
 



ÔNG GIÀ VÀ CON CHIM HOÀNG LY 
Tập Truyện 
MANG VIÊN LONG 
Nhà Xuất Bản  Văn Hóa Saigon 
Quý 2 / 2008 
 
 
NGÀY XUÂN 
XEM HÁT BỘI 
    
  
   
Sinh hoạt ở miền quê tôi chỉ có vẻ tươi tắn, nhộn nhịp lên đôi chút khi có một gánh hát 
bội nào đó đến lưu diễn tại rạp Sao Mai. Buổi sáng gánh hát dọn đến, ngay buổi trưa cả 
xã đều đã biết tin. Ngoài chợ, bà con bàn tán về các diễn viên, kể cho nhau nghe về vở 
tuồng mà gánh hát sẽ diễn vào buổi tối… Mọi người đều có vẻ háo hức, sôi nổi, như họ 
đang có một niềm vui mới lạ nào chờ đợi. 
 Bọn trẻ chúng tôi thì bao giờ cũng nhiệt tình hơn hết. Ở trường, giờ ra chơi, chúng 
tôi xôn xao bàn tính đến các dự định vào buổi tối, hay bu quanh một đứa nào nghe lỏm 
được ở nhà về vở tuồng, đang say sưa kể lại khúc được khúc mất, không đầu không 
đuôi. 
 
 Tôi luôn luôn là kẻ chỉ đứng dựa cột mà nghe, bởi vì tôi biết tôi không còn cha 
hay mẹ dắt đi theo, không có xu nào để mua vé, và nhất là ông anh cả khó tính của tôi 
không dễ gì thả cho tôi đi ra khỏi nhà lâu! 
 Nhớ một cái Tết năm học lớp Nhì – lớp Bốn bây giờ, vì không cưỡng lại được 
tiếng trống thúc giục khán giả vang vọng từng hồi từ rạp hát, tôi đã lén trốn anh, chạy ra 
rạp để xem thử. Điện thắp sáng choang, các tấm bảng vẽ quảng cáo nhiều vở tuồng đầy 
màu sắc, chân dung của nam nữ diễn viên được phóng lớn treo dọc vách tường trước 
cửa, tiếng trống xen lẫn tiếng máy phóng thanh mời gọi mọi người dồn dập… Đứng 
giữa đám người áo quần sạch đẹp, nói cười dòn dã, tay cầm sẵn tấm vé hay chen nhau ở 
ô cửa phòng bán vé; tôi không tìm ra được một gương mặt thân thiết nào để đủ can đảm 
xin họ dắt vào rạp giúp. Trước mắt tôi, lũ trẻ bị họ từ chối, rầy rà, làm tôi càng lo sợ. 
Cuối cùng, gần đến giờ mở màn, tiếng trống lệnh bên trong đã nổi lên đến lần thứ ba, tôi 
phải làm dạn cầm lấy cánh tay của một ông già trạc trên sáu chục tuổi. Ông ta quay phắt 
lại trố mắt nhìn tôi, và bắt gặp ánh mắt van xin khẩn thiết của tôi; ông đành im lặng. Có 
lẽ ông đang nhớ ra nét mặt quen quen của tôi, hay nhớ tới một đứa cháu tội nghiệp nào 
đó… 
 Lúc gần đến cửa, chỗ hai nhân viên đang kiểm soát vé, ông quay lại dặn: “Cháu 
bám chặt vào!”. Thế là tôi qua lọt cửa ải gian nan. Đêm đó tôi được xem vở “Bao Công 
Tra Aùn Quách Què” mà quên bẵng ông anh đang gầm gừ ở nhà. Đến khuya, tuồng hát 
mãn, mọi người ra về nói cười, gọi nhau rộn rã, còn tôi phải chạy một mạch về nhà, 



trong đầu quên mất gương mặt đen sì của Bao Thanh Thiên, mà chỉ hiện ra nét mặt đỏ 
bừng của anh tôi. Đêm Mồng Bốn Tết năm đó tôi bị “xử án” cột hai tay vào gốc cây sau 
vườn, tha hồ bị muỗi cắn và sợ ma… 
 Tết năm sau, đoàn “Tân Thành Ban” của ông bầu Văn Chinh lại dọn về rạp Sao 
Mai . Trước khi gánh hát lục đục dọn đến cả tuần lễ, người ta đã biết rõ tin tức, loan báo 
cho nhau nhiều chi tiết hấp dẫn: Gánh hát sẽ tăng cường thêm diễn viên nào diễn viên 
nào, sẽ hát tuồng gì tuồng gì, tại sao bà Mộng Thu sẽ đóng vai Tiết Nhơn Quý thay Văn 
Chinh trong tuồng “Tiết Nhơn Quý Chinh Đông”… Tóm lại, mỗi ngày, mỗi người, 
không biết đã đào ở đâu ra những điều mới lạ quanh gánh hát chưa kịp dọn đến rạp để 
mà bàn chuyện. Kép thì có Văn Chinh, Long Trọng, Tư Cá, Nguyên Lai. Đào thì có 
Mộng Thu, Ngọc Cầm, Thu An, Bích Thủy. Hề thì ngoài Hề Công, còn có thêm Tư Lé, 
Minh Hiện… Cái không khí mùa xuân, ngày Tết cũng vì thế thêm gần, thêm rõ, thúc 
giục mọi người… 
 Khác với người lớn, bọn trẻ chúng tôi chỉ chú ý đến các vai hề, vì mỗi lần họ xuất 
hiện, là chúng tôi đều ôm bụng mà cười. Chúng tôi cũng tụ nhau nhắc kể lại các pha 
chọc cười của các vai hề của mỗi gánh hát đã được xem. Bọn chúng tôi đều chịu nhất là 
Hề Công- ông ta gây cười rất duyên dáng, và cũng rất sâu độc. Hình như lúc xem diễn, 
bao giờ bọn tôi cũng mong ngóng được thấy họ trên sân khấu. Giống như cuộc đời mà 
không có những “tay hề” nhũng nhiễu múa may thì cũng buồn… 
 Ba ngày Tết năm ấy, tôi được tự do hơn vì anh tôi bận bịu với vợ con, bè bạn… 
Tuy có thể đi xem hát mà không bị cột tay vào gốc cây, nhưng ngặt nỗi không có tiền 
mua vé – dầu chỉ là tấm vé hạng chót. Bọn thằng Thu, thằng Tỷ, thằng Vinh rủ tôi đến 
rạp hát thật sớm. Đang thơ thẩn trước cửa rạp, xem mấy tấm chân dung của diễn viên 
được tô màu sặc sỡ, thì người gác cửa gọi chúng tôi lại – hỏi : “Chúng mày muốn xem 
hát tuồng không?”. Cả bọn nhao nhao lên: “Muốn. Muốn”. Gã ta ra lệnh : “Vào khiêng 
chiếc trống đến chỗ kia, thay phiên nhau đánh, đến lúc gần mở màn tao cho khiêng vào 
rạp, ở trong đó coi luôn!”. 
 Thật là may mắn. Và sung sướng. Bọn tôi luân phiên đánh trống, từ lúc xế chiều 
cho đến tối mịt, rồi được khiêng trống ngang nhiên đi vào rạp giữa bao cặp mắt thèm 
thuồng của lũ trẻ không có tiền vào cửa. Đêm đó, tuy hai cánh tay đứa nào cũng muốn rã 
ra, nhức mỏi, nhưng bù vào đã được xem ông Văn Chinh đóng vai Tiết Đinh Sang, còn 
bà Mộng Thu đóng vai Phàn Lê Huê, trong vở “Tiết Đinh San cầu Phàn Lê Huê” hấp 
dẫn… 
 Chiều hôm sau, dầu cho hai cánh tay vẫn còn ê ẩm, chúng tôi lại hẹn nhau ra rạp 
hát. Bọn tôi đến sớm như hôm qua, nhưng bọn thằng Bổn, thằng Minh, thằng Hùng - cà 
lại có mặt sớm hơn : Chúng đang loay hoay kê chân trống, cầm cặp dùi, chuẩn bị thay 
phiên nhau đánh… 
 Theo lời chiếc xe ngựa đi quảng cáo vào buổi sáng cho biết, đêm nay sẽ diễn vở 
“Hộ Sinh Đàn” của Đào Tấn. Tôi được nghe nhiều người kể rằng, ông Đào Tấn làm 
quan tới chức Thượng Thơ, Cơ Mật Viện Đại Thần, nhưng ham mê viết tuồng hát hơn 
chuyện quan trường, danh lợi. Ông còn quy tụ nhiều nghệ sĩ dạy họ hát, tập họ diễn, làm 
thành một đoàn hát rất nổi tiếng trước đây. Ông được coi là Tổ của ngành hát bội, hiện 



quê ông ở Vinh Thạnh – Tuy Phước, vẫn còn đền thờ. Cả ở Huế cũng còn đền thờ Tổ 
Đào Tấn nữa… Vở “Hộ Sinh Đàn” là một vở tuồng rất hay của ông, nếu không được 
xem, có lẽ tôi sẽ tiếc lắm, vì ít có dịp được xem lại. 
 Chúng tôi đều buồn thiu như vừa mới đánh mất một cơ hội đáng giá ngàn vàng. 
Đang thất vọng cùng cực thì thằng Thu chợt reo lên : “Tao có cách rồi!”. Thằng Tỷ sốt 
ruột : “Cách gì? Nói lẹ đi, mày!”. Thu kéo chúng tôi qua bên kia đường, bày kế : “Bọn 
mình đứng chơi ở đây, đợi khách vào rạp đông một chút, cùng nhau lội mương qua phía 
sau hông rạp. Giữa vách tường của rạp với sau vườn nhà bên cạnh, có một giếng nước. 
Một nửa ở phía trong, một nửa ở phía ngoài. Bọn mình cứ từng đứa vịn bờ giếng ngoài, 
ngóc đầu lên phía bên kia, rồi leo qua…”. 
 Dự tính của thằng Thu được thằng Tỷ, thằng Vinh tán thành ngay, khen là diệu 
kế, vì nghe rất gọn. Tôi im lặng vì còn phân vân, chưa biết phải làm thế nào để vào rạp 
xem “Hộ Sinh Đàn” cho được an toàn hơn là cách phải chui qua miệng giếng.  Rủi ro bị 
rớt tủm xuống giếng thì sao? Tôi thử đề nghị: “… Hay là mình trèo lên mái nhà hai bên 
hông rạp, chui qua mái rạp còn chừa trống, rồi nhảy xuống?...”. Thằng Vinh phản đối 
liền: “Thôi đi cha, đường đó bị lộ rồi… Tối hôm qua tụi nó vừa mới thò đầu vào, đã bị 
tóm mấy trự…”. 
 Cuối cùng tôi cũng đành phải chọn cách theo thằng Thu lội qua mương để mong 
sẽ được thấy tận mắt một Tiết Cương “anh hùng mang nặng gánh non sông”,một Lan 
Anh “trọn nghĩa trọn tình”, một Tiết Bất Nghĩa “bạc nghĩa, bạc tình – ham danh lợi, 
phản bạn tâm giao”, một Dương Tú Hà “chẳng phụ ân là nghĩa, giữ trọn tiết là trinh”… 
 Lúc đã đứng bên miệng giếng, cả thằng Tỷ, thằng Vinh cũng bắt đầu ngần ngại. 
Tới phút này, có lẽ chúng mới biết rõ rằng, cách chui qua miệng giếng của thằng Thu 
không gọn chút nào. Nói thì xuôi tai, nhưng làm thì khó trôi chảy. Thu lên tiếng :”Bọn 
bay sợ thì để tao vào trước!”. Nói dứt lời, Thu dang hai tay vịn vào thành, đu người 
xuống, bám chặt hai chân, ngóc đầu sang bờ giếng phía trong, lẹ làng chuyển hai tay 
qua… thế là thằng Thu đã được vào trong rạp hát ngon lành. Thằng Vinh nói với Tỷ : 
“Mày vào đi!” – nó dặn thêm : “Nhớ đứng đó chờ kéo tao lên nghe không?”. Một phút e 
ngại, Tỷ cũng bám hai tay vào thành, đu người xuống, ngóc đầu lên, đổi dần hai tay 
qua… Thằng Tỷ cũng vào được an toàn tuy có vất vả hơn thằng Thu. Còn lại bên này là 
Vinh và tôi, hai thằng nhác gan nhất trong bọn. Vinh vỗ vai tôi: “Mày vào trước đi!”. 
Tôi lo sợ : “Không- mày vào trước…”. Vinh bắt chước các động tác của Thu và Tỷ, 
nhưng vì đôi tay run, hay hai chân bị trợt bởi rong rêu; tôi thấy đầu nó bị tụt xuống… 
Tôi hốt hoảng vội với tay xuống miệng giếng, kéo ghì hai vai áo nó lên. Phía trong, Thu 
và Tỷ cũng vừa kịp mỗi đứa giữ một cánh tay nó, lôi lên một cách khó nhọc như lôi một 
bao bột mì! 
 Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi bên này bờ giếng tối om. Vắng vẻ. Mỗi lần thử 
đặt tay lên thành giếng, là y như người tôi run lên. Tôi cảm thấy nước mương còn ướt 
đang làm tôi lạnh. Tôi nghĩ đến lòng giếng sâu, đen ngòm, chợt rùng mình, lo sợ. Tôi 
quyết định dò dẫm từng bước ra khỏi khu vườn, lội qua mương, trở về… 
 Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, cuộc đời đổi thay, chúng tôi mỗi người một ngã: 
Thu sau khi thi hỏng Tú Tài một hai năm, đi lính, đã chết từ lúc anh vừa mới hai mươi 



mốt tuổi. Vinh thi đậu Tú Tài hai hạng ưu, được đi du học ở Pháp, rồi sống luôn bên ấy. 
Tỷ theo gia đình vào vùng Chợ Lớn nhờ cậy người đồng hương giúp đỡ làm ăn, đã cùng 
gia đình ra nước ngoài theo diện người Hoa cách đây gần hai mươi năm. Chỉ còn một 
mình tôi trở lại quê nhà sau nhiều năm phiêu bạt đó đây với nghề “bán cháo phổi”. 
 Những ngày gần cuối tháng chạp năm ngoái, tôi nhận được điện thoại của anh tôi 
từ nước ngoài gọi về cho biết anh sẽ về Sài Gòn để làm đám cưới cho một đứa con trai ở 
Nhật: “… Tụi nó gặp nhau ở Nhật, thương nhau, nhưng sẽ về Sài Gòn tổ chức lễ cưới, vì 
ở quê còn nhiều bà con, chi phí rẻ, lại được ăn Tết… Thế nào chú cũng phải vào để cùng 
tôi lo cho cháu nhé!”. 
 Tết gần kề, tuy rất bận, nhưng tôi đã thu xếp để ra đi, vì muốn gặp lại anh tôi sau 
nhiều năm xa cách và vắng tin. Hai lễ cưới và rước dâu tổ chức ở nhà riêng vào buổi 
sáng, còn tiệc liên hoan được đãi ở nhà hàng Đồng Khánh vào buổi chiều. Tôi đến Đồng 
Khánh đúng giờ hẹn cùng với đứa con gái đang làm việc ở Công ty Dược phẩm dược 
liệu CaViMedic. 
 Vừa bước qua khung cửa kính để đến phòng thang máy, thật lạ lùng- tôi đã nhìn 
thấy Vinh đang ngồi ở chiếc bàn tròn đặt giữa phòng với một người đàn bà đẹp, gương 
mặt tròn đầy, phúc hậu. Tôi đến gần, và Vinh cũng vừa kịp nhận ra tôi: Anh đứng dậy, 
xô ghế, bước lại: “Viên phải không? – Trời ơi…”. Chúng tôi cùng ôm nhau, khá lâu, 
Vinh nói : “Ngồi đây với bọn mình một chút đã…”. Tôi hỏi: “Cậu về quê ăn Tết à ?”. 
Anh kéo ghế, cầm tay tôi, ấn tôi ngồi xuống – cười: “Thỉnh thoảng mình cũng về nước 
ăn Tết… Người thân mình ở đây còn nhiều.” – “Sao không về ngoài quê ăn Têt một 
lần?”. Suy nghĩ một phút, anh lại cười: “Người thân mình đã vào đây cả rồi, ngoài quê 
chẳng còn gì…”. Tôi nói chậm rãi – giọng buồn buồn: “Cậu nói thế thì chưa đúng hẳn, 
ngoài quê mình còn nhiều chứ, chẳng hạn như mấy gánh hát bội…”. Vinh chồm lên, lấy 
tay đập vào vai tôi, cười thoải mái : “Ông nhắc làm tôi nhớ mãi cái đêm mồng Ba Tết đi 
xem “Hộ Sinh Đàn” của Đào Tấn… Bên ấy, tôi cũng có mấy cuốn băng Video ghi tuồng 
hát bội, có cả “Phụng Nghi Đình”, “Tiết Nhơn Quý Chinh Đông”, và “Hộ Sinh Đàn” 
nữa! Lâu lâu, mình cũng có xem lại với các con, bè bạn đồng hương …”. 
 Đứa con gái tôi đang đứng ở gần phòng thang máy chờ, tôi gọi nó lại, giới thiệu 
với vợ chồng Vinh : “Đây là đứa con gái giữa của tôi, dược sĩ…”. 
 Khách mời đã lần lượt lên phòng tiệc, tôi xin tạm biệt anh. Vinh rút trong ví ra 
trao cho tôi một tấm danh thiếp – dặn: “Ông nhớ viết thư hay gọi điện cho tôi nhé!”. 
 -Bao giờ thì cậu mới có dịp về ngoài quê ăn một cái Tết? 
 -Tôi đang ao ước…. 
 -Tôi sẽ đợi cậu về, để cùng nhau ra rạp Sao Mai… 
 Tất cả chúng tôi đều cười… 
 
