nhạt nhòa 
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trong dòng nƣớc mắt, với câu hỏi nhƣ lời ai oán 

“Bao giờ mình sẽ gặp lại hở anh?”.Tôi lắc đầu 

“Anh không biết!” rồi vội vã ra khỏi cổng rào. 

Nhƣng chỉ vài bƣớc tôi quay lại, cầm tay em nói 

một cách quả quyết “Anh tin mình sẽ có ngày 

gặp lại”, rồi cúi đầu bƣớc nhanh vào dòng ngƣời 

đang ngƣợc xuôi trên đƣờng phố. Những giọt 

nƣớc mắt nghẹn ngào, đau xót cùng với tình yêu 

chung thủy, nồng nàn cuả em trong những ngày 

tháng cùng cực, bi thảm ấy đã là sợi chỉ hồng 

tƣơi thắm, cột chặt cuộc đời chúng tôi vào nhau 

cho đến ngày hôm nay và suốt quãng đời còn lại.  

 Ở Vũng Tàu mƣời ngày, cứ đêm đến, để 

an toàn, bốn anh em chúng tôi phải trèo tƣờng 

lên nóc nhà để ngủ. Ngày qua ngày, chúng tôi 

chờ đợi trong lo âu hồi hộp mà vẫn không liên 

lạc đƣợc với nhóm kháng chiến nào! Khi hỏi ra 

mới biết, sự thật mẹ Đằng cũng chỉ nghe đồn 

thôi chứ chƣa hề gặp họ. Đến nƣớc nầy đành 

phải trở lại Sài gòn để tìm chỗ nƣơng thân.  

Trở lại nhà Nguyệt, tôi đƣợc ba má em 

đón tiếp ân cần và sẵn sàng chứa chấp cho đến 
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khi nào có đƣờng đi. May mắn cho tôi, lại một 

lần nữa gặp đƣợc tấm lòng nhân hậu vô lƣợng. 

Sáu tháng trôi qua vẫn chƣa bắt liên lạc đƣợc với 

đƣờng dây kháng chiến nào. Tình yêu chúng tôi 

càng thêm tha thiết, mặn nồng. Em nhất quyết, 

dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng chờ đợi tôi và 

chỉ yêu một mình tôi. Thế là chúng tôi vui vẻ 

đánh ván bài liều: làm lễ hỏi - thật kín đáo, chỉ 

trong gia đình - và tìm đƣờng vƣợt biên.  

Ba tháng sau, tôi bắt đƣợc đƣờng dây vƣợt 

biên ở Rạch Sỏi, nhƣng vì không đủ tiền tôi 

đành bỏ lại sau lƣng mối tình sâu đậm, một mình 

dấn thân vào nơi sóng gió. Đêm chia tay nhau, 

em chỉ toàn nƣớc mắt và nƣớc mắt. Tôi bƣớc 

chân đi mà lòng đau nhƣ cắt. 

Trên đƣờng đƣa ra tàu lớn ở Sông Cái, 

chiếc ghe nhỏ chở  tôi và Bửu bị chận bắt ở đồn 

công an Rạch Sỏi, với đầy đủ  hải bàn và hải đồ 

trên ghe. Tôi nghĩ, nếu lọt vào tay bọn chúng thì 

chỉ có một con đƣờng duy nhất là chết. Vì vậy, 

lợi dụng lúc tên công an đang mò mẫm từng chữ 

để viết báo cáo, tôi ngầm ra hiệu cho bác lái tàu. 
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May mắn thay, bác bắt đƣợc ý tôi. Bất thần tôi 

phóng xuống ghe, bác tài giật máy và chiếc ghe 

lƣớt đi giữa những làn đạn bay vun vút trên đầu. 

 Về lại Sài gòn sau hai tuần lƣu lạc, nhìn 

ngƣời vợ chƣa cƣới của mình héo hắt nhƣ cọng 

cỏ khô mà lòng tôi xót xa, bồi hồi. Gặp lại nhau, 

em mừng vui nhƣ tôi vừa sống lại. Ngay giây 

phút ấy, tôi nói với em, sẽ không bao giờ tôi đi 

một mình nữa, dù ở lại có chết cũng cam lòng. 

Từ đó, tôi bắt đầu một cuộc phiêu lƣu để tìm 

đƣờng vƣợt biên. Tôi lặn lội, tìm kiếm những 

bạn bè ở vùng sông biển để rủ rê, bàn tính kế 

hoạch. Nhƣng với hai bàn tay trắng, không một 

đồng dính túi, bạn bè, đứa nào cũng nghèo xác, 

nghèo xơ, nên cuối cùng tôi đành phải vào làm 

công cho một lò đƣờng ở ven sông Cửu Long, 

thuộc tỉnh Vĩnh Bình, để chờ thời cơ. Nhớ 

những ngày vác mía trầy trụa đôi vai, đầu bù tóc 

rối mà thƣơng cho những ngƣời cơ cực trong 

cuộc sống.   