               Quê nhà, tháng 10.2000 
     
 
      MỘT  ĐÊM   
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TÔI mồ côi cha mẹ từ năm lên 8 tuổi, nên trong thời gian đầu ở Tiểu học, anh chị tôi 
phải gửi tôi đến ở nhờ nhà bác tôi ở thị trấn để tiếp tục được đi học. Vì vậy, tôi có dịp 
sống trong gia đình bác gần hai năm. Bác tôi làm hiệu trưởng một trường tiểu học. Vợ 
bác có một sạp hàng buôn vải và áo quần may sẵn ở chợ. Bác có cả thảy bốn người con 
– ba trai, một cô gái út. 
Khi lên Trung học, tôi phải về thị xã trọ học; lúc này anh chị tôi  đã có thể xoay xở, dành 
dụm, để lo cho tôi qua ngày được. Thời gian này, tôi ít có dịp gần gũi vợ chồng bác và 
các anh chị – ngoại trừ các ngày giỗ hay lễ Tết. 
Sau này, lớn lên- được vào Saigon học; tôi càng ít có dịp đến thăm gia đình bác, nhưng 
qua tin tức của anh chị – tôi cũng được biết sơ lược những sinh hoạt, đổi thay trong gia 
đình bác: Người con trai trưởng tốt nghiệp đại học Nông lâm, đang công tác ở phòng 
Nông nghiệp huyện. Hai anh trai kề, cũng đều học xong đại học, đang làm việc ở 
Saigon. Cô con gái út thi hỏng đại học– gặp cảnh bác gái tôi mất – ở nhà thay mẹ trông 
coi sạp hàng ngoài chợ… 
Về sau, anh chị tôi cũng đều sống xa quê – chị tôi thì vì tình duyên, còn anh tôi vì sinh 
kế. Hơn 10 năm sau tôi mới có dịp về lại quê nhà để thăm bác. 
Theo lời chỉ dẫn của vợ người anh con trưởng – tôi tìm đến thăm bác tại một ngôi nhà 
nhỏ nằm sâu trong xóm lao động ngoại ô. Tôi tìm về thăm bác như để tìm lại chút hơi 
ấm của người thân, chút an ủi nghĩa tình của quê nhà, và cũng để tạ ơn bác đã nhận tôi 
về sống với gia đình lúc ba anh em tôi đang gặp cảnh khốn khó. 
Gặp lại bác, tôi nhìn thấy bác đã thay đổi quá nhiều : Người gầy cao dỏng, râu tóc bạc, 
dáng điệu chậm chạp; tất cả toát lên vẻ vừa bơ phờ, vừa thanh thoát. Khi biết bác về 
sống trong ngôi nhà quạnh vắng này một mình – tôi đã quyết định ở lại thêm với bác 
một đêm nữa. 
Chiều tối, bác bảo tôi mang chiếc bàn con đặt giữa sân – hai chiếc ghế dựa thấp. Bác 
mang hai ly cafe nhỏ, bộ bình trà, và cả gói Basto đỏ còn nguyên đặt lên bàn . 
-Cháu ngồi xuống đây – bác ôn tồn nói, đêm nay bác cháu mình thức một đêm… 
Tôi đáp nhỏ : “Dạ!” 
-Cháu có đồng ý không ? Bác nhìn lên mặt tôi, ánh nhìn như chờ đợi một sự đồng tình. 
Tôi cảm thấy thương bác vô hạn. Tuổi già thường có nhiều tâm sự và cũng thèm muốn 
được chuyện trò 
 
… 
VỀ NGƯỜI VỢ ĐÃ MẤT: “Bác gái cháu mất, bác nghĩ đời bác còn lại thật nhạt nhẽo, 
thật vô nghĩa – dầu rằng bác đã từng thấm thía ý nghĩa sâu xa của hai tiếng “vô thường” 



từ khi ông bà nội cháu lần lượt qua đời… Trong cuộc đời bác, đã từng tiễn đưa bao 
người thân, bạn bè, bà con xóm giềng ra đi – nhưng chưa lần nào bác cảm thấy quá chua 
xót, quá đau đớn như đã tiễn đưa bác gái cháu ngày ấy! Bởi vì, bác biết được rằng, cũng 
từ ngày ấy – cuộc đời của bác sẽ đổi thay hoàn toàn… Người xưa, gọi nghĩa vợ chồng là 
cái “Đạo”. Đạo vợ chồng. Trong tuổi xế chiều, cái nghĩa tình sâu nặng ấy lại càng cần 
thiết cho đời người nhiều hơn nữa. Tuổi già là tuổi cần nương tựa, cần nhiều an ủi, chia 
sẻ, cảm thông để sống. Mà có ai trên đời này làm được việc ấy hơn chồng với vợ, vợ với 
chồng đâu? Bác cảm thấy bị hụt hẫng, như vừa từ trong một giấc mơ choàng tỉnh. Cả 
năm sau, hễ mỗi lần thắp hương trên bàn thờ bác gái cháu, bác không ngăn được nước 
mắt. Bác luôn cảm thấy một nỗi cô đơn trống vắng bao trùm, cho dầu sống giữa con 
cháu… Bác có được nỗi cảm thông sâu thẳm với người bạn già đã khóc vợ đến mù đôi 
mắt, và cũng hiểu ra tại sao bác Tâm Cảnh cũng đã ra đi đúng vào ngày chung thất của 
vợ bác ấy! Hơn bốn mươi năm chung sống, biết bao cay đắng ngọt bùi đều có nhau, đều 
nương tựa xẻ chia, nay còn ai? (Bác bỗng im lặng. Cúi xuuống bưng tách trà uống một 
ngụm nhỏ. Nhìn ngó mông lung ra phía vườn đã chập choạng bóng tối). Có lẽ cháu sẽ 
ngạc nhiên, tại sao bác chưa chết? Tại sao bác vẫn còn sống – sống một mình trong căn 
nhà bỏ hoang của một người bạn đã đi xa ?  
Nhân ngày cúng thất tuần, cúng tròn 100 ngày và chung thất bác gái, bác có viết được ba 
bài thơ. Bác sao gởi cho mỗi đứa con một bản; nhưng không biết chúng có để mắt đọc 
đến hay không ? Bác đọc cháu nghe một bài mới viết – sau hai năm bà ấy mất: 
 
 
Cầm kim tra nút áo 
Nhớ vợ hiền năm xưa… 
Đèn khuya mờ một bóng, 
Dịu dàng mũi kim đưa ! 
 
Cầm kim – giọt lệ chảy… 
Khóc đời mênh mang buồn ! 
Trăm năm là bao nhỉ? 
Mà sầu giọt giọt tuôn! 
 
 
 CHUYỆN NGƯỜI CON TRAI TRƯỞNG: “Bác sống với vợ chồng thằng 
Nguyên đâu được gần hai năm. Vợ chồng nó có hai đứa con trai, một lên 8, một lên 6. 
Vợ chồng đi làm suốt ngày; thứ 7 chủ nhật đi học thêm Anh văn và Vi tính. Bác ở nhà 
với chị giúp việc, phụ bà ấy chăm sóc, dạy dỗ hai đứa nhỏ. Trông nom nhà cửa, chăm 
sóc nhang đèn các bàn thờ, còn thời gian thì đọc kinh sách, đôi khi cũng làm đôi ba bài 
thơ… Nhờ đọc kinh sách mà nỗi buồn thương bác gái nguôi ngoai dần, biết đời mở mắt 
hay nhắm mắt cũng đều là giấc mộng cả. Mượn thân giả để học Phật, tu hành – tuy với 
bác có hơi muộn. Nhưng Phật đã dạy sớm hay muộn chẳng có gì để lo, đều quan trọng là 
có vào được Đạo hay không? Có tinh tấn sống theo lời Phật dạy hay không… 



 Vì tay chân cũng đã yếu, mắt không còn lanh lợi, mỗi lần bước ra đường là phải 
ăn mặc, đàng hoàng, đều lo ngại xe cộ, nên thỉnh thoảng bác có nhờ thằng Nguyên trên 
đường đi làm ghé bỏ cho bác cái thư, hay mua cho bác tờ báo, quyển sách có khi nó nhớ. 
Nhiều lúc nó quên. Một hôm nó nhăn nhó, lớn tiếng với bác : “Ba già rồi, còn thư từ, 
sách báo làm gì nữa? Tuần nào ba cũng gửi hai ba cái thư để làm gì? “ Bác im lặng. 
 Một tháng hai lần, bác đều đến chùa G.H để thọ bát quan trai. Nghe quý thầy 
giảng pháp. Gặp lại bạn đạo, bạn thơ – hàn huyên tâm sự – coi như một nguồn an ủi quý 
báu của tuổi già. Có lần vừa ở chùa về – vợ thằng Nguyên trông thấy đã lên tiếng : “Ba 
có mấy ông bạn ở T.P đến thăm – ba già rồi còn bạn bè chi nhiều cho mệt? Lại sinh 
chuyện đi chùa cả ngày để làm gì? “ . Bác lặng thinh. Bác ở trong nhà thấp thoáng như 
một cái bóng. 
 
 
 VỚI NGƯỜI CON GÁI ÚT: “Con Thảo có chồng là kỹ sư làm việc ở nhà máy cơ 
khí Q.T, có một đứa con trai lên ba. Nó ở luôn ngoài chợ. Chồng một tuần về nhà một 
lần vào chiều thứ bảy. Việc nhà có nhờ một con bé khoảng 17 tuổi giúp. Nó lên nhà 
Nguyên gặp bác, gọi bác về ở với vợ chồng nó, vì giao con và nhà cửa cho một con bé 
xa lạ nó không yên tâm. 
 Bác về sống chung với gia đình con Thảo chưa hết tháng, nghe nó than thở việc 
buôn bán ế ẩm, chi phí cho con nhiều, chồng đi làm khổ mà lương hướng không có bao 
nhiêu, lại thêm tiền cho con bé giúp việc; bác có hứa hằng tháng sẽ chia tiền lương hưu 
của bác cho nó một nửa – gọi là để chia sớt gánh nặng cho vợ chồng nó. 
 Thằng nhỏ con Thảo rất mến bác, suốt ngày cứ đeo theo ông ngoại, đòi bày đủ thứ 
trò chơi, kể đủ thứ chuyện. Bác thay vợ chồng Thảo chăm sóc nó, từ miếng ăn, giấc ngủ 
– nhất là lúc ốm đau. Một hôm nó biếng ăn, có triệu chứng ói – bác phải chạy qua sạp 
bán đồ chơi trẻ em, mua cho nó cây đờn nhựa điện tử như đã hứa từ trước. Nó vui vẻ 
vừa chơi đờn, vừa ăn… Tối về, biết chuyện – Thảo đã nói với bác : “Có mấy đồng tiền 
hưu rủng rẻng lại bày đặt! Sao ba không mua cho nó hộp sữa, ba có nuôi nó được bữa 
nào không?”. Trong bữa cơm tối, có chồng nó về, bác có khuyên chúng mấy ý về sự cần 
thiết của đồ chơi cho trẻ con. Ăn mặc rất cần, nhưng đồ chơi cũng rất cần cho chúng. 
Lời hứa với trẻ là rất quan trọng. Không nên quá nuông chìu cũng không nên khắc khe 
với chúng… Chồng của Thảo vụt nói : “Ba nói lung tung quá, nhiều chuyện quá!” – Vội 
bỏ đũa đứng dậy! Bác điếng lặng. 
 Thỉnh thoảng có vài tờ báo đăng thơ của bác – bác đọc lại, cảm thấy rất sung 
sướng – cầm tờ báo đưa cho vợ chồng nó đọc – cả hai đứa đều ngó lơ. Thảo chỉ liếc mắt 
lên bài thơ – cười nhạt : “Được bao nhiêu đồng?”. Chồng nó nói : “Mấy ông bạn thơ của 
ba rầy rà quá!”. Chúng đã không dành chút thời gian nào cho bác cả, thì bạn bè là nguồn 
an ủi duy nhất còn lại cho đời bác chứ? 
 
 
 VỀ HAI ANH CON TRAI Ở SAIGON: “Cả  năm trời, hai đứa chẳng viết về cho 
bác một lá thư nào. Năm kia, bác gởi thư vào, nhờ chúng đến tòa soạn để đăng ký  cho 



bác hai tờ báo dài hạn – chúng đều im lặng. Điện thoại hỏi, chúng bảo đã quên . Rõ ràng 
là chúng đã quên bác thật rồi. Hình như chúng không còn biết có bác trên cõi đời này 
nữa ! Người xưa có nói “trẻ cậy cha, già cậy con” – nhưng có mấy người  già cậy nhờ 
được con? Có mấy đứa con để mắt đến cha mẹ? Nuôi con, bác không hề mong sẽ được 
nhờ con về chuyện tiền nong, về đời sống vật chất – bác chỉ mong được an ủi chia sẻ 
mọi nỗi buồn vui, được cảm thông, gần gũi khi tuổi gìa, lúc ốm đau, cô độc… Ca dao 
xưa có nhiều câu hát thật chí lý : “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng / con nuôi cha mẹ 
tính tháng tính ngày”! Chẳng lẽ mãi mãi đều quay theo cái vòng đau  buồn oan khiên 
ấy? (Trời đã về khuya. Gió cuối đông vẫn còn cái lạnh tê tái. Tôi rót thêm cho bác một 
tách trà. Đốt cho mình thêm một điếu thuốc.). Lâu lâu gửi cho cha mẹ một ít tiền là đủ 
rồi sao? Là xong rồi sao? Cũng may là bác còn mấy đồng lương hưu để sống – nếu 
không, thì cũng chẳng biết sẽ như thế nào? Có nhiều vị thầy trụ trì ở  các chùa bác quen 
thân, đều hoan hỉ kêu bác đến sống – bác còn đang suy nghĩ. Biết rằng “trẻ vui nhà, gìa 
vui chùa” – nhưng “vui” phải được lợi mình, lợi người. Lợi mình không thôi thì có ích 
kỷ quá không cháu? Ngày đêm bác đều niệm Phật A Di Đà chỉ nguyện ra đi cho nhanh 
chóng, nhẹ nhàng, không làm phiền khổ đến con cháu. Được vậy, kiếp này bác đã mãn 
nguyện rồi. Nghĩ lại, suốt đời đi dạy học, sống thanh bần, lương thiện, học Phật tu hành 
– bác nghĩ tin là bác sẽ được như thế. Việc nhỏ hằng ngày chúng không hề quan tâm 
chia sẻ, thì hỏi việc lớn chúng có thể vui vẻ tự nguyện để làm hay không? Đời bác, 
không hề muốn việc làm trong sự ép buộc – cho dù đó là tình yêu, một nụ cười… Thư 
bác viết vào cho con là cả tâm tình, nước mắt đọng lại mà chúng đâu có thèm đọc. Có 
lần lại nói : “Ba viết thư nhiều chi cho tốn công, chúng con đâu có thời gian để đọc?” 
Công việc gì cấp thiết quan trọng hơn tình nghĩa cha con hả cháu?  
 Bác quyết định dời đến ở tạm ngôi nhà này là do yêu cầu của một người bạn có 
hoàn cảnh phải đi xa ; đúng lúc bác nhận thấy sự có mặt của bác trong gia đình con Thảo 
là “thừa thãi”. Vợ chồng nó đã gởi con cho nhà trẻ, con bé giúp việc nghỉ, chúng bắt đầu 
xem bác như một sự “vướng bận” hay là một gánh nặng. Bác phải quyết định ra đi 
trước; để chúng khỏi áy náy, lo nghĩ. Nhân dịp một buổi sáng, bác xách cà mèn đi mua 
về một tô phở. Nghe mùi thơm thằng cháu đòi ăn. Nghĩ bát phở ngon, bác cho nó ăn vài 
ba muỗng cho nó vui – con Thảo thấy được la lêân, cấm thằng nhỏ ăn. Nó nói : “Ba 
muốn ăn gì thì mua về ăn, đừng cho nó ăn đồ không hợp vệ sinh nữa!”. Bác nghẹn ngào, 
không muốn ăn tô phở nữa. Tuy tuổi đã 70 nhưng bác vẫn khỏe, không có bệnh tật gì, 
còn đi xe đạp lên phố bỏ thư, mua sách báo, thăm bạn bè được– có gì ảnh hưởng đến 
con cháu đâu? Nếu có bệnh gì, bác phải biết tự lo trước chứ? Trước mặt người bạn và cả 
vợ chồng nó – bác ngỏ ý dời đi, chúng đều im lặng. Thảo nói : “Chuyện đó tùy ba thôi!”. 
 Về sống ở đây, bác có ba thời công phu đều đặn mỗi ngày. Chăm sóc vườn rau 
xanh để tự túc. Trồng thêm giàn bầu giàn bí, chậu hoa cho vui. Bác dành nhiều thời gian 
để đọc và viết. Có bạn bè lui thời thường xuyên, học hỏi chuyện Đạo, đàm luận chuyện 
thơ… Bác lại có tâm nguyện chép tay bộ kinh Pháp Hoa cho thật đẹp, để lại cho con 
cháu kỷ niệm… Công việc đã làm cho bác có nhiều niềm vui, nguồn an ủi – có một nhà 
văn nào đó đã nói, sống lâu hay chết yểu điều đó không quan trọng, cái quan trọng nhất 
là phải sống như thế nào ? 



        (Có tiếng gà đâu đó trong xóm bỗng cất vang tiếng gáy. Tôi vén tay áo xem lại giờ 
– và nói : “Cháu hiểu bác. Bây giờ ,bác cháu ta nên đi nằm nghỉ một lát …”). 
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SƯ  bà Tuệ Nguyên mỉm cười nói với mẹ Vượng: “Tôi chia vui với thím, cháu đã có đủ 
duyên lành để có điều kiện sống và hành thiện sau này rồi. Con người –điều quan trọng 
là chọn cho mình một cái nghề đúng đắn…”. 
 Mẹ Vượng xin phép Sư Bà cho lên chánh điện lễ Phật, rồi vội vàng quay về nhà 
với niềm vui tràn ngập trong lòng. Vạn vật quanh bà, dưới mắt bà, như được phớt lên 
một sức sống mới – mới lạ và tươi sáng hơn. Bà vừa lâm râm niệm Phật, vừa quét lại 
vuông sân, chặt tỉa bớt các cành cây hoa Sứ… Bà muốn ngày nào trở về, Vượng sẽ được 
sống trong căn nhà cũ ấm áp, sáng sủa, quên đi những tháng năm lận đận lao đao đã 
qua… 
 Vượng – con trai út của bà Sáu Minh (bà là người con thứ 6, và Minh là tên của 
chồng bà), vừa báo tin đã dự lễ tốt nghiệp, đã nhận cấp bằng đại học y khoa loại giỏi – 
đang chuẩn bị thu xếp mọi thứ để trở về. Vượng đã gọi điện về thị xã cho chị Tuyết cách 
nay mấy hôm nhờ chị về thăm mẹ báo lại. Tin vui đến bất ngờ với bà trong lúc đang 
nóng lòng chờ ngày trình luận văn của Vượng, càng khiến bà lật bật, bàng hoàng suốt 
ngày. Bà cảm thấy mình như trẻ lại, như được tiêm chích bởi một thứ thuốc kích thích 
nào cho dòng máu như nóng lên, chạy tràn vào cơ thể vốn nguội lạnh bấy lâu. 
 Còn Vượng, những ngày cuối sắp chia xa với căn gác trọ ọp ẹp, với những con 
đường quen  thuộc từng hàng cây, cột điện dẫn đến trường, với quán cháo huyết – cà phê 
kho đầu ngõ, với bạn bè đã bao năm sẻ chia từng chút niềm vui nỗi buuồn – và nhất là 
với Thảo Phương, đã khiến anh vừa bồn chồn nao nức, vừa ngậm ngùi tiếc thương. Nhìn 
lại cái dĩ vãng sáu năm vừa mới trôi qua mờ nhạt ẩn hiện như một giấc mơ. Vượng 
không ngớt băn khoăn, xao động. Thời gian thì đã lướt qua, nhưng dư vị của của nó vẫn 
còn bảng lãng đâu đây. Như màn sương mỏng bao trùm lên tâm hồn trí óc của anh; có 
lúc làm anh như ngơ ngẩn, im lặng. Chưa đến thì ước mong, nhưng đến rồi thì lại ngần 
ngại. 
 Chiều hôm qua khi mọi việc đã tạm ổn ; Vượng có ý định đến nhà Thảo Phương 
thăm nàng, cũng để nói lời tạm biệt. Anh muốn biết thái độ Thảo Phương lần gặp cuối 
này để quyết định … nhưng do dự mãi, chưa thực hiện được. Anh lại nghĩ sẽ viết thư 
cho Thảo Phương thay cho lần gặp, như vậy sẽ nói được nhiều điều mà có thể lúc gặp 



nhau anh sẽ không thể nói được. Nơi phòng khách sang trọng, kiểu cách ở nhà Thảo 
Phương sẽ không phải là chỗ anh giải bày nỗi lòng, tình yêu… Nhiều lần Vượng đã cảm 
thấy ngỡ ngàng, lạc lõng khi ngồi vào chiếc ghế salon nệm mouse to tướng như lọt thỏm 
vào một nơi xa lạ. Chông chênh. Hai ngày qua, anh thường ngồi yên lặng trên căn gác 
trống trơn để nhẩn nha nhớ lại quá khứ. Quá khứ, dầu vui hay buồn – cũng được coi như 
vốn liếng để dành, cho những lúc trống trải như lúc này … 
 Sau hai lần thi đậu vào trường Y bị từ chối không cho cắt hộ khẩu, Vượng đã nản 
lòng, xuống thị xã ở với chị Tuyết; có ý định đi học một nghề nào đó; kiếm sống qua 
ngày. Trong lúc lênh đênh chưa biết sẽ làm gì cho hết ngày tháng, thì người anh rể giới 
thiệu cho Vượng một nơi dạy kèm tại nhà cho hai cô con gái con ông Giám đốc – cũng 
là thủ trưởng của hai vợ chồng anh. 
 Vậy là các buổi tối và cả ngày chủ nhật được lấp đầy khoảng trống nhạt nhẽo lêu 
bêu! Anh chăm chỉ dạy cho hai cô con gái ông Giám đốc – một đang học 11 và cô út 
đang học lớp 9; không để ý đến giờ giấc. Có hôm, cô út nhắc giờ nghỉ – có hôm cô chị 
vừa học vừa che miệng ngáp! Sau cùng, ông Giám đốc phải ân cần vỗ vai Vượng: “Cháu 
dạy chú ý cho em nó nghỉ giải lao nhé! Cứ đúng giờ là tốt rồi…” 
 Lần thứ ba – Vượng lại thi đậu vào trườngY, và lần này – đã “đủ duyên” cho anh 
cắt hộ khẩu nhập học! Cửa ải thứ nhất đã lọt qua, nhưng còn biết bao “cửa ải” khác đang 
chờ đón cậu sinh viên nghèo, phải xa nhà vào tận miền đất xa lạ và giàu sang để theo 
học trong quãng thời gian dài… Ra đi với một ít tiền trong phong thư của Sư Bà Tuệ 
Nguyên – (Sư Bà Tuệ Nguyên là chị ruột của cha Vượng), một ít của các chị góp lại. 
Vượng đã lặn lội xin một chỗ dạy kèm, rồi một chân chạy bàn cho một nhà hàng ở làng 
nướng đường Cách Mạng Tháng 8, trong suốt 6 năm mới có thể trang trải tạm đủ các 
khoản chi ngày một dài thêm và tăng cao ! 
 Bây giờ, Vượng đang sắp sửa chia tay với bao nỗi nhọc nhằn cũ, để bước sang 
một khúc quanh mới của cuộc đời- nhưng anh mơ hồ thấy đoạn đường phía trước đang 
đón đợi anh cũng không mấy êm ả, trơn tru. Cảm giác này đã nhen nhuốm trong anh lúc 
Thảo Phương chủ động đến nhà trọ thăm anh – với gói quà trên tay, gọi là để tiễn anh về 
quê – trong khi anh chưa viết xong lá thư. 
 Thảo Phương bước lên gác, cười hồn nhiên : “Anh đã thu xếp mọi thứ xong 
chưa?”. 
 -Chưa – Vượng thoáng ngạc nhiên, đáp giọng lơ lửng – có nhiều cái … không thể 
thu xếp được. 
 -Vậy anh ở nán lại vài hôm nữa … Thảo Phương đề nghị, đến ngồi trên chiếc 
divan đối diện Vượng – nhìn anh cười trong trẻo. 
 -Có ở nán lại vài tháng chưa chắc gì đã xong. – Giọng Vượng buồn buồn. 
 -Việc gì mà rắc rối dữ vậy, anh ? – nàng bật cười khanh khách. 
 Vượng rất muốn nói “Việc của em đấy, sao em thờ ơ đến vậy?” nhưng nghĩ sao – 
anh chỉ thoáng cười: “Chuyện tình cảm ấy mà…” – “ Lại phải lòng cô con gái bà chủ 
nhà rồi chứ gì?” – Thảo Phương lại cười – “Khổ nổi là không phải vậy…”. 
 -Là một ông bác sĩ đẹp trai, hiền lành, hoạt bát … như anh thì có khối cô mê – còn 
buồn gì? 



 Vượng lại muốn nói “Vậy mà có một người không yêu anh, có phải vậy không? 
Là em đấy, Thảo Phương ạ!” nhưng anh đã nói lãng sang chuyện gói quà đang nằm im 
lìm trên bàn : “Anh xin cám ơn em… anh không dám nhận quà của em đâu”. 
 -“Anh chê quà của em sao?” Giọng nàng có vẻ hờn lẩy, trách móc bất chợt. 
 -Anh không bao giờ chê những gì thuộc về em, nhưng anh sợ… - Vượng đứng 
dậy, quay nhìn ra khung cửa sổ nhỏ – chùm nắng chiều vàng vọt đang đậu chếch một 
góc phòng. – “Anh sợ gì?” – Thảo Phương thẩn thờ đứng dậy – “Anh sợ anh không 
xứng đáng với gia đình em, với tình cảm của em Thảo Phương à!”. 
  
 Trở về quê – Vượng có cảm giác như được tách rời hẳn cuộc sống cũ – cuộc sống 
quay đều, vội vã theo một thời khóa biểu nhàm chán mà không có thời gian để nhận biết 
sự nhàm chán khi mặt trời vừa ló dạng. Mấy hôm đầu, anh cảm thấy lơ ngơ trống trải lạ. 
Những thói quen của cái “thời khóa biểu” cũ đã tuân thủ nghiêm ngặt bao năm vẫn còn 
nhắc nhở trong tiềm thức chưa chịu rời xa. Về quê – thời gian như quay chậm lại, không 
gian như nhẹ nhàng lướt qua – đến nỗi Vượng không còn chú ý đến giờ giấc nữa: Đó là 
cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc được sống ở quê nhà với mẹ… 
 Sau vài lần lui tới các bệnh viện, Sở Y tế để xin việc, Vượng nghĩ tới đề nghị của 
Thảo Phương “… hay về thăm nhà rồi anh vào lại Saigon xin việc nhé!” – cảm thấy băn 
khoăn. Xin việc ở huyện, ở tỉnh lẻ đã khó – vào Saigon làm sao mà “chen chân” vào 
được khi mình đơn thương độc mã. Một giáo một ngựa có lẽ sẽ sớm quỵ ngã trước xe 
pháo rầm rộ?. Lý do chắc chắn mà anh không thể bỏ qua được là cái ước mơ thuở hàn vi 
thi cử lận đận là sẽ được sống ở quê với mẹ. Quê nhà, nó như một sợi chỉ vô hình nhưng 
bền chắc – khó có thể cắt đứt đi được. Hơn thế, lời của cha anh khi mất trăn trối được 
mẹ nhắc lại; lời của Sư Bà Tuệ Nguyên; lời của Diễm mới hôm qua đây – như một sức 
mạnh kìm giữ anh ở lại. 
 Cuối cùng rồi Vượng cũng đã được ông Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện đồng 
ý thu nhận nhưng với điều kiện sẽ phục vụ tại Trạm Y tế xã. Anh cũng đã vui vẻ nhận 
lời vì biết rằng, với mảnh bằng loại giỏi – ân huệ như thế là cũng khá lắm. Vượng chỉ có 
một yêu cầu là sẽ được làm Trưởng Trạm Y tế nơi xã quê của anh. Ông Giám đốc vui vẻ 
gật gù : “Tôi thỏa mãn cho anh, ở xã Nhơn Phúc vẫn còn thiếu…”. 
 Lại nói về Diễm – cô học trò lớp 11 năm xưa con gái ông Giám đốc, nay đã là một 
cô giáo cấp 3- dạy Anh Văn. Nghe tin Vượng đã ra trường, trở về quê, Diễm đã cùng chị 
Tuyết đến thăm anh. Ban đầu, nghe chị Tuyết rủ, Diễm do dự: Mình đến thăm anh ấy 
trước, hóa ra là mình đã bày tỏ tình cảm yêu thương với anh ấy rồi hay sao? Không 
được. Con gái – lại là cô giáo kia mà, phải kín đáo. Dù là sống trong thế kỷ nào, thời đại 
nào – người con gái không còn nét e thẹn, kín đáo, thâm trầm – thì sẽ không còn bản 
chất cao quý hồn nhiên trời ban cho nữa… Nghĩ vậy, nhưng khi nghe chị Tuyết nại ra lý 
do “thầy xưa, trò cũ” – tình cảm ấy cũng cần được trân trọng, cho dù “Thầy Vượng” chỉ 
dạy thêm cho Diễm trong một năm. Ông bàø mình cũng đã bảo “Nhất tự vi Sư, bán tự vi 
Sư” đó sao ? Nghe chị Tuyết nói, Diễm thấy cũng có lý. Có sức thuyết phục. Và nàng đã 
ngồi lên sau xe của chị Tuyết. Xe chạy… 



 Gặp lại Diễm, Vượng hơi bối rối, có lẽ vì cô bé học trò ngày nào nay phổng phao 
xinh đẹp, cũng có lẽ do sự có mặt đột ngột của Diễm ở nhà anh – và sau cùng, có lẽ vì 
tình cảm thương mến cũ dành cho cô học trò ngoan hiền đã trở lại sôi nổi trong lòng … 
 Tuy vậy, phút ban đầu ngỡ ngàng gặp lại nhau của cả hai đã sớm tan biến, dành 
cho cuộc chuyện trò rộn rã đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cả hai chưa dám đụng tới 
tình cảm riêng của mỗi người, có lẽ đều muốn để cho thời gian đưa đẩy. Nhìn thấy 
Vượng và Diễm gần gũi, thân thiết, cùng dạo chơi trong vườn – bà Sáu Minh rất vui 
lòng. Trong thâm tâm, bà muốn cho con được vui, có đôi lứa hạnh phúc, và sau cùng bà 
được ẵm bồng cháu nội trước khi nhắm mắt. Ông Minh chỉ được nhìn thấy ngày vu quy 
của Tuyết, chưa được ẵm bồng cháu ngoại. Ngày Mai có chồng chỉ còn một mình bà bơ 
vơ ngồi trong bàn họ. Bà cảm thấy tủi thân và thương con. Nay Vượng đã trưởng thành. 
Ước mơ sau cùng của bà là được nhìn thấy nó có đôi có bạn… Lời trăn trối của ông 
Minh, bà chỉ mới thực hiện được một nửa! 
 Trạm Y tế nơi Vượng làm việc có ba nhân viên: Hai cô y tá và một hộ sinh. 
Thông thường, theo lịch quy định, anh chỉ đến khám chữa bệnh trong buổi sáng – buổi 
chiều chỉ có y tá trực. Tuy vậy, anh luôn có mặt đủ hai buổi – nhất là khi có bệnh nhân 
nằm lại trạm cần theo dõi. Anh không bao giờ quên năm mẹ anh bị nhiễm độc gan, 
người phát sốt cao – được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh. Bà được đưa vào nằm chờ 
ở tầng hai sau khi được khám qua loa. Cả hai giờ sau, cũng chẳng thấy ai lui tới hỏi han 
gì mà người bà cứ giật lên vì sốt. Vượng phải chạy đi báo với bác sĩ. Vị bác sĩ nhìn anh 
giây lâu, hỏi: “Bệnh bà ấy nặng lắm, có đủ tiền không?” – “Thưa, đủ!” – anh trả lời, tuy 
biết số tiền ít ỏi còn trong túi sẽ không đáp ứng được cho lòng tham của ông. Vượng gọi 
ngay cho vợ chồng chị Tuyết, chị Mai – lúc ấy bà mới được cấp cứu – vừa xoa đá, vừa 
truyền dịch … Anh nghĩ thầm, chín điều di huấn của Y tổ Hải Thượng Lãn Ông có lẽ đã 
dần dần bị quên lãng. Tám “tội” cần tránh của người thầy thuốc cũng đã được Ngài dạy 
rõ rành rành mà có ai chịu nhớ đâu?. Tội thứ Tám – Tội thất đức: “Khi thấy kẻ mồ côi, 
góa bụa, người hiền, con hiếm mà nghèo đói, ốm đau thì cho là chữa mất công, vô ích, 
không chịu chạy chữa hết lòng…” Từ đó, anh mới hiểu được câu nói sâu sắc của người 
xưa : “Làm nghề y , suy ba đời” là một kinh nghiệm được lưu truyền quý báu! 
 Chưa đầy một năm về làm Trưởng Trạm Y tế Nhơn Phúc, Vượng đã là người thân 
của cả xã: Các ngày giỗ, cúng tất, ăn nhà mới – tất cả đều nằng nặc mời anh đến. Thậm 
chí, những dịp cưới hỏi của con cháu, họ cũng vừa gởi thiệp mời, vừa mang ve rượu đến 
nhờ anh có mặt trong bàn họ. Những lúc vậy, Vượng cảm thấy khó từ chối, dù lý do của 
anh thật chính đáng. Làm sao mà khướt từ một tấm chân tình ? 
 Một buổi sáng anh đến Trạm sớm hơn mọi ngày gặp người bưu tá xã ngay ở cổng. 
Nhìn thấy Vượng, ông vội vã reo lên : “Bác sĩ, bác sĩ có thư …” – “Thư của ai?” – anh 
cười cười, hỏi. “Của ai thì bác sĩ biết chứ tui làm sao mà biết?” – gã mở túi xách chứa 
đầy ắp văn thư, lôi ra một phong thư lớn: “Đây này, của cô… của cô…”. 
 Thư của Thảo Phương. Hơn ba tháng qua, không có thư cho anh. Thư của Thảo 
Phương ngày càng thưa dần, tỷ lệ thuận với thời gian. Nghĩa là thời gian tháng năm càng 
lùi xa, thì dáng nàng càng mờ nhạt. Tình cảm cũng phôi pha. Vượng thường nghĩ – có 
phải câu “xa mặt, cách lòng” có thể đúng cho nàng? Sự vắng thư dần của bạn bè cho 



anh, anh có thể hiểu rõ – nhưng với Thảo Phương thì sao? Số bạn bè “trụ” lại ở Saigon 
thì dính mắc vào các thói quen, và luôn ràng buộc bởi những cái hẹn làm cho họ không 
có cái khoảng trống, khoảng lặng để nhớ nhau. Còn số đông tản mác về quê cô thế như 
anh – cõ lẽ cũng đang chật vật, vất vả kiếm tìm một chỗ làm. Tháng trước, Đệ bảo đã 
đồng ý làm cho bệnh viện tỉnh hai năm không lương để chờ một xuất về hưu của vị bác 
sĩ từ miền Bắc vào. Quế cũng thế. Tốt nghiệp loại giỏi như anh, nhờ cậy hết phương, 
mới được vào phục vụ không lương ở bệnh viện Chợ Rẫy. Học hành cam khổ là thế, mà 
cuộc đời cứ mãi khép kín? Nghe Vượng tâm sự, than thở về cuộc tình với Thảo Phương 
có thư Thanh đã nổi quạu : “… Mày hãy dẹp bỏ bớt cái tính lý tưởng, mơ mộng đi – rồi 
mày sẽ thấy rõ được nhiều thứ” – Dep bỏ ? Dẹp bỏ cá tính của một con người đâu phải    
dễ … Nó giống như chùm rễ của một thân cây – cắt rễ đi, còn lại là một thân cây chết! 
Có bao nhiêu “thân cây chết” ấy đang múa may làm trò trong đời sống nhỉ? 
 Thư Thảo Phương không đem lại cho Vượng một niềm vui nào mà lại làm cho 
anh khó xử: “… Em theo đoàn tham quan có ghé lại thành phố Quy Nhơn một ngày – 
anh về Quy Nhơn gọi điện cho em số 09087712…vào sáng ngày 29 tháng này nhé! Em 
mong gặp lại anh …” – “Đi tham quan ghé lại, đâu phải đi thăm mình nhỉ?” – Vượng 
cười nói bâng quơ một mình – gấp phong thư nhét vào túi áo, bước vào phòng làm việc 
đang có bệnh nhân ngồi chờ… 
 