Gặp lúc chủ lò đƣờng làm ăn khó khăn, nợ 

nần tứ phía, không biết cách nào giải quyết, tôi 
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khuyên nên tổ chức vƣợt biên, tìm khách đóng 

đủ số vàng đang cần, để lại cho gia đình trả nợ 

rồi ra đi. Ngƣời chủ đồng ý, chúng tôi bắt tay 

nhau tiến hành, sửa chữa chiếc ghe "cà dom" 

nhỏ, dài chín mét, ngang hai mét. Tôi đi một 

vòng để tìm ngƣời góp tiền vƣợt biên. Lặn lội 

tìm bạn bè khắp nơi từ Châu Phú, Long Xuyên, 

qua Phụng Hiệp, Cần Thơ, Long Hải đến đâu 

cũng gặp tình cảnh nghèo xác xơ của những 

ngƣời bạn mới ra tù. Từ giã bạn, tôi bƣớc đi mà 

lòng chua xót, tội nghiệp bạn mà cũng tội nghiệp 

cho chính thân mình. 

Tôi bắt đầu học lái ghe trên sông và đi qua 

lại các trạm biên phòng nhiều lần để dò đƣờng. 

Từ sông ra biển không có gì đáng ngại. Nhƣng 

ra đến ngoài biển thì làm sao lái tàu đến nơi? 

Một bài toán nan giải. Những ngày về Sài gòn, 

tôi lang thang trong chợ sách cũ để tìm... Ngày 

từng ngày vẫn hững hờ trôi qua. Bỗng một hôm, 

tôi nhìn thấy quyển sách có nhan đề "Cách xử 

dụng hải bàn khi đi biển" treo lơ lửng trên sợi 

dây trƣớc cửa hàng  sách. Chúa ơi! có phải Ngài 



295 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

đang ra tay! Tôi cầm ngay cuốn sách và hỏi giá. 

Cô bán sách tƣơi cƣời với đôi mắt có đuôi: 

-Chỉ có tám mƣơi đồng thôi anh ơi! . 

 Móc hết tiền trong túi, chỉ vỏn vẹn có 

mƣời đồng. Tôi năn nỉ: 

-Cô làm ơn cho tôi đặt tiền cọc và cất 

quyển sách này vào trong dùm, chiều nay tôi sẽ 

trở lại mua. 

Tôi chạy đi tìm Nguyệt, lúc đó đang làm 

việc ở trƣờng Dƣợc. Hai đứa tìm Tuyết Nga, đứa 

em nuôi, cầu cứu. Nga cũng không có tiền, nên 

cho mƣợn chiếc máy may để đem cầm. Tôi trở 

lại mua sách với tất cả sự hân hoan và niềm hy 

vọng.   

Trở lại Vĩnh Bình, tôi tiếp tục nghiên cứu, 

sửa chữa chiếc ghe và trôi nổi, thao dợt nhiều 

ngày tháng trên sông. Ngày 19 tháng 3 năm 

1982, vợ chồng tôi xuống tàu ra khơi khi đứa 

con gái đầu lòng vừa sinh đƣợc một tháng mƣời 

tám ngày. Vƣợt qua một đêm sóng gió kinh 
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hoàng, tƣởng cả tàu đã chìm nghỉm trong những 

lƣợn sóng đen ngòm nhƣ bàn tay tử thần vƣơn 

tới. Sau ba ngày lênh đênh trên biển chẳng biết 

đâu bờ bến, chỉ nhìn sao và hải bàn, định hƣớng 

Nam mà đi. Nƣớc uống và lƣơng thực trên tàu 

đã gần cạn, tôi vô cùng lo lắng. Đến đêm thứ ba, 

nhiều ngƣời trên ghe nhìn thấy ánh sáng chợt 

hiện, chợt tắt ở hƣớng Đông, mọi ngƣời cho rằng 

đó là đất liền, nên yêu cầu tôi đổi hƣớng. Tôi 

hoang mang, vì theo hải đồ phải đi hƣớng Nam 

mới đến Nam Dƣơng (Indonesia), còn hƣớng 

Đông thì vào vô tận... làm sao tôi dám đổi hƣớng 

với những dự đoán mơ hồ. Nhƣng nếu tôi vẫn 

giữ hƣớng nầy và nếu tàu đi biền biệt ...? Trong 

nỗi phân vân lo lắng tôi chắp tay cầu nguyện 

"Khi xưa Thánh GiuSe và Mẹ Maria đã đưa 

Chúa vượt biên sang Ai Cập để tỵ nạn, nay 

chúng con cũng vượt biển nguy nan. Con xin 

phó thác trong tay Chúa, xin Ngài cho một dấu 

hiệu để con biết đường nào đúng để đi!". Vài 

phút sau, một ánh sao băng từ giữa bầu trời rơi 

xuống chân trời thật chậm, đủ để tôi nhìn vào hải 

bàn và thấy đúng ngay hƣớng ghe đang đi. Tôi 
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mừng rỡ, vì tin rằng đó là dấu chỉ nhiệm mầu. 

Và bằng niềm tin vững vàng, tôi thông báo với 

mọi ngƣời rằng tôi quyết định không đổi hƣớng. 

Ngày hôm sau, chiếc ghe nhỏ mỏng manh 

giữa trùng dƣơng mang theo ba mƣơi ba ngƣời, 

trong đó có một đứa bé vừa ra đời, chƣa tròn hai 

tháng và một em bé còn trong bụng mẹ, gặp 

đƣợc tàu giàn khoan của Mỹ. Chiếc tàu lớn đã 

vớt chúng tôi, vì có ngƣời phụ nữ đang chuyển 

bụng sắp sinh con và sau đó đã đƣa chúng tôi 

vào đảo Kuku, Indonesia. 