 Qua hàng rào hoa lài được cắt tỉa thấp, thẳng tắp, gọn gàng – Vượng ngạc nhiên 
thấy mẹ đang đi đến cổng nhà. Anh bỏ vội quyển sách “Ngọc Sáng Trong Hoa Sen” của 
John Blofeld do Diệu Huệ vừa mang đến cho mượn lên kệ sách. 
 -Sao mẹ về sớm vậy? – Vượng đứng dậy đón bà vào nhà – mẹ ở chơi với các cháu 
vài hôm cũng được, con ăn cơm bên Sư Bà kia mà! 
 Bà Sáu Minh ngồi chắc chắn vào chiếc ghế dựa – giọng mệt mỏi: “Buổi sáng ở 
đằng con Mai, chiều sang nhà con Tuyết định bụng sẽ ở chơi với mấy đứa nhỏ vài hôm 
nhưng …”. Bà bỏ lửng câu nói, thở dài thườn thượt. Mặt đăm chiêu buồn. 
 -Nhưng sao hả mẹ? Vượng lo lắng. 
 Bà liếc nhìn Vượng – cái nhìn vừa thương hại con, vừa tủi thân mình. 
 -Nhưng con Tuyết đón mẹ ở cửa, có ý không cho mẹ vào … 
 - Sao lại thế ? 
 -Có sao đâu? – Bà gượng cười – Vì có bà mẹ con Diễm đang sang chơi ở trên lầu 
… 
 Bà kể : “Nó muốn mẹ đi đâu đó chơi, đợi mẹ con Diễm ra về, rồi hãy đến… Mẹ 
buồn vì có biết nơi nào đâu mà đi, chi bằng lên bến xe đi về nhà mình!”. 
 Vượng nín lặng. 
 Bước vội ra sân … 
 Nắng chiều vàng úa trên bờ rào hoa lài lốm đốm trắng. Hương lài thoang thoảng 
quanh sân. Vượng nhớ lại cảm giác lúc đến nhà thăm lại Diễm lần đầu đối diện mẹ 
Diễm với bao câu hỏi bao lời mời mọc khách sáo – anh không tìm được chút ấm áp thân 
tình nào. “Bà ấy đỏm dáng, kênh kiệu và khó tính” – Vượng đã thầm nghĩ vậy. Hôm nay 
chị Tuyết lại không đồng ý đón mẹ chỉ vì sự hiện diện của bà, phải chăng chị ta đã biết 



rõ hơn anh về cá tính của bà? Chị không cho mẹ gặp mặt bà để che đậy sự nghèo khó, 
thua thiệt của mẹ mình? . Nếu quả vậy thì chị đã lầm. Quá lầm. Lỗi lầm lớn nhất đầu 
tiên là chị đã tự khinh thường mẹ mình, gia đình mình… Chị đâu có biết sự che đậy, dối 
trá đâu có thể sống được lâu dài trong tình yêu ? 
 Vượng chẳng hề trách gì mẹ của Diễm vì trước mắt bà, quanh bà, toàn là hạng 
người cầu lợi hám của, nhưng chỉ thương Diễm phải bị bà rầy rà lúc có anh đến thăm. 
Diễm yếu đuối, không thể vượt thoát ra khỏi được sự che chắn lo toan quá kỹ của mẹ. 
Có lần, hẹn gặp nhau ở Café Cây Phượng, Diễm đã khóc sướt mướt. Những giọt nước 
mắt ấy đã cho Vượng nhận ra rõ hơn sự mềm yếu và bất lực của nàng trước vòng giam 
hãm của mẹ. Có lẽ nàng đang trông chờ ở anh một sức mạnh nào đó để đưa nàng ra khỏi 
vùng sương mù dày đặt của thứ tình thương vị kỷ, lạc hậu của mẹ; nhưng ngoài tình yêu 
thương nàng, anh còn có thứ gì để chống đỡ nữa đâu? Vượng cảm thấy quanh mình bức 
tường ngăn cách đã được dựng lên từ bao thế kỷ nay vẫn kiên cố,  tuy đã được sự sơn 
phết lên bao lớp màu sắc quái gỡ! Sức mạnh của quyền lực và tiền bạc luôn chế ngự con 
người từ ngàn năm nay rồi cơ mà! Vượng cảm thấy mình bất lực trước những giọt nước 
mắt khổ đau của Diễm – Thầm nghĩ : “Chẳng lẽ tình yêu nào rồi cũng được kết thúc 
bằng những dòng nước mắt hay sao?”. 
 Vượng tự ý hạn chế dần các cuộc gặp gỡ, viết thư cho Diễm; dành thời gian đọc 
sách về Thiền tông do Sư cô Diệu Huệ cho mượn. Đôi lúc có cuốn sách nào mới, hay, về 
triết lý Đạo Phật, Diệu Huệ cũng đích thân mang sang nhà cho anh. Gọi là “Sư Cô” vì 
Vượng nhìn thấy Diệu Huệ mặc áo nhật bình màu xám, tụng kinh gõ mõ thường xuyên, 
lại ăn chay ở chùa nên tự anh nghĩ ra cách gọi ấy, chứ Diệu Huệ chưa được xuống tóc 
(chỉ cắt gọn  ngắn lại thôi). Diệu Huệ có học, sáng trí, hoạt bát – nhất là rất dễ thương, 
nên được Sư Bà Tuệ Nguyên cho gần gũi bên bà để giúp việc khi cần – Diệu Huệ đang 
làm công việc của một thị giả. 
 Lần đầu tiên đến vấn an Sư Bà khi từ  Saigon trở về – Vượng đã có dịp gặp Diệu 
Huệ đứng cạnh Sư Bà, hầu nước. Cảm giác ban đầu của anh nghĩ về Diệu Huệ là khuôn 
mặt ấy không bao giờ biết buồn là gì. Khuôn mặt thon bầu tươi hồng, đôi mắt tròn đen, 
nhất là chiếc miệng với đôi môi như được bôi phớt lên chút son luôn mỉm cười. Nếu 
Diệu Huệ không cười, nhìn vào đôi môi ấy, nét mặt ấy – Vượng luôn cảm thấy như nàng 
đang chớm cười. Như một đóa hồng đang nở. Luôn luôn tươi tắn, hồn nhiên – xinh đẹp. 
Anh thầm nghĩ, chỉ có người có một tâm hồn trong sáng, thánh thiện – mọi suy tính ưu 
phiền đều đã được gạn bỏ, mới có được một khuôn mặt an vui, gợi cảm như thế. 
 Sau này – ngoài thời gian đọc sách, Vượng rất thường sang thăm Sư Bà Tuệ 
Nguyên. Anh thường đi ngõ tắt – hàng rào chắn ngang ranh giới khu chùa với nhà 
Vượng, được cắt bớt một đoạn nhỏ do gợi ý xin phép của mẹ anh, từ ngày Vượng xa nhà 
đi học. Tiếng đọc kinh, tiếng chuông mõ sớm chiều vang vọng sang nhà anh, nghe rõ 
từng lời. Mẹ anh bảo, đã nhờ âm thanh ấy- bà mới an vui sống được bấy lâu. Hôm nào 
vắng đi một buổi, bà lại cảm thấy bồn chồn, lo lắng chạy sang chùa … Còn Vượng, anh 
sang chùa, vào hầu chuyện với Sư Bà bắt đầu từ nỗi trống vắng, từ những nỗi buồn 
không tên. Gặp Sư Bà, anh có thể tìm lại đôi nét thân thương của cha – tưởng tượng ra 
thuở hai chị em cùng sống chung trong một nhà. Và sau cùng – với tư cách là người cô 



ruột, Sư Bà đã giúp Vượng tự mình vượt qua được những phiền muộn đã đẩy anh vào 
ngõ cụt. 
 Sang thăm Sư Bà, gặp bữa, anh cũng đã tự nhiên ngồi ăn chung – chuyện trò rôm 
rả như ở nhà mình. Như một đứa cháu nhỏ ngoan ngoãn. 
 Sư Bà nhắc : 
 -Ăn cơm đi chứ – cháu ? 
 Tiếng Diệu Huệ vọng lại từ bên kia sân cát nối liền với khu nhà bếp: 
 -Anh Vượng không ăn cơm chay được đâu bà! – Tiếp theo là tiếng cười dòn, 
trong trẻo. 
 -Cô Huệ lầm rồi! – Vượng cười lớn, thời còn là sinh viên, tôi đã từng “ăn chay” 
nhiều rồi… Đã đến các ngôi chùa ở Saigon mà ăn nữa đấy! 
 Sư Bà chậm rãi, từ tốn – giải thích: 
 -Không biết cháu sang nên cô không bảo Diệu Huệ làm thêm chút thức ăn… 
 -Cô ăn được cả đời, cháu ăn không được vài tháng hay sao? – Giọng Vượng chân 
thành. 
 Vượng áy náy hỏi “Tại sao Diệu Huệ chưa xuống tóc như các cô chú trong chùa, 
thưa cô?”. 
 Sư Bà không trả lời Vượng, mà kể về Diệu Huệ cho anh nghe. Ngoài các chi tiết 
anh đã được mẹ và các cô chú cho biết về Diệu Huệ (cha mất rất sớm lúc nàng vừa lên 
chín, mẹ tái giá, người dượng say sưa cộc cằn, bị mẹ ruồng bỏ…) – Sư Bà còn cho anh 
biết thêm về cuộc tình dang dở của Diệu Huệ cách nay hai năm: Người bạn trai lặng lẽ 
xa nàng – cưới vợ nhà giàu, đã cùng nhau về thành phố sống… 
 Sư Bà tự tay rót hai tách trà – giọng bình thản : “Xuất gia không phải vì thất vọng, 
vì trốn nợ đời; mà người được làm Trưởng tử Phật phải là người yêu thương đời, là 
người có nhiều khát vọng cho bản thân mình và cho mọi người – cháu à!”. 
 Lời giảng giải của Sư Bà gián tiếp cho Vượng hiểu rõ thêm về trường hợp của 
Diệu Huệ – nàng chưa đủ duyên để cạo bỏ mái tóc xuân thì truân chuyên để thảnh thơi 
cùng kinh kệ. Điều khiến Vượng ngạc nhiên nằm ở khuôn mặt Diệu Huệ. Với nét mặt 
hồn nhiên, tươi tắn ấy tưởng không bao giờ biết tới muộn phiền khổ đau là gì, sao lại có 
cuộc đời bất hạnh là vậy? Cuộc đời đã dày vò tất cả hay sao? 
 Vựơng tìm dịp gần gũi Diệu Huệ hơn, có lần cố tình “gây sự” với nàng để xem 
gương mặt ấy có biết sân giận hay không. Một hôm, được Sư Bà bảo mang sang cho 
Vượng một dĩa trái xây – Vượng đưa Diệu Huệ ra tận ngõ – anh cười cười : “Này Diệu 
Huệ, tôi nghe có người nói cô đi tu vì … thất tình – có đúng vậy không?”. Diệu Huệ 
thoáng ngạc nhiên (đôi mắt nàng bảo thế) nhưng chiếc miệng đã bật lên cười: “Anh 
không còn chuyện nào đáng quan tâm hơn nữa sao?”. 
 -Không – Vượng đáp gọn, đôi mắt nhìn chăm chăm lên khuôn mặt tươi hồng của 
Diệu Huệ. 
 -Thế thì tôi nói nhé- Đúng như vậy – nàng lại che miệng cười – vừa lòng chưa, 
ông bác sĩ? 
 Diệu Huệ bước đi như chạy “Tôi về kẻo Sư Bà có việc cần gọi…”. 



 Sau hôm ấy, Vượng đã thử viết thư cho Diệu Huệ. Thư gởi đi đến ba lần, nhưng 
Sư vãi già cũng cứ vẫn nhìn anh cười cười. Còn Diệu Huệ, vẫn cứ tỉnh bơ thản nhiên 
sang nhà gặp anh – Khi thì đổi cho anh cuốn sách, lúc thì mời anh sang dùng cơm với 
Sư Bà nhân ngày cúng giỗ… Vượng tìm đủ mọi cơ hội để dò xét ý nghĩ của nàng, nhưng 
trên gương mặt luôn tươi mát ấy, trong đôi mắt mở to lay láy ấy không hiện ra một nét 
gì khác biệt ngày thường. Càng mong mỏi tìm hiểu Diệu Huệ – Vượng càng nhận rõ 
trong anh một điều : “Mình đã yêu nàng thật rồi sao ?”. 
 Qua Sư Bà, Diệu Huệ biết được Vượng sắp được chuyển về công tác ở Bệnh viện 
Đa khoa thị xã. Sư Bà mỉm cười! “Nó lưỡng lự không muốn đi – đó là ý muốn của vợ 
chồng con Tuyết…” – Từ ngày ngành bưu điện phát triển độc quyền thu về lợi nhuận 
cao, gia đình Tuyết có nhiều thay đổi rõ rệt: Nhà cửa tiện nghi sáng láng hơn, các kiểu 
áo quần model hơn, nhất là chiếc Dream mới toanh vừa được khui ra từ trong thùng 
bằng tiền thưởng của hai vợ chồng… 
 Diệu Huệ tự dưng cảm thấy lơ lửng, như vừa để rơi mất một vật gì quý báu từ lúc 
Sư Bà cho biết Vượng sắp ra đi. Nàng cảm thấy hụt hẫng, xao xuyến trong từng nhịp 
đập hơi thở lúc ngồi thiền – “Nên gặp anh ấy hỏi lại cho rõ…” – nàng tự nhủ. 
 Sau thời kinh buổi sớm, Diệu Huệ xin phép Sư Bà sang nhà bàu Sáu Minh gặp 
Vượng để l;ấy lại mấy cuốn sách. Lần đầu tiên Diệu Huệ đi theo ngõ tắt- gỡ tấm phên 
tre che chắn lối qua – bước nhẹ nhàng đến ô cửa sổ nơi phòng Vượng. Trời còn mờ mờ 
tối – khu nhà yên tĩnh như đang mơ ngủ. 
 -Diệu Huệ đấy à? – Tiếng Vượng vọng lại từ tản đá nhỏ làm kệ ngồi dưới gốc cây 
nhãn. 
 -Em … anh dậy sớm thế sao! – Diệu Huệ quay lại phía Vượng. 
 -Tôi thường thức dậy theo tiếng đọc kinh của Diệu Huệ – Vượng lững thững bước 
lại gần nàng. 
 -Có việc gì mà em sang sớm vậy? 
 -Em có cái này gởi cho anh – Diệu Huệ dừng lại một phút – nhưng anh phải hứa 
với em một điều … 
 -Dĩ nhiên, anh hứa … 
 -Anh chỉ được mở thư ra lúc anh đã về làm việc ở thị xã – Diệu Huệ nghiêm 
giọng – Anh nhớ không? 
 -Nhớ rồi! – Em cứ yên tâm, anh đã hứa là sẽ làm – Vượng thoáng cười. 
 Diệu Huệ trao cho Vượng một phong thư mà bì thư là phong bì cũ của Vượng đã 
gởi cho nàng trước đây. Anh đỡ lấy, xếp đôi lại, bỏ vào túi áo Pyjamas. Diệu Huệ chớm 
quay đi – Vượng đã kịp lên tiếng: “Nhưng nếu anh không chịu về thị xã thị sao?”. 
 -Anh đã chẳng nói với Sư Bà…. 
 -Đó là dự định của vợ chồng chị Tuyết – Tiếng Vượng nhỏ lại – chị ấy có ý muốn 
lo cho anh về… 
 -Còn ý anh thì sao ? 
 -Dĩ nhiên là anh chỉ muốn sống ở quê với mẹ cho đến khi … 



 Bất ngờ, Diệu Huệ chồm đến, thòng tay vào túi áo Vượng định rút lại phong thư – 
nhưng Vượng đã kịp giữ tay nàng lại. Anh kéo nàng vào lòng, ôm lấy hai bờ vai thon thả 
của nàng – trong lúc Diệu Huệ úp mặt vào ngực anh – nức nở khóc… 
 Hai người vẫn đứng yên. 
 Tiếng chim chuyền cành buổi sớm thỉnh thoảng vọng lại chỗ hai người như những 
tiếng cười trong trẻo. Tiếng chim quen thuộc đã bao lần anh đã nghe – nhưng sao lúc 
này anh bỗng thấy trong tiếng chim ríu rít réo gọi ấm áp kia đã làm cho lòng mình rộn rã 
niềm vui…            
      Tháng 6.1997 
 
  CHUÔNG CHIỀU  
                       
                      T H I Ê N   Đ Ứ  C 
 
                        
 
      
 
Bà Diệu Thuần có ý nguyện vào dịp lễ Vu Lan – cũng là ngày lễ “chúng Tăng Tự tứ”; 
bà đi hành hương, lễ bái, cúng dường mười ngôi chùa kể từ ngày chồng bà mất. Có 
nhiều năm, theo đoàn hành hương của Phật tử chùa Tâm Ấn – bà đi chiêm bái “thập tự” 
ở ngoài tỉnh. Có năm, chỉ đi loanh quanh trong tỉnh, vì chùa không tổ chức đươc, hay 
nhằm lúc bà bị bệnh. Bà thường nói với các con : “Chùa gần, chùa xa – chùa to, chùa 
nhỏ – đều có Phật: Đức Phật  ở trong tâm mình chớ ở đâu? “. 
Năm nay có Sơn An – cậu con trai út của bà vừa trình luận văn tốt nghiệp xong trở về 
nghỉ vài tuần trước khi vào lại Sài Gòn xin việc; bà nắm lấy tay con – nhìn âu yếm vào 
mặt con – cười : “Con làm tài xế đưa mẹ đi chùa được không?”. 
-Thưa , được – Sơn An đáp lời mẹ rất nhiệt tình. 
-Đưa mẹ đi thăm mười ngôi chùa kia đấy… 
-Một trăm ngôi chùa con cũng đưa mẹ đi được kia mà – Sơn An cười thoải mái. 
Anh nhớ lại ba năm trước, lúc ba anh qua đời – mẹ anh vô cùng đau xót. Sự quặn thắt 
xót xa bật lên trong những tiếng nấc, nghẹn ngào – suốt hơn một trăm ngày, sau ngày 
chung thất. Thỉnh thoảng, trong bóng tối lờ mờ của gian buồng riêng, lại vọng lên lời 
thầm thì ; tiếng khóc cố nén lại tức tưởi. Chiều nào bà cũng lên viếng mộ, thắp hương, 
trong bộ áo quần màu đen an phận, buồn bã… Sơn An dần dần, thấu hiểu được lòng mẹ, 
thấu hiểu được sự vô tình chua xót của lẽ vô thương, và nhất là qua mẹ, anh đã hiểu thế 
nào là “bạn đời” – (bạn của một đời, một kiếp người). 
Sơn An đưa mẹ đến lễ bái, cúng dường ngôi chùa đầu tiên: Đó là Tổ đình Thiên Đức ở 
thôn Háo Lễ – xã Phước Hưng – huyện Tuy Phước. Bà Diệu Thuần vừa ngồi lên yên xe, 
vừa cười hỏi : “Con có biết tại sao mẹ chọn về Thiên Đức trước tiên không?”. 
-Dạ , không… 



-Ngôi Tổ đình ấy là nơi nhà ta chịu ơn nhiều lắm, thời chiến tranh… Ông bà ngoại, các 
dì cậu – và cả mẹ đã nương thân ở nơi ngôi chùa ấy… 
Tiếng bà cười sau lưng Sơn An: 
-Mẹ có nhiều kỷ niệm với Cô Ba, người đang tu học, coi sóc, giữ gìn ngôi chùa Thiên 
Đức trong những năm cả xã được xem là “vùng trắng”… 
 -Bà ấy không sợ bom đạn sao mẹ? – Sơn An chia sẻ tâm sự với mẹ. 
 -Không ! Cô ấy ở lại chùa, cưu mang giúp đỡ bà con nghèo khó, giúp đỡ người 
hoạn nạn, không hề phân biệt… 
 Sơn An cho xe chạy đều, tốc độ khoảng ba mươi cây số giờ. Anh có vẻ chăm chú 
lắng nghe lời mẹ kể, như cùng sống lại với bà những năm tháng tuổi trẻ đen tối, bấp 
bênh. 
 Bà Diệu Thuần bỗng hỏi : “Con có biết, ngoài tên chùa Thiên Đức – chùa còn có 
tên gì nữa không?”. 
 Sơn An cười lớn: 
 -Con chịu thua ! 
 -“Chùa Cô Ba, chùa Bà Ba…” – giọng bà Diệu Thuần trở nên trong trẻo, ấm áp. 
Bà con vì thương nhớ bà mà gọi vậy… 
 Xe đã chạy trên con đường bê tông cao, phía bên trái là dòng sông đang mùa cạn 
nước từng bầy vịt thả đồng ngụp lặn, tranh nhau kiếm mồi. Phía bên phải là con mương 
dẫn nước, là cánh đồng xanh, là từng bầy cò trắng… Gió buổi sớm rạt rào trên những 
hàng bạc hà, cành lá đung đưa, lấp lánh, như những bàn tay thân ái vẫy chào. Sơn An 
cảm thấy yêu mến quê ngoại nhiều hơn, đồng thời, anh cũng cảm thấy có chút gì như hối 
tiếc, như ân hận, sau bao năm xa quê… 
 -Đã gần đến chùa Thiên Đức chưa mẹ? – Sơn An hỏi với giọng nao nức. 
 -Qua sân vận động, chạy tiếp đến trước cổng “Chợ Háo Lễ”, rồi rẽ phải theo 
đường bê tông… 
 Chùa Thiên Đức đây rồi. 
 Ngôi Tổ đình vừa được đại trùng tu trông trang nghiêm, kỳ vĩ quá ! Bức tượng 
Quan Thế Âm bằng đá cẩm thạch cao 16 mét hướng nhìn về Tây – bao quát cả khu chùa 
rộng hơn mấy mẫu đất sáng lên màu ngói đỏ, màu vàng đậm, giữa màu xanh tươi của 
ngàn hoa lá… 
 Sơn An theo mẹ vào phía nhà Tổ để lễ bái Hòa Thượng viện chủ. Rồi anh theo mẹ 
lên Chánh điện lạy Phật. Sơn An có cảm tưởng như mình đang sống lại những năm 
tháng tuổi nhỏ – luôn theo mẹ, như đi chùa, đi phố, thậm chí đến việc đi ra chợ nữa. Đó 
là những giây phút hạnh phúc của tuổi thơ anh – mà sau này, lớn dần lên, anh không có 
thời gian nghĩ đến… 
 Sơn An rời Chánh điện, vì người đến lễ bái mỗi lúc một đông – còn mẹ anh thì 
đang tha thiết với quyển sách kinh trên tay… Anh đi ra phía sân trước, đứng ngắm nhìn 
bức tượng Bồ tát Quan Thế Âm đang dịu hiền nhìn xuống – nét mặt từ bi, an nhiên, giữa 
khoảng trời xanh lồng lộng mây trắng trên cao. Anh chợt nghe có tiếng vỗ tay, rồi giọng 
đồng ca bài “Chùa Tôi” của Chúc Linh từ phía sau pho tượng – Anh tiến dần về phía ấy 
như có một sức hút kỳ diệu… 



 Đứng giữa vòng tròn, các em thiếu trong GĐPT Thiên Đức  là một cô gái tóc xỏa, 
trong chiếc áo dài màu lam, giữa ngực đeo huy hiệu, và được gắn bên dưới một đóa hoa 
hồng trắng… Nhìn chiếc hoa màu trắng trên ngực áo cô gái, tự dưng Sơn An cảm thấy 
một nỗi bàng hoàng thương cảm dấy lên từ đáy lòng mình. Anh nhìn mải mê cô gái. Còn 
cô gái vẫn hồn nhiên vỗ tay giữ nhịp cho các em hát… 
 Đợi đến giờ nghỉ, Sơn An đến bên chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây hoa Sứ – nơi cô 
gái đang ngồi. 
 Sơn An làm quen : 
 -Em hát hay quá… 
 Cô gái ngước lên nhìn anh – cười thân tình : 
 -Anh cho em “leo cây” đó à ? 
 -Không – Sơn An vui vẻ – anh nói thật lòng mà ! 
 -Anh phải nói là em “hay hát” hơn “hát hay” mới đúng ! 
 Sơn An ngồi xuống phần ghế còn lại bên cô gái – vẫn giọng chân thành  
 -Suy cho cùng “hay hát” vẫn tốt hơn “hát hay” mà lại ít hát phải không? Em đã 
hát cho nhiều người cùng nghe. 
 Họ đã quen nhau. Tự nhiên . Như đã quen như từ lâu rồi. Cô gái kể về những buổi 
sinh hoạt ở chùa, những ngày lễ, ngày giỗ, ngày sóc vọng mà nàng đã gắn bó, tham gia 
nơi mái chùa thân yêu này từ lúc còn là ngôi chùa cũ – khép nép, khiêm nhường của một 
mái chùa quê. Nàng kể đến những đứa học trò bé nhỏ của nàng nơi mái trường tiểu học 
một buổi đến trường, một buổi ra đồng, chăn trâu, chăn vịt… Đó là những mảnh đời yên 
ả, lặng thầm của nàng nơi vùng quê hiền hòa mà vẫn còn lao đao chuyện cơm áo… 
 …Buồi chiều, trong lúc bà Diệu Thuần đang tham gia khóa lễ cầu an – Sơn An đi 
thơ thẩn trong vườn chùa rợp bóng mát. Đã từ rất lâu, anh mới sống lại được khoảnh 
khắc của sự yên tĩnh, thanh tịnh, nơi tâm hồn mình. Thời gian bước đi khoan thai. Ánh 
chiều rơi xuống từng giọt nhỏ. Và tiếng chuông, lời đọc kinh từ phía chánh điện như tan 
hòa, mỏng manh, tha thiết bao trùm cái không gian linh hiệu của Tổ đình. 
 Anh đi. Từng bước chậm. Hít thở nhẹ nhàng. 
 Sơn An có ý chờ đợi cô gái huynh trưởng có pháp danh Diệu Hòa lúc sáng. (Khi 
cô gái chào từ giã anh về nhà, Sơn An có ân cần muốn biết tên và địa chỉ – cô gái chỉ 
liếng thoắng đáp : “Pháp danh Diệu Hòa – nhà có cây hoa Phượng đỏ bên kia đường”). 
Anh ngồi lại bên hông cửa cổng tam quan, chăm chú, theo dõi đám công nhân đang vội 
vàng thi công khu triển lãm, khu biểu diễn văn nghệ, cho ngày đại lễ lạc thành Tổ đình 
vào những ngày cuối tháng bảy. Quý thầy, quý chú bác trong ban hộ tự, ban tổ chức – đi 
lại, chuyện trò, chào hỏi rộn ràng càng làm cho không khí thêm ấm áp, gần gũi… 
 Diệu Hòa đã dắt chiếc xe mini màu tím bước vào cổng. Sơn An đứng dậy, bước 
lại đón: “Anh chờ em cả mấy giờ rồi!”. 
 -Em có hẹn giờ nào với anh đâu? Diệu Hòa nhìn lướt lên khuôn mặt thanh tú, 
trắng trẻo của Sơn An – cười tinh nghịch. 
 -Đã đành là em không hẹn, mà anh vẫn cứ chờ, mới lạ – mới có chuyện để nói 
chứ ? – Sơn An bước theo chân Diệu Hòa, cười vô tư. 



 Họ ngồi vào chiếc ghế bằng thân gỗ lớn được cưa phẳng mặt, gốc rễ xù xì – được 
đánh vẹc ni sáng bóng. Chiếc bàn – cũng từ thân cây to – cưa xéo dài một cách mỹ thuật 
– tạo nét tự nhiên, đẹp mắt. Ở gian nhà dãy hành lang phía trái sau khu chánh điện này 
có tới mấy bộ bàn ghế thiên nhiên, kỳ lạ như thế. 
 Sơn An hỏi : 
 -Em ở cạnh chùa, lại thường xuyên sinh hoạt, gắn bó – vậy em biết chùa Thiên 
Đức còn có tên “thường gọi” nào nữa không? 
 Diệu Hòa cười lớn: 
 -Em không “đố” anh thì thôi, sao anh lại “múa rìu qua mắt thợ” vậy ? 
 -Không phải thách đố, anh chỉ muốn tìm hiểu kia mà – Sơn An chống chế. Anh 
hỏi như một câu trả lời: 
 -Có phải chùa còn có tên là “Chùa Bà Ba, Cô Ba” nữa, phải không? 
 -Đúng rồi – Diệu Hòa cười, nhưng còn có một tên “thường gọi” nữa kìa… 
 -Lại còn có thêm một tên nữa sao ? 
 -Chùa “Nước Chảy” – Diệu Hòa đáp nhanh sau cái nhìn thoáng qua đôi mắt Sơn 
An đang mở to có vẻ ngạc nhiên, thích thú. 
 Chùa “Nước Chảy” – có một nhánh sông nhỏ chảy qua quanh chùa, lúc chùa mới 
được Tổ khai sơn Thiền sư Minh Giáo Kỳ Phương tạo dựng vào khoảng năm 1720 bằng 
ba gian nhà lá. Nay dòng nước đã bị bồi lấp, nhà cửa, thôn ấp được mọc lên dần ; diện 
tích ngôi chùa được mở rộng thêm ra ; đến đời trụ trì thứ 13 – thiền sư Tâm Tịnh Huệ 
chiếu (1895 – 1970) chùa mới được tái thiết toàn bộ bằng vật liệu kiên cố… Đến ngày 
hôm nay, Hòa Thượng Thiền sư Quảng Phước Thiện Nhơn là vị trù trì thứ 15 – đã thực 
hiện cuộc đại trùng tu ngôi Tổ đình Thiên Đức thành ngôi già lam trang nghiêm, hùng 
vĩ… 
 Sơn An lắng nghe Diệu Hòa “thuyết trình” một cách thích thú, như một đoàn sinh 
của GĐPT. Còn Diệu Hòa thì có dịp tự hào về sự gắn bó tha thiết của mình với ngôi 
chùa quê thân yêu. 
 Bất chợt, Sơn An cầm lấy bàn tay Diệu Hòa – tự nhiên như cái bắt tay với một 
người bạn – anh vỗ nhẹ lên bàn tay Diệu Hòa – giọng hứng khởi : “Anh rất phục em – 
nhưng cho anh hỏi em một câu nhé ?”. 
 -Câu gì ? Diệu Hòa vẫn giữ yên bàn tày trong đôi bàn tay Sơn An ấm áp. 
 -Trong khu vườn chùa đây, em biết có bao nhiêu ngôi tháp cổ không? 
 Một thoáng do dự – nàng đáp : 
 -Hình như là sáu, hay bảy ngôi tháp… 
 -Anh muốn em nói chắc, không có “hình như”… 
 -Là sáu ! 
 -Đúng ra là bảy – Sơn An cười lớn. 
 Bà Diệu Thuần từ sân nhà thờ Tổ đoan đã bước lại chỗ hai người – giọng vui 
mừng :”Mẹ đi tìm con nãy giờ, chiều tối rồi, mình về thôi…”. 
 Sơn An giới thiệu Diệu Hòa với mẹ. Bà gật đầu, âu yếm nhìn Diệu Hòa, mỉm cười 
: “Cuối tháng An nó vào lại Sài Gòn – tiếc là hai đứa ở xa nhau quá!”. 
 Sơn An nói với mẹ : 



 -Đức Phật đã dạy : “Kẻ vô ơn, bạc nghĩa thì dù ở gần, cũng thấy cách xa. Còn kẻ 
tri ân và tình nghĩa thì dù có ở xa cũng hóa gần” – có phải không mẹ ? 
 Từ phía chánh điện, hồi chuông bỗng vang lên, vang lên, liên hồi ngân vang trong 
bóng chiều đã gần tắt. Hình ảnh ngôi nhà có cây hoa phượng đỏ bên kia đường, cổng 
nhà sơn màu xanh, cửa sắt xanh – dãy cửa chính bằng gương sơn màu đà – Sơn An 
thoáng nhớ lại theo lời miêu tả của Diệu Hòa – và anh đinh ninh rằng, anh sẽ có dịp tìm 
đến … 
 Hồi chuông đã ngưng bặt. Nhưng tiếng chuông chiều Thiên Đức sẽ còn mãi mãi 
ngân vang trong tâm hồn anh đầy ắp yêu thương. 
 Diệu Hòa đứng lặng yên. Vẫy tay từ giã … 
              
    Tổ đình Thiên Đức 
              Vu Lan PL 2511 
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Đang là đầu mùa hè nhưng thời tiết khô nóng, ngột ngạt quá mà Nhưỡng lại nhìn thấy 
Vân Như đang nằm trong buồng, mền đắp kín đầu, co rút lại như một con tôm. Anh mở 
cửa buồng rộng ra – nói với con: “Vân Như, con đau hay sao? Nóng bức thế này mà con 
không bật quạt, lại đắp mền?”. 
 Tiếng Vân Như trả lời lí nhí: 
 -Con không đau – con muốn nằm yên một chút! 
 Phía trước, tiếng gây gổ, hằn học của bà Lệ – mẹ Vân Như, vẫn vọng vào rõ, từng 
chặp : “… Ông làm cho đời tôi phải khổ, tôi sống với ông thiếu thốn đủ thứ – Tôi đã lấy 
lầm ông, nếu không, đời tôi đâu phải khổ thế này?”. 
 Nhưỡng gượng cười: “Cô ở gần tôi, biết rõ gia cảnh của gia đình tôi – hai ba năm 
trời lui tới thư từ chứ có phải ngày một ngày hai gì đâu, sao gọi là “lầm”?” 
 Bà Lệ ngồi im lặng . 
 Nhưỡng đốt một điếu thuốc – giọng dịu dàng: “Cô nghĩ lại xem, tôi có nói với cô 
lời nào dối trá, lừa gạt đâu? Cô là người yêu đầu đời của tôi khi vừa hăm bốn tuổi. Trong 
tình yêu với cô, tôi chưa hề có lời nào gian dối, phỉnh phờ để mong cầu… Hình như lúc 
này cô đã quên hết những gì đã viết, đã nói với tôi – nhưng tôi thì không bao giờ quên 
…”. 
 Vẫn là chuyện tiền nong, những so bì, ham muốn, rồi than thân trách phận dần 
dần dẫn tới mối bất hòa, thù ghét ngày càng sâu đậm trong đầu óc Lệ. Khi trong lòng đã 
vơi cạn tình yêu thương, thì nỗi bao dung, thông cảm cũng sẽ khô héo. Trên mảnh đất 



cằn khô của tâm hồn, sẽ dần mọc lên sự thù oán, chia xa. Người xưa cũng đã từng nói 
“Thương nhau – thương cả lối đi; ghét nhau – ghét cả tông ty họ hàng!” kia mà! 
 Nhưỡng biết vợ đã sớm quên hết những gì đã viết (chẳng hạn: “… Em chỉ mong 
được sống bên anh cho dù trong một căn nhà trống rỗng”…), đã nói (chẳng hạn : “… 
Em nguyện yêu thương anh suốt đời cho dù…”) cách nay hơn hai mươi năm- chỉ biết 
tìm lời an ủi, gợi kể, và sau cùng là gắng chìu theo ý vợ – để tránh bớt những lần xích 
mích, cải vã nhau trong tháng – chỉ mong cho hai con được yên vui học hành. 
 Những cố gắng làm vừa lòng Lệ, sự im lặng nhẫn nhục sống như một cái bóng 
của Nhưỡng cũng không làm giảm bớt tính tình đổi thay bất thường của vợ khi đồng 
lương anh mang về hàng tháng không tăng lên được bao nhiêu! (Dầu anh đã nhận làm 
thêm ngoài giờ, nhưng cũng quá ít ỏi, lại không được đều đặn). Mọi chuyện chỉ nằm gọn 
trong một chữ “Tiền” ngắn ngủi, tạm bợ ấy thôi. Trong đời mình, chưa bao giờ anh cảm 
thấy được cái mãnh lực ghê gớm của nó : Có tiền là có tất cả hay sao? Thời trẻ, anh ít để 
ý tới nó. Coi thường nó. Xem nó như tên “đầy tớ” của mình. Nay, nó lại là “ông chủ” – 
ông chủ lớn – sai khiến mình, dày vò đến khổ đau, bất hạnh. Nhưng quanh anh, những 
kẻ lắm của thừa tiền – anh vẫn thường nghe họ than khổ. Ông Giám đốc của công ty anh 
đang làm việc, đã chẳng thường rầu rĩ  nói : “Tôi là kẻ khổ sở nhất trên đời!” (ông có vợ 
ngoại tình, còn ông thì … thất tình!). Giàu có cũng khổ. Nghèo khó cũng khổ. Vậy ai là 
người hạnh phúc nhỉ? – Nhưỡng vẫn có lúc phân vân tự hỏi mình như thế. Có lẽ hai chữ 
“Tình” và “Tiền” làm cho con người khổ đau nhiều nhất – hơn cả bốn cái khổ mà đạo 
Phật đã thuyết giảng là “sinh, lão, bệnh, tử”… 
 
 
 Vợ chồng Nhưỡng chỉ có hai con : Phước Hưng – đứa con trai đầu lòng sinh năm 
1973 – đang học năm thứ ba trường Đại học Bách khoa Saigon; và Vân Như – cô con 
gái út đang học lớp chín. 
 Phước Hưng ngay từ lớp năm đã là học sinh giỏi Toán của tỉnh – tham gia đội 
tuyển dự thi học sinh giỏi toàn quốc. Cả hai năm lớp chín và mười hai – Phước Hưng 
đều đạt giải nhất môn Toán của tỉnh. Phước Hưng đã thi đậu vào cả hai trường: Đại học 
Y – Huế, và Bách khoa Saigon với điểm số khá cao. Riêng Vân Như dầu cũng giỏi Toán 
như anh, nhưng lại rất xuất sắc cả hai môn Việt Văn và Anh Văn. 
 Đầu năm học lớp chín, vừa đi học về – nhìn thấy ba má đang ngồi im lặng ở bàn – 
Vân Như đã sà vào lòng Nhưỡng – nói ngay : “Ba ơi, thầy chủ nhiệm có hỏi con thích ở 
trong đội tuyển nào, để thầy xếp lớp học bồi dưỡng, làm danh sách dự thi?”. 
 Nhưỡng nhìn vợ – cười với con : 
 -Con thích thi môn nào? - Ba để con tự ý chọn đấy… 
 Dừng một lát, thấy con vẫn yên lặng – anh tiếp : “Thầy Huy phụ trách lớp Anh 
Văn có gặp ba, đề nghị ba nên cho con thi môn Anh Văn …”. 
 Vân Như ngước lên nhìn mẹ – rồi nhìn ba – có ý dò hỏi : “Cô Minh Xuân dạy 
Văn con đó ba, cô ấy có khuyên con thi môn Văn…”. 