Vừa tới bờ, sắp xếp xong chỗ ở, tôi bƣớc 

vào căn nhà nguyện nghèo nàn trên đảo, hai bên 

vách đầy những hàng chữ nguệch ngoạc tạ ơn. 

Tôi quỳ phục xuống đất, nƣớc mắt tuôn trào. 

Trong những dòng nƣớc mắt hạnh phúc vì đã 

vƣợt qua đƣợc muôn ngàn gian truân, nguy 

hiểm, có những giọt lệ xót xa khi biết rằng mình 

đã bỏ lại quê hƣơng thân yêu ở phía sau, nơi đó 

có mẹ già và anh chị em, biết đến bao giờ mới 

gặp lại [] 
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Thực ra, muốn làm rể Gia Long cũng 

trầy vi, tróc vẩy chứ không phải chơi. Số là, tôi 

thuộc loại văn dở, chữ xấu, nhƣng cũng học đòi 

lãng mạn. Với tuổi hai mƣơi, dù chƣa có ngƣời 

yêu, mà tim tôi cũng tê tái mỗi khi nghe “Ngày 

xưa Hoàng Thị” qua giọng hát Thái Thanh. Và 

tôi mơ… một ngƣời con gái dáng gầy với mái 

tóc thề óng ả, tay ôm nghiêng tập vở, bƣớc chậm 

trong những chiều tan học. Tôi sẽ lẽo đẽo theo 

nàng, rồi đến một ngày nào đó, nàng quay lại 

mỉm cƣời và tôi mạnh dạn bƣớc tới… Không 

biết lúc đó tôi sẽ làm gì nhỉ? Trao cho nàng một 

cành hoa hái vội đâu đó, hay tặng em một bài 

thơ. Khi về nhà, nàng sẽ đọc với trái tim xôn xao 

nhịp đập, và… chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ôi 

thôi, chỉ nghĩ đến mà hồn tôi lâng lâng khó tả. 

Tôi quyết chí phải tìm cho đƣợc "Ngọ" của tôi. 

Chiều nào, tan học tôi cũng cong lƣng đạp xe từ 

Phú Thọ ra Sài gòn, hết Phan Thanh Giản lại đến 

Bà Huyện Thanh Quan, mà cũng không gặp 

đƣợc ngƣời trong mộng. Tôi thấy mình giống 

Nguyên Sa, chỉ khác là đi ngƣợc đƣờng. 
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Anh vẫn đạp xe từ Saigon ra trường đua Phú 

Thọ 

 Hết cả tiền uống ly nước mía 

 Mà cũng không gặp em 

Nên khát đắng linh hồn.  

 

Nhƣng trời cũng không phụ kẻ có lòng, nên định 

mệnh đã bắt đầu vào buổi trƣa nhạt nắng. Khi 

ấy, tôi đang đạp xe trên đƣờng Lê văn Duyệt thì 

bất ngờ nhìn thấy một ngƣời con gái với mái tóc 

ngang lƣng, dáng thon gầy trong chiếc áo dài 

màu trắng, đang chầm chậm bƣớc. Tôi vọt nhanh 

ra phía trƣớc, quay lại để nhìn mặt nàng. Bất 

chợt, nàng mỉm cƣời. Một nụ cƣời duyên dáng 

với má lúm đồng tiền trên khuôn mặt xinh xắn.  

 

Tôi bối rối tay chân, không kịp cƣời đáp lại -mãi 

đến mƣời năm sau tôi mới vỡ lẽ, hôm đó, nàng 

không hề cƣời với tôi mà với cô bạn đang đi 

ngƣợc chiều. Dù sao, sự hiểu lầm nầy cũng giúp 

tôi có đủ niềm tin để theo nàng hàng ngày, ròng 

rã hơn sáu tháng.   

 

Tôi biết rõ, mình không bảnh trai mà có phần 

hơi tệ là đằng khác. Nƣớc da không sáng sủa, 

thêm cái mũi cà chua, điểm thêm năm mƣời hạt 
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mụn trên khuôn mặt, nhìn vào gƣơng thấy phát 

ghét. Chƣa bao giờ nghe ai khen tôi, trừ ngƣời 

chị họ "Em có miệng cƣời duyên lắm, nhờ hai 

cái răng khễnh". Tôi thƣờng đứng trƣớc gƣơng, 

nhe răng cƣời xem có duyên chỗ nào, nhƣng chỉ 

thấy hàm răng mất trật tự, thật nản. Bởi vậy, hai 

mƣơi tuổi, vào đại học mà chƣa có ngƣời yêu. 

Chính vì thế nên khi đƣợc ngƣời đẹp cƣời với 

mình, làm sao tôi không bối rối. “Quân sƣ” của 

tôi có nói, khi một cô gái lạ nhìn mình cƣời, có 

nghĩa là chịu đèn rồi. Tôi lẹ làng xuống xe dẫn 

bộ, lẽo đẽo theo nàng. Hình nhƣ, nàng không hề 

biết có ngƣời bám sát ở phía sau, nên thong thả 

quẹo vào con hẻm nhỏ và bƣớc vào căn nhà có 

cửa màu xanh. Thế là suốt buổi chiều hôm ấy, 

tôi đạp xe qua lại mấy lƣợt trƣớc căn nhà nhỏ 

xinh xinh mà lòng xao xuyến, bâng khuâng.  