 Tiếng Vân Như cười rúc rích : “Còn Thầy Dũng dạy chuyên Toán lớp luyện thi 
cho trường, gặp con ở Văn phòng –cũng hỏi  :“Vân Như vào học lớp Toán với thầy 
nhé?” – con chỉ im lặng, không biết trả lời ra sao với thầy!”. 
 Chỉ có việc chọn môn thi cho Vân Như, vợ chồng Nhưỡng cũng đã bất đồng gây 
căng thẳng cho gia đình : Lệ không muốn cho Vân Như thi Văn – nàng nói: “Học Văn 
để rồi sau này đói dài như ba mầy à?”. Nhưỡng góp ý : “Con học giỏi môn nào cũng tốt 
cả; ba môn ấy, tùy  con chọn lấy một môn con thích nhất!”. Vân Như do dự nhìn mẹ: 
“Con muốn ba chọn giúp con kìa…” – “Con không chọn được, để má chọn cho” – Nàng 
nguýt Nhưỡng một cái khá dài – “Mình phải chọn cho con, sao cứ nói để “Con tự chọn, 
tự chọn” hoài?”. Sau cùng, Vân Như chọn thi môn Anh Văn – vừa làm vừa lòng má, mà 
ba cũng vui… 
 
 Vân Như tung mền, bước vội xuống giường chạy ra phía sau nhà. Bé đứng tựa ở 
cánh cửa mở ra sông, bên kia là cánh đồng lúa vàng êm ả – lòng bàng hoàng, ray rức. 
Lúc còn nhỏ, đang học cấp một, mỗi lần nghe thấy ba má ồn ào, cãi cọ to tiếng – có lúc 
xảy ra cảnh giằng xé nhau – bé đã nhiều lần tự hỏi : “Đã là người lớn rồi, đã là vợ 
chồng, sống chung một nhà – sao lại còn gây gổ với nhau như thế nhỉ?”. Một hôm khác, 
Vân Như đã bạo dạn hỏi anh của nó “Tiền bạc là cái gì mà sao người ta hay gây nhau, 
đánh nhau vì cái đó quá –anh Hưng?”. Phươc Hưng ậm ờ, đành trả lời em cho qua : “Em 
lớn rồi sẽ rõ … Tiền bạc nó rắc rối, khó hiểu lắm!”. 
 Bây giờ, Vân Như đã lớn dần – sống trong những năm tháng bất hòa kéo dài của 
ba má; Vân Như  đã hiểu ra được nhiều chuyện – càng cảm thấy buồn tủi; vừa xấu hổ, 
vừa chán nản làm sao! Quả thật là tiền bạc nó “rắc rối và khó hiểu” như lời anh Hưng đã 
nói. Nhiều ngày đến trường, Vân Như không học được. Ít hăng hái tham gia phát biểu. 
Không cười nói vui đùa cùng bạn bè như xưa. Về nhà, ngồi vào bàn học, nghe lời hằn 
học của má với ba – thấy ba bỏ việc chúi vào giường nằm- Vân Như ngồi yên, nước mắt 
cứ tự nhiên chảy; đưa tay gạt nước mắt một mình … 
 Lâu lâu, nhìn thấy ba má hòa thuận, cười nói vui vẻ – Vân Như cảm thấy như 
người mình nhẹ hẫng, trở nên linh hoạt, khỏe khoắn lạ thường. Cô bé hòa nhập vào niềm 
vui chung của gia đình, cố gắng xóa tan mối bất hòa, hiềm khích cũ. Những lúc ấy, Vân 
Như sà vào lòng mẹ – cầm tay ba – giọng tha thiết : “Má à, con muốn má hứa với con 
một điều …” – “Con hãy nói đi, má sẽ mua cho ngay …” – Lệ vừa vuốt tóc con, vừa 
cười. 
 -Má hứa chắc nhé! 
 -Chắc chứ! Má có bao giờ thất hứa với con đâu? – Giọng Lệ trở nên cương quyết. 
 Vân Như quay lại, nhìn thẳng lên mắt mẹ – giọng run run : 
 -Con muốn má hứa với con, với anh Phước Hưng – từ nay về sau, má không gây 
chuyện, bất hòa với ba nữa! Chúng con không đòi hỏi má phải mua cho thứ gì cả! 
 Nhìn thấy mẹ im lặng, Vân Như nói tiếp như đã chuẩn bị từ trước: Thư nào anh 
Hưng gởi về cũng nói cầu mong ba má hòa thuận, vui vẻ, hạnh phúc … Thư mới đây, 
anh Hưng cũng đã nhắc “… Con luôn nhớ lời ba má là cố gắng nổ lực học giỏi – điều đó 



con đã làm được rồi – mà ba má chỉ bỏ đi mối bất hòa vô lý để gia đình ta được yên vui 
– ba má không làm được hay sao?”. 
 Đã hơn mươi lần Vân Như tìm dịp gần gũi nhắc nhở mẹ, nhưng sau phút im lặng 
– bà Lệ lại nhìn Nhưỡng với ánh mắt rực lửa : “Mầy hỏi cha của mầy thì biết…”. Dù 
không hiểu ý của vợ muốn nói gì, Nhưỡng cũng nghiêm giọng nói với con : “Ba xin lỗi, 
ba có lỗi với các con nhiều quá…”. 
 Vân Như rời cửa đến bên bếp, lấy một hòn than nhỏ. Bé nhẹ đẩy cánh cửa bếp ra 
– ghi vào vách “11.5”. Bên cạnh số 11.5 là các dãy số, những ô vuông có gạch chéo 
giống như bảng ghi điểm. Mắt Vân Như nhìn chăm chăm vào dãy số dài như nhẩm tính, 
rồi òa lên khóc lớn – tiếng khóc như đã được bật ra từ nỗi uất ức và thất vọng đã bị kìm 
giữ bấy lâu! 
 Đang ngồi ở bàn viết “Đơn xin ly hôn” theo lời yêu cầu, ép buộc của Lệ. Nhưỡng 
quăng bút, bỏ chạy ra phía sau – bàng hoàng nhìn thấy Vân Như đang úp hai bàn tay vào 
mặt – nức nở khóc. Trước mắt anh, trên vách – hàng chữ số, các ô vuông lớn dần ra, kéo 
dài, nhòe nhoẹt. Nhưỡng đã hiểu các dãy số, những ô vuông buồn tủi này. Tuổi thơ của 
con đã bị ám ảnh bởi những tháng ngày bất an của gia đình, và những lần anh tuyệt vọng 
ra đi như những cuộc chạy trốn mà nào anh có hay! 
 Nhưỡng ôm con vào lòng, cố dỗ dành, nhưng tiếng khóc của Vân Như càng to 
hơn. Uất nghẹn hơn. Hai bờ vai nhỏ nhắn của bé cứ rung lên từng chặp – đầu gục lên 
tấm cửa. 
 Lệ đã có mặt. Bà sững sờ nhìn lên các dãy số, những ô vuông trên vách mà nghe 
lòng tê điếng. Tâm hồn thơ ngây nhạy cảm của Vân Như đã được viết lên bằng những 
vết than đen như thế này sao? Lệ rươm rướm nước mắt… 
 Vân Như ngã quỵ xuống trong tay mẹ – mặt tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền, hơi 
thở nặng nhọc, thoi thóp. Nhưỡng vội bồng con vào buồng, đặt lên giường – kéo chăn 
đắp qua người con… Lệ vừa xoa dần khuynh diệp cho Vân Như từ đầu đến chân – vừa 
thút thít khóc : “Con ơi, con hãy tha lỗi cho ba má. Má hứa với con, ba má không còn 
làm cho con buồn khổ nữa! Má hứa chắc với con như thế mà. Ba má đều hứa với các 
con…” 
 Hai ngày sau bé Vân Như mới hồi phục dần – đã tự ngồi dậy được, đã húp được 
lưng chén cháo – trong niềm hạnh phúc trông chờ của vợ chồng Nhưỡng. Nhìn thấy cả 
ba má đều có mặt bên cạnh, Vân Như tươi hẳn lên – ánh mắt chan chứa niềm xúc động : 
“Chúng con chỉ cầu mong cho ba má hạnh phúc!”. 
 Vân Như vui vẻ nói tiếp: 
 -Con sẽ tự tay xóa sạch hết những dấu vết buồn tủi ở đằng sau cánh cửa! 
 Lệ liếc nhìn Nhưỡng – mỉm cười…       
            Tháng 5.1993 
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Không ai biết rõ tên thật của ông, chỉ nghe nhiều người quen gọi là “Sáu Nhỏ”, hay có 
lúc gọi là “Sáu Đẹt”. Với cái tên gọi này có lẽ ai cũng hiểu ra thâm ý của nó khi được 
gặp ông: Ông gầy ốm, đen điu, nhất là chiều cao không quá một mét ba. Không hiểu 
chiếc lưng gù của ông có từ lúc nào – từ thời trai trẻ hay qua tháng năm gian khổ với đời 
sống, với nghề nghiệp – đã khiến cho con người vốn đã thấp bé, lại càng cúi gần mặt đất 
thêm nữa ! Dường như lúc nào ông đi, mắt không để vượt quá tầm nhìn của thân mình – 
chỉ cắm cúi bước lẹt đẹt. 
 Ông Sáu Nhỏ đã nhận quét dọn rác rưởi cho khu phố chợ này rất lâu; có lẽ đã hơn 
hai chục năm rồi. Ông lầm lũi làm việc, đều đặn, cẩn thận như một robot – dù trời nắng 
hay mưa – ngay từ lúc chợ chiều vừa tan cho đến tối mịt. Người ta thấy ông lọc cọc kéo 
chiếc xe cải tiến với chổi, cào, xẻng, giỏ tre – âm thầm trở về nhà … 
 Cách nay hơn mười hai năm, trong một buổi tối thu dọn rác ở các lều chợ, ông 
gặp một người đàn bà nằm co ro trên sạp, thân đắp tạm mảnh chiếu đã rách nhiều lỗ; 
người rét run cầm cập. Tiếng rên ư ử từng chặp nổi lên trong cái yên vắng trống trải của 
khu chợ, khiến ông chú ý. Ông dừng tay, bước lại gần, lấy cán chổi đập nhẹ lên đôi chân 
trắng bệch đang thò ra ngoài – lớn tiếng hỏi : “Sao giờ này còn nằm ở đây, hử ?”. 
 Tiếng đáp lại khàn đục, run run : “Ư  ư … tôi đau quá, tôi lạnh quá!”. 
 -Đau thì về nhà nằm chứ? – ông vẫn lớn giọng. 
 -Tôi không có nhà – giọng người đàn ba thều thào. 
 Ông Sáu Nhỏ hơi nhếch môi cười – “Không nhà… không nhà thì từ nhỏ đến lớn, 
bà sống ở đâu?”. 
 Im lặng kéo dài. 
 Buổi tối hôm ấy, sau khi hoàn tất công việc, ông Sáu Nhỏ quay xe trở lại đón 
người đàn bà về nhà mình. Đơn giản là vậy. Người ta thấy trên chiếc xe cải tiến cọc cạch 
thường ngày; có thêm một người nằm cuộn tròn… 
 Từ đó, người đàn bà đồng ý ở lại với ông trong túp lều dựng tạm nơi cuối con 
đường dẫn vào thành. Không tuổi tác, lễ lộc, cưới hỏi ồn ào linh đình – họ đã sống gắn 
bó với nhau, chăm sóc, sẻ chia, thương yêu nhau như đôi vợ chồng. 
 Từ ngày có “vợ” giúp sức, ông Sáu Nhỏ có phần vui vẻ, linh hoạt, tươi trẻ hơn. 
Khu phố chợ ngày càng đông đúc, rác rưởi đủ loại càng nhiều- nếu không có “bà Sáu” 
theo ông quét dọn, có lẽ một mình ông với sức vóc bé nhỏ sẽ không làm xuể được! 
 Có một buổi sáng sớm, người ta thấy ông ăn mặc tươm tất (áo sơ mi trắng nhàu 
nhò bỏ trong quần rộng thùng thình) cắm cúi đi ra dãy phố chợ. Ông ghé vào các phố 
quen (thường nhờ ông tải rác), vòng tay chào chủ nhà, lắp bắp xin tiền để mua sắm ít vật 
dụng cho trẻ sơ sinh… Thế là cả chợ đều đồn ầm lên một cách thích thú – “Sáu Nhỏ đã 
có con trai đầu lòng rồi!” – họ làm y như việc ông có con là một điều gì lạ lùng! Nhiều 
bà có hảo tâm, sau câu nói trêu ghẹo “Sáu Nhỏ nay được lên chức, sướng rồi phải 
không?” – gởi cho ông lon sữa, hay tấm áo, cái quần con nít đã may sẵn. Những lúc đó, 
ông chỉ biết cười hề hề thẹn thùng, bối rối – “Dạ, Dạ, tui đã có con…”. 



 Cuộc sống của gia đình Sáu Nhỏ vẫn êm ả, thầm lặng trôi qua, từng ngày, từng 
tháng, từng năm – như những cụm mây. Cho đến một ngày kia – bà Sáu sinh đứa con 
thứ hai, trở dạ cả ngày, không sinh được như thằng Lượm. Bà kêu khóc. Rên rỉ. Mặt tái 
nhợt. Và máu ra nhiều… ông Sáu Nhỏ chỉ biết đứng nhìn vợ, có lúc- bỏ chạy ra ngoài 
cổng bệnh viện ngồi co ró… 
 Không có tiền chuyển viện, mua máu, bà Sáu Nhỏ đã kiệt sức; nằm chết sóng soãi 
trên nền nhà sau khi sinh ra được một đứa con gái. Bà đã chết đơn giản, chóng vánh như 
thế – trong một ngày. Nhưng cũng từ đây, nỗi khổ đau, bất hạnh đã phủ chụp lên ông 
Sáu và hai đứa con… 
 Thằng Lượm phải nghỉ học để ở nhà trông em, lo việc bếp núc, sữa cháo cho con 
Mót thay mẹ. Năm tháng rồi cũng đi qua, những khổ đau hay hạnh phúc rồi cũng trôi 
chảy – con Mót đã được ba tuổi. Rồi bốn tuổi… Nhờ Trời, con bé ít đau ốm, dễ nuôi, dễ 
dạy ; có gương mặt bầu bầu giống mẹ như hai giọt nước. 
 Buổi chiều, Lượm đi theo sau ông Sáu ra chợ, để phụ giúp cha. Lượm chăm chỉ 
làm việc. Lặng lẽ. Ít khi nói gì với cha . Nhưng cũng từ ngày có Lượm, người ta bắt đầu 
nghe tiếng ông Sáu Nhỏ hát –lúc trầm, lúc bỗng: “Trời chiều tối rồi, cô em lại đây, cho 
anh nhắn đôi lời gởi về biên khu…”. Ông vừa dùng cây chổi sắt cào dồn mọi thứ rác lại 
từng đống – vừa cất tiếng hát đều đều : “… Ai đi vô trong Nam ? Ai đi ra Việt Bắc? – 
đường dài xa cách, đường đi mấy mươi ngày ! Trời chiều tối rồi, cô em lại đây…”. 
 Khi các  đống rác đã được cào hốt lên đầy xe cải tiến – ông tới trước cầm cán xe 
thay con, cong lưng – trườn người, cố kéo chiếc xe nhích về phía trước. Phải có sức đẩy 
phụ của Lượm phía sau, chiếc xe mới nặng nề chuyển bánh. Không ai biết rõ chiếc xe đã 
đi và về mấy lượt  từ khu chợ đến bãi rác tận cuối phố, nhưng khoảng chín giờ đêm, thì 
cả khu phốù chợ nhầy nhụa rác – đã trở nên sạch sẽ… “Trời chiều tối rồi, cô em lại đây, 
cho anh nhắn đôi lời gởi về biên khu…” – Ông Sáu Nhỏ vừa kéo chiếc xe cải tiến ọc ạch 
trở về nhà – vừa cất giọng hát đều đều, say sưa. Lượm lủi thủi đi sau chiếc xe như một 
cái bóng. Đôi lúc, lặng lẽ nhìn cha, rồi cười vu vơ… 
 
 Trong những ngày tháng Chạp khu chợ nhóm lan rộng ra dần dọc theo dãy phố, 
kéo dài suốt ngày. Những gian hàng mới cũng được dựng lên, che chắn, trang hoàng, để 
phục vụ cho mấy ngày Tết. Con đường phố vì thế đã hẹp lại – thu nhỏ, đến các loại xe 
hai bánh cũng phải chen nhau khó khăn. Lượng rác thải ra, đủ loại – vất bừa bãi khắp 
nơi ngày một nhiều hơn. Đã hơn 11 giờ đêm, người ta vẫn còn thấy cha con ông Sáu 
Nhỏ cặm cụi thu gom rác- cào quét, hốt lên xe, cọc cạch từng chuyến đi ra ngoài thị trấn. 
Tiếng hát của ông lại vang lên trong cái trống trải im vắng nghe rõ từng lời : “Trời chiều 
tối rồi, cô em lại đây, cho anh nhắn đôi lời gởi về biên khu…”. Trong đầu ông, cái dĩ 
vãng của chín năm đánh Pháp lại hiện ra đầy quyến rũ và phấn chấn. Mấy năm trời làm 
giao liên, mấy năm trời làm Nông Hội; cái quá khứ của thời tuổi trẻ sôi nổi bây giờ chỉ 
còn đọng lại hình ảnh thơ mộng của một chiều biên khu nào đó xa lơ – “Ai đi vô trong 
Nam ? Ai đi ra Việt Bắc? Đường dài xa cách đường đi mấy mươi ngày…” – Ông Sáu 
Nhỏ hát theo nhịp cái chổi sắt đang cào quét mặt đường… 