 

Lân la, hỏi thăm mấy đứa trẻ trong xóm mới biết 

nàng tên Dần. Nghe xong, tôi hơi chột dạ. Tiếc 

quá, sao nàng không có cái tên thơ mộng hơn 

nhỉ? Nhƣng nghĩ lại mình, tên Tý nghe cũng 

chẳng thanh tao gì, ở nhà còn bị gọi là Cu Tý, 

mặc dù tôi đã là sinh viên đại học.  

 

Nhớ năm rồi, cũng vì tên Cu Tý mà tôi quê chết 

đƣợc. Lúc ấy, tôi có quen một cô nàng trong dịp 
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đi Sở Thú, và giới thiệu mình tên Trung. Một 

hôm, cô nàng tìm đến nhà. Đang học bài trên 

gác, tôi chợt nghe tiếng chị Tƣ: 

-Chắc em lộn rồi, nhà nầy đâu có ai tênTrung. 

Có tiếng con gái phân bua: 

-Sao lạ vậy. Ảnh viết rõ ràng số nhà đây nè. 

-Ô! Đúng là chữ của thằng Cu Tý.  

Rồi chị cất giọng gọi to:  

-Cu Tý ơi! có cô nào kiếm em nè.  

“Quê một cục”, tôi lặn thật nhanh với cõi lòng 

tan nát. Thế là từ đó không dám sửa tên nữa, cứ 

là Tý cho đỡ trớ trêu. Vả lại, dù Dần hay Hợi 

cũng không sao, miễn đẹp là đƣợc. Tôi nhớ, tên 

Ngọ đã đi vào thi nhạc tình tứ, còn Tý cũng 

trùng tên với nhạc sĩ Nguyễn văn Tý. Biết đâu 

sau nầy, Tý Dần sẽ viết nên trang tình sử lừng 

danh thiên hạ. 

 

Biết nàng học trƣờng Gia long, nhà gần nên đi 

bộ. Thế là, mỗi ngày tôi đến chờ ở cổng trƣờng 

và đi theo sau, âm thầm đƣa nàng về. Lần lựa 

sáu tháng trôi qua mà chƣa có cơ hội làm quen. 

Tôi bắt đầu làm thơ vì những đêm nhớ nhung 

vời vợi, nắn nót từng chữ, từng câu, để ngày nào 

đó trao vội cho nàng những bài thơ mà tôi cho là 

hay tuyệt cú mèo. Tôi phục mình sát đất. Bài thơ 

đắc ý nhất của tôi có đoạn: 
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Đêm qua mơ thấy dáng Dần 

Ngồi bên cửa sổ mặt trắng ngần 

Hồn Tý rung động sầu lâng lâng 

Thoảng tiếng tiêu buồn vọng ngoài sân. 

 

Cũng may, bài thơ dở tệ nầy chƣa bao giờ đến 

tay Dần. Sáu tháng trôi qua, mùa hè đã gần kề 

làm tôi càng thêm quýnh quáng. Làm sao để Dần 

hiểu đƣợc mối tình câm lặng, ngày đêm vẫn rộn 

ràng trong trái tim tôi? Cuối cùng, tôi vẽ ra một 

kế hoạch tỏ tình thật thơ mộng.  

 

Để xem…  

 

Vào giờ tan học, tôi sẽ đợi Dần ngay góc đƣờng 

Phan Thanh Giản và Lê văn Duyệt. Khi Dần đến 

gần, tôi sẽ bƣớc ra với nụ cƣời thân mật, nhẹ 

nhàng cúi đầu chào và nói "Xin lỗi, tôi muốn nói 

với Dần một chuyện quan trọng". Dần sẽ dừng 

lại, nhìn tôi ngạc nhiên. Có thể, Dần đoán biết 

tôi muốn nói gì, nên hai má ửng hồng, bối rối  

"Dạ… anh… cần chi?”, với môi cƣời e thẹn, má 

lúm đồng tiền. Tôi sẽ từ tốn rót vào tai nàng lời 

êm ái nhất "Dần có biết là Dần đẹp lắm không? 

Từ sáu tháng nay, Tý đã đi âm thầm theo Dần và 

chợt biết rằng, Tý đã yêu Dần". Dần cúi đầu bối 
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rối, hai má đỏ hồng, tay mân mê tập vở. Tôi sẽ 

bƣớc tới trao cho nàng những bài thơ do chính 

tôi sáng tác. Sau đó thì… Ôi! nói làm sao hết nỗi 

sung sƣớng. 

 

Tôi chép ra giấy và tập đi, tập lại từng điệu bộ 

cho đến lúc thuộc lòng.  

Thứ sáu… O bế lại mái tóc, tôi nôn nao chờ đến 

giờ trƣa. Diện bộ quần áo kẻng nhất, thoa một 

chút "brillantine "cho mái tóc nằm ngay ngắn, 

tôi chạy xe đến “chỗ hẹn", lòng hân hoan nhƣ 

mở hội.  

Dựng xe trên lề đƣờng, mắt tôi đăm đăm nhìn về 

hƣớng trƣờng Gia Long, chờ đợi những cô học 

trò xinh xắn, hồn nhiên, túa ra trong giờ tan học, 

trong đó có Dần của tôi. Tôi đi tới, đi lui, lẩm 

nhẩm lại câu tỏ tình tuyệt diệu với lòng đầy tự 

tin. 