 Không rõ ông đã học được ở đâu, hay tự ông nghĩ ra- gần đây ông đã hát thêm vài 
câu vọng cổ rất mùi. Ông lên giọng xuống giọng điệu nghệ giữa cái im vắng của khu 
chợ về đêm chỉ một mình ông nghe : “Cúc Hoa ơi, nếu em thật tình yêu anh thì sao em 
nỡ đành bỏ anh bơ vơ nơi cõi… dương trần! – Ngày đêm anh than khóc âm thầm!” . 
Những lúc nghe cha say sưa với câu vọng cổ – thỉnh thoảng Lượm cũng dừng tay ngó về 
phía cha – rồi mỉm cười. Lượm đã thuộc nằm lòng mấy câu hát của ông, nhưng cứ mỗi 
lần nghe cha hát nó lại cảm thấy như có một sợi dây ràng buộc thêm với ông, càng 
thương ông nhiều hơn trong nỗi nhọc nhằn. Đồng thời, cũng từ tiếng hát ấy, tự dưng nó 
lại nhớ mẹ da diết mà không biết vì sao. Tuổi thơ mau nhớ nhưng lại dễ quên. Đôi lúc, 
nó cố hình dung lại gương mặt của mẹ, nhưng cũng chỉ thấp thoáng mơ hồ. Dường như 
sự nghèo khổ lam lũ càng làm cho gương mặt người ta mờ nhạt, không rõ nét? Nó chỉ 
biết nhớ mẹ, không biết buồn từ ngày vắng bà. 
 Thực sự là ông Sáu Nhỏ đã gần đến ngày phải rời cái chổi sắt, cái cào, cái cán xe 
cải tiến mà ông đã cầm nắm hơn hai chục năm qua để trao mọi thứ lại cho con. Lưng của 
ông đã uốn cong; sống lưng nổi một cục u nhô cao, mặt chỉ nhìn thấy đất. Trông ông 
mặc chiếc áo của ai đó cho, rộng thùng thình, che khuất chiếc quần đùi – tay cầm cán 
chổi dài uể oải cào quét từng nhúm rác – người ta có thể tưởng ra một hình cộm ngoài 
đồng đang rung rinh trước gió. 
 Hôm nay thằng Lượm cũng đã mặc bộ đồ mới (quần kaki xanh, áo sơ mi rằn), đầu 
đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng có in chữ Sport và bốn vòng tròn màu đỏ. Ông Sáu Nhỏ 
cũng đã mang theo con Mót để cho nó được xem chợ Tết chiều 30. Mót đã sáu tuổi, 
trong bộ áo quần hoa màu tím may sẵn – trông nó rất dễ thương. Chỉ có sự rụt rè và ngơ 
ngác của nó đứng xơ rơ một góc chợ với cái túi nilon đựng đủ thứ  vặt vãnh cầm chắc 
trong tay – người ta dễ nhận ra ngay Mót là con của ông. 
 Ông Sáu Nhỏ vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ vàng bệch dài phủ gối, mới nhìn tưởng 
ông không mặc quần! Ông dừng tay cào, mang hai trái cam nhặt được từ trong cái thùng 
giấy rách đến chỗ Mót. 
 -Con ngồi xuống đi ! – Ông nói. 
 -Con không mỏi chân mà con buồn ngủ – Mót thỏ thẻ. 
 -Lên cái sạp trống kia mà ngủ, xong ba chở về… 
 -Mai là Tết rồi hả ba ? 
 -Ừ, Tết rồi… 
 Ông mở túi nilon bỏ hai trái cam vào, nhìn thoáng qua cái túi đã căng đầy bánh 
trái – mỉm cười: “Cúc Hoa ơi, nếu em thật tình thương anh sao em nỡ đành bỏ anh bơ vơ 
nơi cõi dương… trần ! Anh nhớ em, ngày đêm than khóc âm thầm…”. 
 Nhìn thấy có nhiều người ăn mặc tươm tất, sang trọng đã ra đường; ông Sáu biết 
được đã đến giờ giao thừa. Năm cũ sắp hết. Năm mới lại bước qua. Con Mót sẽ thêm 
một tuổi. Thằng Lượm và ông sẽ thêm một tuổi. Còn bà Sáu thì sẽ lùi xa cha con ông 
thêm một năm… Mới ngày nào, chiều tối 30, hai vợ chồng vội vã thu gom rác để được 
về nhà sớm lo việc đèn đóm, quét dọn, để cúng giao thừa… Mới ngày nào mà đã bảy 
năm. Bảy năm lướt qua đời ông nhanh chóng và mơ hồ – đến nỗi ông không còn nhớ rõ. 
Chúng như những cái bóng. Như những đám mây … 



 Trước thềm mỗi nhà ở dãy phố dọc hai bên khu chợ đã bày biện bàn thờ, hoa quả, 
đèn nhang sáng rực. Các loại xe gắn máy, từng tốp, thỉnh thoảng lướt qua mặt ông. 
“Người ta đã đi xuất hành rồi, làm lẹ lên con!” – ông quay về phía Lượm nói lớn. Từng 
đống rác đã được chuyển đi dần – từng chuyến xe lạch cạch vội vã trên đường – tiếng 
hát của ông Sáu Nhỏ nghe đều đều – buồn buồn : “Trời chiều tối rồi, cô em lại đây, cho 
anh nhắn đôi lời gởi về biên khu…”. 
 Miệng thì không ngớt tiếng hát nhưng trong đầu ông lại hiện ra cái Tết đầu tiên 
lúc có bà Sáu về nhà. Mái nhà sao mà ấm cúng, sáng sủa quá ! Dạo ấy rác không nhiều 
như bây giờ, vợ chồng ông đã gắng làm xong trước giờ giao thừa. Về đến nhà vừa tắm 
rửa vội vàng, thay tấm áo mới – bà Sáu đã dọn xong mâm hoa quả; ông lên đèn, thắp 
nhang là đến giờ… Sáng sớm, ông cùng vợ đi chùa G.H. lễ Phật, rồi đón xe lam lên 
ngay nghĩa trang thăm mộ… từ ngày bà Sáu mất, lại thêm con nhỏ, ông Sáu chưa bao 
giờ được cúng giao thừa đúng giờ; đi chùa, thăm mộ vào sáng sớm Mồng Một như xưa. 
Trở về ngôi nhà tối lù mù, lạnh lẽo – cha con ông lui cui làm hết việc này đến việc khác 
– mệt nhoài, lăn ra ngủ một giấc dài cho đến khi mặt trời gần đứng bóng… Một mình 
Mót dậy sớm, tự tìm thức ăn – tự mặc quần áo mới, rồi lững thững ra ngõ nhìn mọi 
người đi chơi xuân mà lòng bùi ngùi nhớ mẹ. Mót chưa một lần được nhìn thấy mẹ để 
nhớ, chưa bao giờ được mẹ nắm tay dẫn đi dạo chợ Tết, chơi Tết, đến nhà Văn hóa, khu 
vui chơi giải trí ngoài phố hay nô đùa ở Công viên… như các bạn quanh xóm. Nó thèm 
được như con Thu, con Phương, thằng Tí… dù chỉ một lần thôi. Anh nó – thằng Lượm, 
chỉ chở nó đi một vòng thoáng qua, trên chiếc xe đạp cọc cạch vào chiều Mồng một; rồi 
luông tuồng với bạn bè cả ngày – có khi mãi tới khuya mới chui về ngủ. Phải chờ đến 
chiều Mồng Ba, ông Sáu Nhỏ mới dắt nó ra khu phố chợ để xem hô lô tô, và ghé lại 
thăm, “mừng tuổi” vài người tốt bụng quanh phố. Đến nhà nào Mót cũng được cho ăn 
bánh kẹo, được nhận tiền lì xí trong bao giấy đỏ. Những lúc ấy, Mót mới thực sự cảm 
thấy ngày Tết đang đến với mình… 
 Tiếng chuông điểm giờ của chiếc đồng hồ nơi một ngôi nhà nào đó trong phố đã 
lặng lẽ đổ ba tiếng rời rạc. Âm thanh chợt vang lên rõ mồn một rồi tắt chìm vào không 
gian lạnh lẽo, im vắng. Cha con ông Sáu Nhỏ đã hoàn tất công việc: khu chợ đã trở nên 
sạch sẽ, tươm tất. Ông móc ở túi áo ra một điếu thuốc thơm hiệu White Horse của một 
người quen nào đó cho lúc chiều; lấy hai ngón tay nắn sửa, vuốt vuốt cho ngay ngắn – 
rồi châm lửa hút. Khói bay nhanh theo chiều gió. Trời se lạnh. Mưa xuân lất phất… 
 Lượm tiến lại gần ông, vừa đi vừa cởi áo lau mồ hôi ở mặt, ở cổ – “Ba mệt 
không?”. 
 -Mệt, mệt quá… 
 Ông hít một hơi thuốc dài rồi vất nửa điếu thuốc còn lại xuống đất như vất đi một 
cái gì khó chịu. 
 Đặt Mót nằm trên mấy tấm bìa của các thùng giấy cứng bị vứt bỏ – ông còng lưng 
đẩy xe cho Lượm cầm cán. Chiếc xe lạch cạch lạch cạch… Tiếng hát của ông Sáu Nhỏ 
chợt vang lên : “Cúc Hoa ơi, nếu em thật tình thương anh sao em nỡ đành bỏ anh bơ vơ 
nơi cõi dương… trần ! Anh nhớ em ngày đêm than khóc âm thầm …”. 
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TỪ ngày 20 tháng chạp, vợ chồng đứa con gái út của tôi đã gọi về báo tin là sẽ về quê ăn 
Tết với tôi vào sáng ngày 26. Chúng nói mấy năm rồi ba đón Xuân – ăn Tết một mình 
chắc là buồn lắm ! Tôi chỉ trả lời đại ý, buồn thì cũng không buồn gì, nhưng nếu cảm 
thấy thuận tiện thì hãy về cho vui… 
 Tuy nói vậy, nhưng tôi cũng cảm thấy vui vui khi nghĩ tới chữ “sum họp” (Tất 
niên hay Tết đồng nghĩa với “sum họp” mà !). Tôi cũng thoáng nghĩ, ít ra đến cuối năm, 
chúng cũng có chút thời gian thư thả để nghĩ về ba của mình. Nói được câu “mấy năm 
rồi ba đón Xuân – ăn Tết một mình chắc là buồn lắm!” là chúng đã có tưởng nhớ tới 
mình rồi. Chỉ cần một chút vậy thôi, là tốt rồi. Là quá đủ. Nuôi con cháu, có ai mà đòi 
hỏi ở con cháu nhiều đâu? Chỉ cần chúng “hiểu và cảm thông” với tuổi già là đủ rồi. 
 Thực ra, có lẽ vì tôi đã quá quen với cuộc sống cô độc từ thuở lên tám; có lẽ  tôi 
không mấy quan tâm đến các nhu cầu, sinh hoạt vật chất thường ngày; hay cũng có lẽ 
đời sống bất trắc thường trực của tôi từ hơn hai mươi năm qua đã làm tôi trở nên chai lỳ, 
xem mọi đổi thay, mọi cảnh ngộ đến với đời mình đều bình thường, đều tự nhiên như 
mưa nắng; nên tôi ít bị lôi cuốn, bị áp lực từ cuộc sống bên ngoài. Bấy lâu nay, tôi vẫn 
đón xuân, ăn Tết một mình kia mà! Có hề hấn gì đâu? 
 Nhà tôi ở ngay khu phố chợ đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào nên trong tháng Chạp – 
nhất là sau phiên chợ 18 – hình như kẻ bán người mua từ 4 giờ sáng đến hơn 10 giờ đêm 
mới tạm lắng yên. Ở giữa chợ mà giữ cho được lòng an tịnh thường xuyên quả là điều 
thật khó. (Mình không dám “đụng” vào người mà người cứ “đụng” vào mình hoài – năm 
lần mười lượt cũng phải “mở miệng”!). Vài người quen thân trong khu phố cứ hỏi tôi 
sao không chịu mở một cửa hàng kinh doanh thứ gì đó, chắc sẽ giàu to; nhưng tôi chỉ 
cười, không biết trả lời sao cho ổn. Tôi rất sợ việc “cởi lưng cọp” như họ đã tâm sự. Đã 
“cởi lưng cọp” thì phải luôn thủ sẵn mưu kế để cho “cọp” khỏi hất tung mình xuống hố, 
hay phải theo ôm lưng nó suốt đời cho đến khi kiệt sức, tàn hơi, không còn “ôm” nó 
được nữa. (Nghĩ cho cùng, việc “cởi lưng cọp” hay không, lâu hay mau – là do ở mình 
cả. Chính mình chưa bao giờ thấy đủ, chưa muốn rời xa cái lưng cọp êm ái mê hoặc ấy 
thôi!). 
 Về đến nhà buổi sáng, buổi chiều đứa con gái tôi đã làm đảo lộn hết mọi trật tự đã 
có của tôi từ bao năm qua: Nó quét dọn, thu xếp, trang hoàng (…) – nghĩa là nó muốn 
“làm mới” lại ngôi nhà. Thậm chí, đầu tóc thưa thớt của tôi, nó cũng kêu tôi đi hớt tóc 



lại để ăn Tết (!) Theo nó, năm mới, thì từ nhà cửa, áo quần, tóc tai (…) cũng phải mới để 
đón Xuân. Tôi chỉ cười, để cho nó tự do muốn sửa sang, trang trí gì tùy ý – chỉ nhắc nhở 
: “con à, cái mới bên ngoài bây giờ cũng sẽ là cái cũ ngay sau đó ; con nên lau chùi, gột 
rửa tâm mình cho luôn sáng, luôn mới, mới là quan trọng”. 
 Thằng con rể tôi lại khiêng hai chậu hoa Sứ ở sân sau nhà ra sân trước. Nó chạy đi 
mua hai chậu sành có hoa văn đẹp ; đập bể hai chậu bằng xi măng cũ, để trồng lại. Theo 
yêu cầu của nó, tôi lại phải đạp xe ra nhà một ông bạn thơ ở ngoại ô để xin hai bao đất 
mới. Ông bạn thơ tốt bụng không những cho hai bao đất mới được ủ phân lâu ngày, mà 
còn biếu cho tôi một chậu Mai (trong số mấy chục chậu Mai trước sân) – tùy ý chọn. Tôi 
nói đã được cho rồi, lại còn tùy ý chọn lựa nữa – đâu có được tham nhiều vậy ? Tôi đề 
nghị ông chỉ cho chậu nào, sẽ nhận chậu ấy thôi… 
 Trước sân nhà tôi lại có thêm chậu hoa Mai tuy không có vóc dáng đồ sộ, không 
được uốn nắn kiểu cách gì – chỉ khẳng khiu với ba chi từ gốc, vươn lên, ẻo lả – dáng vẻ 
tự nhiên như cội Mai rừng – lưa thưa từng chùm búp xanh – có búp hoa đã căng đầy, hy 
vọng sẽ nở dần dần…Tôi chăm chút phơi nắng, tối lại tưới nước ấm, quét vôi chiếc chậu 
xi măng ngả màu đen sì cho sạch sẽ một tí. 
 Sáng sớm, tôi khiêng chậu Mai để giữa sân, săm soi xem chừng từng đóa hoa vừa 
hé nở. Hoa sẽ nở lai rai từng bông, từng chùm, đến hôm mồng Một sẽ có vài chùm ở cả 
ba chi. Xem cánh hoa độc nhất vừa nở xòe năm cánh, tôi cảm thấy thật vui. Tạo hóa, 
thiên nhiên, đã cho ta nhiều niềm vui mà ta nào có biết nhận. Nhìn sang chậu hoa mai to 
tướng của hiệu vàng H.P. bên nhà đối diện, tôi tự nhiên có so sánh ngộ nghỉnh : Cây Mai 
có chiều cao hơn 2 mét, từ gốc lên đỉnh được cắt tỉa thành 4 vòng tròn từ lớn đến nhỏ – 
trên mỗi vòng tròn ấy búp hoa đeo đầy, dày đặt – đang nở vàng rực ; như một cô con gái 
nhà giàu ở thị thành với áo quần kiểu cách, son phấn lòe loẹt. Còn cây Mai bé nhỏ của 
tôi, như một cô thôn nữ e lệ, giản dị, hồn nhiên đang mỉm cười từng đóa vàng dịu 
dàng… Quả đúng như ông bạn nhà thơ của tôi đã nói – có sự can thiệp cắt tỉa uốn nắn 
nhiều quá của bàn tay con người – cây hoa sẽ trởû nên sượng sùng, khô cứng – mất hết 
nét đẹp “trời ban” cho chúng. Aáy vậy mà những chậu hoa như thế, lại có nhiều người 
ưa thích, đón mua – xem ra, mỗi ngày, người ta lại càng có khuynh hướng rời xa thiên 
nhiên, chạy theo kỹ thuật… 
 Buổi trưa, sau khi chưng dọn bày biện ở các bàn thờ với đèn hoa sáng rực, hương 
trầm thơm ngát – vợ chồng đứa con gái út của tôi lại lui cui nấu nướng phía sau để kịp 
cúng rước ông bà buổi chiều. Tôi nằm nhắm mắt lơ mơ ở gian nhà giữa – bỗng nghe 
tiếng gọi : “Ông già ơi, ông già – thằng kia nó làm ngã xe đạp, gãy cây Mai của ông 
rồi!”. Tôi ngồi bật dậy, ra mở rộng hai cánh cửa sắt, nhìn thấy cây Mai đã bị gãy mất 
một chi bên phải. Nhìn sang hiệu thuốc tây bên cạnh, người mua chen chân lớp trong lớp 
ngoài – chiếc xe đạp, còn dựa ở cột nhà hiệu thuốc ; tôi hỏi : 
  -Xe đạp này của ai đây ? 
 Gã đàn ông dáng mập, đen, áo cánh quần đùi dài đến gối – vẻ mặt trông rất bặm 
trợn. Gã đứng yên, nhìn ra, đáp : 
 -Xe đạp của tôi, nhưng thằng cha cởi honda vừa làm gãy đã bỏ chạy rồi! 