Ô kìa! Dần đang thong thả bƣớc đi vô tƣ giữa 

những tà áo trắng. Tôi sửa bộ điệu, nhìn quanh 

xem có ai đứng gần không? May quá, chỉ một 

mình tôi. Tôi thì thầm từng câu, từng chữ và hồi 

hộp lạ khi Dần càng đến gần. Hai "mét", rồi một 

“mét". Hai bàn tay tôi bỗng luống cuống, chân 

muốn sụm xuống, tim đập muốn vỡ tung lồng 

ngực. Khi Dần bƣớc tới ngã rẽ, tôi bƣớc ra. Dần 

thoáng giật mình, đứng lại nhìn tôi. Lúc đó, lỗ 
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tai tôi lùng bùng, bao nhiêu câu nói đã sắp đặt 

trƣớc, bỗng nhiên biến mất. Không biết làm gì, 

tôi gãi đầu, miệng lắp bắp: 

-Dần… Dần… đi học về hả? Dần không đi xe… 

đi bộ hả? 

 Dần liếc xéo tôi: 

-Hỏi vô duyên!   

Rồi quay bƣớc đi thẳng. Tôi cảm thấy hai tai 

nóng bừng, mắt nhƣ mờ đi và loáng thoáng tà áo 

dài trắng nhởn nhơ xa dần. Vừa tức tối, vừa xấu 

hổ, tôi chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ “nhục”.  

 

Trong phút chốc, tôi muốn tát vào mặt mình mấy 

cái cho đỡ tức. Làm sao tôi có dịp để trao cho 

Dần những bài thơ gói trọn tình cảm tha thiết, 

nồng nàn, mà tôi đã từng thức trắng đêm trau 

chuốt. Tôi xé nát những trang giấy mỏng và lên 

xe đạp một mạch về nhà, buồn bực không nguôi. 

Tôi biết, tôi sẽ không bao giờ có can đảm tỏ tình 

lần thứ hai, dẫu có chờ đợi trƣớc cổng trƣờng, có 

chạy xe hàng trăm lần, ngang căn nhà màu xanh 

cũng vô ích.  

 

*** 

Sau lần tỏ tình thất bại não nề, với trái tim tan 

nát, tôi không còn thiết tha đến chuyện học 

hành, nên quyết định “Trả lại em yêu khung trời 
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mùa hạ, ngọn đèn thủ đô tưng bừng phố xá…”  

lên đƣờng tòng quân nhập ngũ. Suốt một năm 

thao luyện nhọc nhằn trong kỷ luật thép của 

quân trƣờng, trái tim rƣớm máu của tôi hình nhƣ 

tạm ổn định. Cái lạnh của Đà Lạt trong mùa 

đông buổi sáng sƣơng mù, trộn lẫn mồ hôi trên 

đoạn đƣờng chiến binh trên triền dốc, đã làm tan 

biến mấy dãy mụn trên làn da xanh xao ngày 

nào. Khi nhìn vào gƣơng, tôi thấy mình oai 

phong lẫm liệt với bộ lễ phục uy nghi.  

 

Trong một lần bị phạt tám ngày trọng cấm, 

không đƣợc phép ra phố cuối tuần, không biết 

làm gì, tôi bèn đến thƣ viện đọc sách. Ngồi vào 

bàn có tờ báo Công Luận đang mở sẵn, tôi liếc 

mắt, đọc một bài tùy bút với dòng văn nhẹ 

nhàng, lãng mạng với tên Nguyệt Diễm thật dễ 

thƣơng. Cuối bài là phần nhắn tin cho một ngƣời 

bạn thơ đã mất liên lạc với địa chỉ rõ ràng. Bỗng 

dƣng, tôi nảy ý “Tại sao không viết thƣ cho „cô 

văn sĩ học trò‟ này để làm quen?”. Nhƣng ý nghĩ 

khác lại đến “Lỡ gặp cô nàng xấu xí thì sao? 

Nhƣng… chỉ viết thƣ chứ có gặp mặt đâu mà 

sợ”. Thế là, định mệnh dong ruổi từ đó. 

 

Một buổi chiều, sau khi tập quân sự về, tôi nhận 

đƣợc hồi âm của Nguyệt Diễm. Còn nỗi vui 
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mừng nào hơn, khi chợt nghĩ, trong những ngày 

sắp tới, tôi sẽ không còn cô đơn, không còn thèm 

thuồng nhìn bạn bè nhận thƣ tình mà âm thầm ao 

ƣớc. Thƣ qua, thƣ lại, hết chuyện học hành, đến 

chuyện quá khứ, tƣơng lai. Từ một trang, lên 

bốn trang. Giấy viết thƣ, từ màu trắng, ngã sang 

màu xanh, rồi màu hồng. Hàng chục lá thƣ dễ 

thƣơng, ngọt ngào của “cô văn sĩ học trò” đã làm 

tôi cảm mến lúc nào không hay, dù chƣa hề biết 

dung nhan của nàng ra sao. Nhất định, tôi phải 

gặp mặt Diễm, dù một lần rồi vĩnh biệt cũng 

cam. 

 

Một buổi trƣa đẹp trời, đƣợc phép thƣờng niên, 

tôi rời Đà Lạt trên chuyến bay Hàng Không VN, 

với mƣời hai đóa hồng nhung và mảnh gỗ thông 

xinh xắn, với hàng tên Nguyệt Diễm rồng bay 

phƣợng múa. 

 

Tôi tìm đến nhà Diễm, đƣợc mẹ nàng đón tiếp 

niềm nở và cho biết cô đi làm sắp về. Giữa lúc 

thấp thỏm chờ đợi, trong khi mẹ Diễm xuống 

bếp nấu bữa cơm chiều, tôi nhìn quanh quẩn 

khắp nơi. Và… tôi hồi hộp lạ thƣờng khi nhìn 

thấy bức ảnh dựng sát góc bàn. Một cô gái 

khoảng mƣời tám tuổi, đứng dƣới một tàng cây 

lớn, mái tóc dài ngang vai, nụ cƣời tƣơi tắn trên 



309 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

khuôn mặt xinh xắn, ngoan hiền. Khuôn mặt 

nầy.. sao giống một ngƣời nào đó. Tôi tự hỏi, 

hay là mình đã gặp ở đâu? Nhớ mãi vẫn không 

ra, nhƣng dầu sao tôi cũng cảm thấy trong lòng 

dấy lên một niềm vui bất chợt. Tôi vui, vì 

Nguyệt Diễm không phải là cháu của bà “Chung 

Vô Diệm”!!!. 

…. 

Không thể diễn tả đƣợc nỗi ngạc nhiên tột cùng 

khi tôi đối diện với Diễm. Bởi vì, khuôn mặt 

nàng thấp thoáng nét đáng yêu của ngƣời con gái 

đã từng là ngƣời trong mộng của tôi. Tuy mái 

tóc không dài theo “tiêu chuẩn” tôi mong ƣớc, 

nhƣng Diễm cũng có hai lúm đồng tiền trên má. 

Phần Diễm cũng bối rối không kém, vì sự hiện 

diện bất ngờ của tôi. Tôi trao nàng bó hoa đã héo 

bởi nắng Saigon. Diễm mỉm cƣời, hai má ửng 

hồng e thẹn. Mãi một lúc sau nàng mới ngƣớc 

nhìn tôi, giọng êm ái: 

-Anh về hồi nào, sao không báo cho em biết? 

Tôi cƣời: 

-Báo trƣớc để Diễm dán trƣớc cổng nhà tấm 

bảng “không tiếp khách” à? 

Diễm liếc nhẹ tôi, đôi mắt lung linh, sáng ngời: 

-Chƣa chi anh đã nghĩ xấu cho ngƣời ta!  

Suốt một tiếng đồng hồ của buổi gặp gỡ ban đầu, 

chúng tôi chỉ nói chuyện bâng quơ, nhƣng 
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dƣờng nhƣ khoảng không gian bao quanh nồng 

nàn, ấm áp vô cùng. Tôi mải mê nhìn đôi môi 

xinh, duyên dáng mà tƣởng mình đang chìm 

trong giấc mơ hoa. 

 

Một tuần sau, trƣớc khi trở lại quân trƣờng, tôi 

mời Diễm đi chơi vào buổi tối. Chúng tôi ngồi 

bên nhau giữa tiếng nhạc dìu dặt, êm ái trong 

quán kem. Diễm liếng thoắng kể những mẩu 

chuyện vui buồn tuổi học trò. Tôi lắng nghe một 

cách thích thú và không quên trêu nàng:  

-Vậy, sau mỗi buổi tan trƣờng, có bao nhiêu anh 

chàng theo sau để hộ tống Diễm về nhà? 

Diễm chợt đổi giọng, hóm hỉnh kể cho tôi nghe, 

lúc còn học ở trƣờng Gia Long, hôm nào đi bộ 

về cũng có một cây si lẽo đẽo theo sau. Cây si 

đó có đón đƣờng một lần, hỏi một câu lãng xẹt 

rồi biến mất luôn. 

Tim đập liên hồi, tôi hồi hộp hỏi:  

-Diễm… có nhớ mặt anh chàng đó không? 

Diễm cƣời ngặt nghẽo:  

-Em không nhìn kỹ nên không nhớ rõ, chỉ biết là 

hơi cù lần.  

“Sao giống mình…không lẽ!!! ”. Tôi bỗng thấy 

sƣợng sùng, nên nói lảng chuyện khác, không 

dám để nàng bình luận thêm về “dung nhan cù 

lần” nào đó. 
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-Nhà xa quá, sao Diễm đi bộ đƣợc? 

-Lúc đó, nhà em ở đƣờng Lê Văn Duyệt. 

Tôi hỏi thêm, để có câu trả lời chắc chắn cho nỗi 

nghi ngờ của mình: 

-Có phải nhà có cửa sơn màu xanh, ở phía sau 

Đình Phú Thạnh? 

Diễm tròn mắt ngạc nhiên: 

-Đúng rồi. Sao anh biết?  

 

Tạ ơn trời! đúng là Dần của tôi. Dần lấy tên 

Nguyệt Diễm để viết báo, nên tôi không nhận ra. 

Có phải là một sự sắp đặt kỳ diệu của định mệnh 

để chúng tôi tìm đến nhau? Tôi vui mừng nắm 

lấy bàn tay Diễm xiết nhẹ. Cùng lúc đó, nhƣ có 

một động lực vô hình, thúc đẩy từ trái tim đang 

rung động tột cùng, thoát ra thành lời mà tôi 

không làm sao kềm chế đƣợc, bởi nỗi lòng hân 

hoan vì một hạnh phúc bất ngờ. 

-Diễm, anh yêu em! 

 

Câu nói vừa thoát khỏi bờ môi thì mồ hôi tôi 

cũng toát ra. Tôi nín thở chờ đợi. Chờ đợi một 

câu nói phũ phàng nhƣ ngày xƣa nàng đã tàn 

nhẫn tặng cho tôi, mà không hề biết rằng mình 

đã vô tình bóp nát một trái tim. Tim tôi đập thình 

thịch. Tay tôi run rẩy. Tôi tự nhủ thầm “Hãy cố 
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gắng bình tĩnh, dù nàng có nói  “Anh vô duyên 

quá!”.  

 

Diễm sững sờ vì bất ngờ. Tôi bấn loạn vì lo sợ. 

Nếu bàn tay Diễm rút khỏi tay tôi, thì có thể… 

tôi sẽ ăn một cái tát. Nhƣng không, bàn tay nhỏ 

nhắn, trắng muốt, vẫn nằm yên trong tay tôi. 

Diễm im lặng trong một thoáng bồi hồi. Tôi 

khép nhẹ đôi mắt, cố giữ hơi thở cho thật đều, 

lòng tràn ngập niềm vui, vì biết… lần này, chắc 

mẫm mình đã “tóm” đƣợc ngƣời trong mộng.  

Đó là buổi tối tuyệt vời nhất trong cuộc tình của 

chúng tôi.  

 

Tôi trở về Đà Lạt, suốt cả tháng sau vẫn còn say 

sƣa trong niềm hạnh phúc tƣởng rằng không bao 

giờ có đƣợc. 

 

Rồi tôi tốt nghiệp và đáo nhậm đơn vị trong 

vùng tuyến đầu lửa đạn. Tôi đi trong chiến tranh 

hoang tàn, với nỗi dằn vặt giữa con tim và lý trí. 

Yêu Dần. Nhƣng làm sao mang đến hạnh phúc 

cho em khi cuộc đời lính chiến cứ bôn ba, biết 

ngày về có toàn vẹn? Mỗi năm, chúng tôi gặp 

nhau một lần, đi chơi vài ba buổi, rồi lại chia tay 

trong nghẹn ngào, nƣớc mắt. Dần vẫn ở đó, 

trong cƣ xá đìu hiu, mỏi mòn mong nhớ với mơ 
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ƣớc bình thƣờng, đƣợc ngồi bên ngƣời yêu, hay 

nắm tay nhau, đi dạo một vòng phố tƣng bừng 

vào những ngày cuối tuần, mà cũng không có 

đƣợc. Tôi vẫn biền biệt giữa chiến chinh chất 

ngất. Ai biết đƣợc sẽ ra sao ngày sau? 

                  

 

 

 

30-4-1975 

 

 

Hai mƣơi lăm tuổi, tôi bƣớc vào trại tù cải 

tạo để bị thiêu rụi tất cả mộng ƣớc đong đầy cho 

tình yêu và tƣơng lai. Tôi không muốn liên lạc, 

để Dần yên tâm mà bƣớc đi. Khoảng hơn một 

năm sau, tôi đƣợc tin Dần đã gắng sức tìm kiếm 

gia đình tôi. Vì yêu thƣơng, nàng đã dẹp bỏ tự ái 

và sự ngại ngùng, để đến thăm mẹ tôi, dù chƣa 

một lần nào biết nhau. Dần cũng xin gia đình 

đến thăm tôi trong trại cải tạo với lời hứa sắt 

son, sẽ chờ đợi tôi, dù từng mùa xuân có phai tàn 

trên mái tóc và phải sống trong mòn mỏi, tuyệt 

vọng. Cứ mỗi lần nhìn ngƣời yêu lủi thủi ra về, 

tim tôi nhƣ thắt nghẹn. Và lần gặp sau cùng tại 

trại Vƣờn Đào, tôi lén trao cho Dần một lá thƣ 

trƣớc khi chia tay, trong đó nói rõ quyết định 
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sinh tử của tôi là sẽ trốn thoát khỏi trại tù, chắc 

chắn lành ít, dữ nhiều. Tôi sẽ đi về bên kia biên 

giới, hoặc vùng rừng núi cao nguyên để tìm quân 

kháng chiến. Tôi xin Dần hãy chấm dứt mọi liên 

lạc, hãy cố gắng bƣớc đi, đừng quay lại.  

 

Mùa xuân năm 1979, tôi cùng ba ngƣời bạn đã 

trốn trại một cách thật liều lĩnh và nguy hiểm, 

với cơ hội vƣợt thoát an toàn rất mong manh. 

Theo kế hoạch, sẽ có ngƣời đón chúng tôi từ Mỹ 

Tho ra Vũng Tàu và sẽ  chờ nơi đó, để đƣợc đƣa 

vào rừng kháng chiến. Trên đƣờng đi ngang qua 

Sài Gòn, tôi ghé thăm Dần nhƣ đã hứa trong 

đoạn thƣ bí mật chuyển ra từ tháng trƣớc. Chỉ 

mƣời phút ngắn ngủi, chúng tôi lặng lẽ nhìn 

nhau, vừa ngỡ ngàng nhƣ giấc mơ, vừa hoang 

mang, không biết nên hy vọng hay tuyệt vọng 

trong niềm đau hay trong hạnh phúc! Dần -ngƣời 

con gái yếu đuối với tình yêu bất hạnh. Tôi- 

ngƣời trốn tù biệt xứ hôm nay, rồi sẽ đi về đâu?  

 

Tất cả những cảm giác ngổn ngang đó khiến 

chúng tôi lặng yên nhƣ khối đá, không nói đƣợc 

một lời. Nƣớc mắt chƣa kịp rơi, tôi phải chào giã 

biệt mà nghe lòng tê tái. Dần đứng bên cánh cửa 

mắt nhoà lệ.  
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Em lặng nhìn rất vội lúc chia phôi, 

Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ. 

                             (thơ Uyên Thao) 

 

Chỉ hai câu thơ nầy mới diễn tả hết tâm trạng 

của chúng tôi trong phút giây xót xa ấy. Tôi xiết 

chặt tay Dần, nói khẽ trong niềm xúc động 

nghẹn ngào “Anh tin rằng, chúng mình sẽ gặp 

lại”. Rồi quay lƣng, vội vã bƣớc đi. 

Qua biết bao nhiêu gian truân kể từ lần chia tay 

tƣởng chừng nhƣ vĩnh biệt, không thể kể hết.  

 

Vậy mà, hơn ba mƣơi năm qua, Dần đã là mẹ 

cuả hai đứa con tôi. Sau thời gian dài chung 

sống trong tình nghĩa vợ chồng, tôi mới khám 

phá và khẳng định rằng “Tình chỉ đẹp khi còn 

dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề” là sai 

bét. Dĩ nhiên, trong mỗi giai đoạn, tình yêu có 

những nét đẹp riêng không thể phủ nhận và so 

sánh đƣợc. Bởi vì, những ngày theo nhau lẽo đẽo 

thì tình yêu chỉ là thỏa mãn cảm xúc. Còn tình 

yêu hôn nhân, đầy những thƣơng yêu, săn sóc, lo 

lắng cho nhau bằng trọn vẹn ý nghĩa của hai chữ 

hy sinh. Nói nhƣ thế, không có nghĩa là trong 

mấy mƣơi năm mặn nồng tình ái, con thuyền 

tình lúc nào cũng êm nhƣ mơ, mà vẫn có những 
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cơn sóng vỗ chập chùng vì những lý do không 

đâu.  

 

 

Dần của tôi tuổi con cọp, nên đôi lúc cũng hay 

"cắn". Dần dễ nỗi cáu vì tính cẩu thả của tôi. 

Chẳng hạn, giày, bóp, chìa khóa xe tôi hay vứt 

bừa bãi, đôi khi tìm không ra. Thế là cãi nhau. 

Dần đổ tội tôi không ngăn nắp, tôi đổ tội nàng 

khó nhƣ bà già. Đôi khi, Dần nhờ tôi ghé chợ 

mua vài trái chanh, tôi rất vui lòng, nhƣng khi ra 

đến chợ, gặp ngƣời quen nói dăm ba câu chuyện 

lại quên mất, nên thay vì mua chanh, tôi lại mua 

dƣa  leo. Thế là bị càu nhàu.  

 

 

Có lần, sau bữa ăn tối, hai đứa nằm nghe nhạc, 

có lẽ vì âm hƣởng du dƣơng, Dần mơ màng nhắc 

lại kỷ niệm thời son trẻ, những hẹn hò nơi công 

trƣờng Duy Tân, bến Bạch Đằng. Dần nhớ vanh 

vách từng con đƣờng, quán cà phê, những bộ 

phim hai đứa xem ở Rex, Eden. Tiếng Dần êm 

ái, ngọt ngào ”Anh còn nhớ  không…”. Đang 

say sƣa nhắc nhở  kỷ niệm, quay lại thấy tôi 

ngáy khò khò, Dần nổi tam bành, dựng tôi dậy 

hỏi tội và giận không nói chuyện hai, ba ngày. 

Từ đó, tôi có hai câu thơ “chế biến” nhƣ sau: 
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Giấc Nam Kha chợt bất bình 

Bừng con mắt dậy thấy mình cãi nhau. 

 

Ngoài những chuyện vặt vãnh đó, Dần là một 

ngƣời đàn bà tuyệt vời. Một cô dâu thảo. Một 

ngƣời vợ đảm đang. Tôi xin mƣợn bốn câu thơ 

của Thảo Nguyên để kết thúc nơi đây, nhƣ tâm 

tình của tôi dành cho ngƣời con gái Gia Long 

đang hiện diện và  gắn bó không thể thiếu trong 

cuộc đời tôi: 

 

Xin một phút giây trong dĩ vãng 

Để nhìn mái tóc mượt nhung xưa 

Xin viết ngàn câu thơ lãng mạn   

Để thương mái tóc bạc bây giờ. [] 

  

             

 

 

 

 

 

 

 



318 | H Ạ N H  P H Ú C  T R O N G  T A Y  

 

                        

 
 
 
 

HẠNH PHÚC TRONG TAY của TRẦN YÊN HẠ, là tác 
phẩm thứ 43 trong Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn 

Hữu. Bản điện tử được phát hành miễn phí trên hệ 
thống tòan cầu của trang  mạng văn học  

T.Vấn & Bạn Hữu 
 (T-Van.Net). 

 
 

Bản Quyền thuộc về tác giả  
và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



319 | T R Ầ N  Y Ê N  H Ạ  

 

 

 