 Tôi nhìn bà bán hàng hoa quả trước nhà vừa gọi tôi – bà gật đầu rồi quay đi, nhìn 
lại chiếc xe đạp không có chân chống của gã đàn ông – tôi biết gã đã tựa xe vào chậu 
hoa, để xe ngã vào cây Mai – một việc làm vô tâm, vô ý như bao việc làm khác. Thế mà 
nó đã và đang xảy ra hằng giờ, hằng ngày trong cuộc sống. Tôi bực bội nói với gã đàn 
ông : “Cháu không làm gãy thì thôi, nhưng nếu cháu đã vô tâm, sơ ý làm gãy mà không 
chịu nhận, là hèn nhát quá !” . Tôi quay vào nhà, khép cửa – tự cười với ý nghĩ : “Có 
thêm cái gì, thì rắc rối phiền lụy thêm cái ấy!”. 
 Chín giờ tối ngày 29 (tức là 30  tháng chạp thiếu)- con phố chợ buổi trưa đông 
đúc, rộn ràng dường ấy – bây giờ vắng vẻ ; người bán thì đã dọn về, còn kẻ mua cũng đã 
vội vàng biến mất. Tôi bước ra sân, trước mặt tôi là một đống xấp lá chuối, những bó lạt, 
những cành hoa rũ, những quả dưa hấu dập nát. Rải rác dọc hai bên con phố từng đống 
rác to như thế, đủ loại, đang được công nhân vệ sinh thu gom vào các giỏ mây lớn chờ 
xe đến… Tôi nhìn chăm chăm vào đống xấp lá chuối bị vất bỏ lại, nghĩ đến công khó 
của người đàn bà ở quê ; gom góp, rọc, xếp, bó từng tàu lá để quảy ra chợ với hy vọng 
bán kiếm được vài ba chục ngàn đồng; giờ phải bỏ lại – trở về tay không ! Còn nữa, 
những bó lạt gói bánh kia, là mồ hôi, là công sức của bao bàn tay cần mẫn chỉ với hy 
vọng kiếm thêm cho con gói bánh, cho mình lạng trà; cũng không toại nguyện. Tất cả 
chúng đã biến thành rác, mà ai có biết ? Cảnh chợ tàn cuối năm gợi trong tôi bao điều 
khắc khoải như bao lần. 
 Đứa con rể trở ra mời tôi vào dùng cơm. Những bữa cơm sum họp- tạm gọi thế, 
tuy mẹ và ba anh chị chúng vẫn còn ở Sài Gòn. 
 -Ba nghĩ ngợi gì vậy ? Tiếng đứa con gái tôi vang lên. 
 -Ba nghĩ đến những ngày tháng sau mồng sáu Tết – Tôi đáp. 
 -Nhưng chúng con sẽ gọi điện về thường xuyên cho ba kia mà – giọng nó yếu ớt. 
 Tôi bỗng cười – nhìn đứa con rể chơn chất, hiền lành : “Ba hiểu rồi: Như khu phố 
chợ trước nhà, lúc đông nghịt không ai cản nổi, lúc hoang vắng – không ai níu kéo được 
– có phải cuộc đời cũng na ná như thế …”. 
 Năm nào cũng vậy, sáng sớm mồng Một tôi đến lễ Phật ở ngôi chùa nhỏ nằm dưới 
con giốc giữa cánh đồng của ông thầy bị mù – sống một mình, tự lo hết mọi việc – từ 
trồng rau, làm giàn mướp, trồng hoa – cho đến quét dọn, nhang đèn, chuông mõ, nấu 
nướng, đi chợ… Sau đó, thuận đường lên nghĩa trang thăm mộ song thân, rồi quay về. 
Tết này, có vợ chồng đứa con gái út cùng đi – đỡ cảm thấy ngậm ngùi. Khu nghĩa trang 
thị trấn, chỉ sau vài ba năm đã trở nên đông đúc, bề thế, với nhiều ngôi mộ mới mỗi ngày 
một cao to hơn, kiên cố và xinh đẹp hơn – như một khu phố. Phố của những người chết! 
Người ta đã dành đất, chiếm chỗ, phô trương y như là họ sẽ ở đó mãi mãi không chịu 
đầu thai, tái sinh, hay đi đâu nữa! Lẽ nào chữ “Hiếu, chữ tình” chỉ được thể hiện ở 
những ngôi mộ một cách hào phóng này thôi sao? Chỉ được thăm viếng, lo toan sau khi 
đã chết ? 
 Rồi mấy ngày Tết cũng trôi qua – lặng lẽ và vô tình, như dòng sông phía sau nhà. 
Vợ chồng đứa con gái út của tôi lại loay hoay thu xếp túi xách để chiều mai lên tàu. 
Chín ngày về quê ăn Tết của chúng tạm khép lại. Trôi dần vào dĩ vãng như bao buồn vui 
đã trôi qua trong đời. Tôi chỉ biết im lặng, trầm ngâm trước cái khổ muôn đời – “oán 



tắng hội, ái biệt ly” của con người, như một sự an bài khó thoát. Cuộc đời là một chuỗi 
họp tan, tan hợp kia mà. 
 Lúc xách hành lý qua khỏi cửa – đứa con gái út của tôi lại nhắc câu nói trong bữa 
cơm sau cùng : “Nếu ba cần gì, hãy điện cho tụi con, ba nhé!” Tôi cười : “Lương hưu 
giáo làng của ba ở trong cái thị trấn này tiêu làm sao cho hết? “. 
 Tôi cầm lấy tay đứa con rể – nghẹn ngào : “Ba cám ơn hai con đã cho ba hưởng 
một cái Tết ấm cúng…” 
  -Con xin chào ba! 
  -Cố gắng nhé! 
 Tôi đứng ở sân nhà nhìn theo từng bước chân của hai con – hai bóng dáng thân 
yêu đang dần dần cách xa tôi. 
 Cây Mai, cây Sứ giữa sân hoa vẫn đang còn nở… Mùa xuân đang vẫn còn đây mà 
người thì đã đi xa!            
 
 
  NGƯỜI HỌC TRÒ CŨ 
       
  
    
 
 
Vào khoảng 11 giờ đêm một ngày cuối tháng 6, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ sau 
thời kinh buổi tối – ông Viên bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo. Ai lại gọi điện 
thoại vào giờ này nhỉ?. Các con ông ở xa, đều biết rõ “thời khóa biểu” trong ngày của 
ông, ít khi gọi vào lúc quá 10 giờ đêm. Sống một mình trong ngôi nhà gạch đã được xây 
cất hơn nửa thế kỷ, tường xiêu mái dột nơi cái thị trấn nhỏ êm ả, vắng vẻ này – quá 10 
giờ đêm là đã vắng hoe. Dọc phố, chỉ còn vài ba nhà buôn tạp hóa chưa kịp kéo cửa; 
ngoài đường thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy vụt qua vội vã, như cũng đang đi tìm 
giấc ngủ mệt mỏi sau một ngày kiếm sống… 
 Chuông lại reo vang đến lần thứ tư – Chắc là có chuyện gì cần gấp lắm đây – ông 
ngồi bật dậy, vén mùng – vói tay nhắt ống nghe nơi chiếc máy đặt trên chiếc bàn thấp ở 
đầu giường: “A lô, xin lỗi ai cần gọi?”. 
 -Thưa Thầy, có phải là Thầy Lê Thế Viên không ạ? – một giọng nữ trầm, thấp, từ 
bên kia đầu dây. 
 Ông cố nhớ, nhưng cũng không hề nhận ra là giọng nói của ai. Gần 15 năm đi dạy 
học, qua nhiều miền – nhiều trường, đến nay đã hơn ba mươi năm – trí óc đâu mà nhớ 
hết ngần ấy học trò?. Ông ngần ngại: “Đúng rồi! Xin lỗi, cô là ai vậy?”. 
 -Thưa Thầy, em là Nhung – Nguyễn Tuyết Nhung, học trò cũ của Thầy ở H.V, 
Thầy có còn nhớ em không, thưa Thầy?. 
 À, là một học trò cũ – Nguyễn Tuyết Nhung … Ông nhớ ra ngay dáng cô bé học 
trò cũ đã gần 40 năm vắng bặt tin tức : Cái cô bé cao dong dỏng, hơi gầy, tuy mới là học 
sinh đầu cấp Trung học, nhưng trông chải chuốt, rất đàng hoàng, duyên dáng… 



 -Thầy nhớ ra rồi – ông reo lên, Tuyết Nhung đấy à? Em đang sinh sống, công tác 
ở đâu vậy? 
 -Thưa Thầy, em hiện đang ở thành phố Santaana… 
 -Thành phố Santaana à? – ông thoáng ngạc nhiên, nghe quen quen nhưng thầy 
không rõ… 
 -Thưa Thầy, Santaana thuộc bang California, nước Mỹ… 
 -Chà - ông Viên thở dài, em đang ở tận bên kia bờ đại dương – xa quá nhỉ? 
 -Đâu có gì xa, thưa Thầy! Chỉ có lòng người xa thì mới đáng buồn… 
 -Em nói hay đấy, nhưng ít có người nghĩ được như thế – ông cười lớn. 
 -Thưa Thầy, em còn nhớ lời dạy của Đức Phật đại ý là ở xa mà có lòng tri ân, có 
tình yêu thương còn hơn là ở gần mà vong ân, bạc nghĩa đó Thầy! – tiếng cười ấm vang 
lên. 
 Một phút im lặng. 
 -Thưa Thầy, Thầy biết em đã tìm Thầy bao nhiêu năm không Thầy? 
 -Bao nhiêu năm? – ông lại cười, chờ đợi. 
 -Gần ba chục năm đó Thầy! Vẫn giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ – Em nhờ bà con, bạn 
bè bên ấy hỏi giúp địa chỉ, số phone nhưng chẳng ai biết rõ cả! Gặp ai bên này cùng quê 
với Thầy, em cũng hỏi thăm – có người biết Thầy, nhưng địa chỉ, tin tức về Thầy thì biết 
không chính xác. Có người bảo Thầy lang bạt, rày đây mai đó – có khi vào sống trong 
chùa – có phải vậy không Thầy? 
 Giọng ông Viên trở nên ngần ngại vì những tin tức của một  thời gian nan đã đến 
tai cô học trò cách xa ngàn dặm: “Ờ… cũng có lúc như vậy” – ông bỗng cười lớn: 
“Nhưng … “quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến”(*)  bây giờ nói chuyện hiện tại 
đi nhé!”. 
 -Chuyện gì vậy Thầy? 
 -Chẳng hạn, sao hôm nay em lại có số phone của Thầy, cả địa chỉ nữa… 
 -Chuyện dài lắm – giọng cười lại vang lên, trong lúc em đang viết thư về cho đứa 
cháu nhờ “Tìm Thầy” trên báo, trên TV… thì một người bạn ở PY gọi cho em, đọc luôn 
địa chỉ, số phone đầy đủ… Em mừng quá nên gọi “thử” về Thầy, dầu biết rằng giờ này ở 
Việt Nam là đã khuya! Em xin lỗi Thầy… 
 -Never mind ! It’s nothing… Ông Viên cười khà khà – Đáng lẽ ra Thầy phải “xin 
lỗi” em mới phải, vì “ở sâu quá” trong cái thị trấn nhỏ này… bắt em phải tìm đến… gần 
30 năm! 
 -A lô… Thưa Thầy, Thầy cho phép em hằng tuần gọi về thăm Thầy, chuyện trò 
với Thầy – được không, thưa Thầy! 
 -Sao lại không được? – ông cười, sống mà không có bạn, không có thư, không có 
phone .. thì đời sống buồn thảm biết chừng nào – phải không? – Ông ngập ngừng, chỉ 
ngại em tốn tiền thôi! 
 -Không có gì đâu, Thầy! Lại có tiếng cười rúc rích, em mua card 5 đô, nói chuyện 
được nửa giờ. Ba mươi phút mà có biết bao là niềm vui, hạnh phúc … thì sao lại đắn đo, 
phải không – Thưa Thầy? Em chỉ ngại làm phiền Thầy thôi… 



 -Không có gì là phiền cả – ông nói giọng dứt khoát. Thầy xin cám ơn em trước 
vậy … 
 
 Hơn nửa tháng sau từ đêm nói chuyện với Tuyết Nhung, ông Viên nhận được giấy 
báo đến Bưu điện nhận thùng bưu phẩm. Đó là quà của cô học trò cũ – Nguyễn Tuyết 
Nhung từ thành phố Santaana, Ca. Ông rất đỗi ngạc nhiên và bàng hoàng trước tấm lòng 
cao quý của cô học trò cũ ngày nào. Đã 40 năm trôi qua. Cuộc đời có biết bao là biến 
chuyển, thăng trầm – nhưng quả thật tình người vẫn còn sáng mãi. Đẹp mãi. 
 Thùng bưu phẩm được sắp xếp thứ tự, có bao bì riêng, lại được “trang trí” rất đẹp: 
Đầu tiên là một phong thư có cột sợi nơ màu đỏ, thư viết dài đến 18 trang giấy pelure 
khổ lớn. Tiếp đến là một sợi chuỗi bằng hạt Bồ đề khô màu nâu, một hộp nhỏ thắt nơ 
màu vàng (5 x 10 cm) đựng tượng Phật bằng đá trắng, hai chiếc Cravate, hai áo sơ mi, 
một áo ấm bằng da, và một chiếc ví đen có hai đồng đô la mới bỏ trong phong bì đỏ và 
ba tấm ảnh phóng lớn. 
 Theo lời thư của Tuyết Nhung, xâu chuỗi Bồ Đề và tượng Phật đã được “cô bé” 
thỉnh ở xứ Aán, trong chuyến hành hương về đất Phật bốn năm trước. Xâu chuỗi hạt Bồ 
Đề khô được lấy từ Bồ đề đạo tràng. Tượng Phật được khắc chạm trên đá rất nhỏ, tinh 
vi, từ đá của nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Hai chiếc Cravate (một sản xuất ở London và 
một của bang California) cùng chiếc áo ấm, hai chiếc áo sơ mi “cô bé” đã mua trong các 
lần dạo chơi ở các Shop trong nhiều năm trước với ý định khi tìm được địa chỉ của ông 
Viên là sẽ gởi. Riêng cái ví da đen, có phong bì màu đỏ, đựng hai tờ giấy bạc 1 USD là 
“để cầu mong cho Thầy được nhiều may mắn, vì ở bên này, tờ bạc 1 đô rất hiếm, tượng 
trưng cho duyên may…”. 
 Ông Viên cầm ba tấm ảnh lớn (cỡ 20 x 30cm) đưa lên cao ngắm, nhìn. Hai tấm 
ảnh màu chụp Tuyết Nhung và cậu con trai ngày tốt nghiệp Đại học Y với áo mão thùng 
thình; tấm kia chụp “cô bé” ở bãi biển… Tấm ảnh đen trắng đã chụp từ gần 40 năm 
trước, có ông đứng giữa sáu cô cậu học trò lớp 6 được lãnh phần thưởng cuối năm trong 
đó có Tuyết Nhung cao lều khều… Được nhìn lại ảnh cũ – một thời tuổi trẻ đầy ước 
vọng; ông như sống lại được phút giây đã qua – hình dung lại bao kỷ niệm với trường 
lớp, với học trò, với bạn bè trong những tháng năm phiêu bồng, thơ mộng ở P.Y.. Tuyết 
Nhung đã giữ lại được tấm ảnh như một bảo vật bên “những tháng ngày vui buồn nơi xứ 
người, những đêm không ngủ nhớ về quê hương, và lòng em lúc nào cũng tưởng nhớ 
đến ngôi trường ngày xưa mà em đã học với Thầy…”. 
 Đặt ba tấm ảnh lên bàn viết, mắt nhìn lơ đãng qua ô cửa sổ – nắng chiều vàng 
ruộm cuối Thu đượm màu buồn – ông thở dài :  
 -Thầy xin cám ơn em! 
            Lập Tâm tịnh thất, tháng 10.2007 
  
 
 
        
ÔNG GIÀ VÀ  



CON CHIM HOÀNG LY 
  
                
 
 
Một bữa nọ, trên đường từ phố chợ về nhà, lão Tư Quế mua được một con chim. Một 
người ăn mặc bảnh bao, có ý định mua con chim này, nhưng  không sẵn mang theo đủ 
tiền. Gã bán chim đồng ý bán con chim cho ông ta, giá một trăm hai chục ngàn đồng, 
nhưng chờ mãi không thấy ông ta quay trở lại. Mà buổi chiều gần hết rồi … 
 Lão cười: “Thôi bán cho già đi…” 
 -Ông có tiền không ? Gã bán chim liếc nhìn lão dò xét, hỏi như thách thức. 
 -Có chớ sao không! Giọng lão trở nên ngập ngừng: “Nhưng không đủ…” 
 -Không đủ là bao nhiêu? 
 -Một trăm ngàn – lão dõng dạc trả lời. 
 Gã bán chim dõi mắt nhìn về phía cuối dãy phố, có ý trông chờ người đàn ông 
mua giá trăm hai – giọng bực tức: “Chắc về nhà hỏi tiền vợ không đưa rồi!” – “Thôi, tôi 
bán cho ông…”. Gã quay lại nói với lão Tư Quế. 
 Suốt ngày vừa kiếm được ba chục, còn trong gói nilông giắt ở cạp quần bảy chục 
nữa – lão móc ra, xếp ngay ngắn, trao cho gã bán chim. Nhận tiền, kiểm lại, bỏ kỹ vào 
túi quần sau – gã bán chim nhấc chiếc lồng treo ở guidon xe đạp – đưa về phía lão : “Tôi 
bán cho ông lỗ mất hai chục…”. 
 Vẻ hân hoan hiện rõ trên gương mặt già sọm, tốp khô của lão – trông như một đứa 
bé được mẹ đi chợ về cho gói kẹo cà. Gã bán chim vội vã dắt xe đi. Như chợt nhớ, lão 
Tư níu yên xe của gã lại – hỏi : “Mà con chim này tên là gì, cháu?”. 
 -Hoàng Ly … 
 -Hoàng Ly à ? – Lão lẩm bẩm 
 -Hoàng Ly… nhưng thỉnh thoảng ông nhớ cho nó ăn một miếng thịt, nó thèm ăn 
thịt lắm ! Gã bán chim cười ranh mãnh. 
 Lão giơ chiếc lồng chim lên ngắm nghía con Hoàng Ly một lần nữa – lầm thầm : 
“Hoàng Ly. À, Hoàng Ly… từ nay mày sẽ về sống với già, chơi với già, nói chuyện với 
già – nghe chưa ?”. Lão bỗng cười dài sung sướng. 
 Hoàng Ly đứng yên, hơi nghếch đầu về phía lão, nhìn lão giây lâu. Chiếc mỏ đỏ 
của nó như há ra. Đôi chân cùng màu đỏ cứng cáp đứng vững chải trên một nhánh cây 
khô. Bộ lông màu xanh lá cây lóng lánh từng mảng lông màu vàng, màu đen nhạt, trông 
rất quý phái. 
 Treo chiếc lồng phía trước một đầu đòn gánh, lão náo nức cất bước – như vừa gặp 
được một người bạn đồng hành vui tính. 
 
 Vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời là Hoàng Ly đã cất tiếng hót. Tiếng hót lảnh lót. 
To – khỏe. Đôi lúc cả tràng dài, như vừa hót ca, vừa chuyện trò. Tiếng hót của Hoàng 
Ly làm vang vọng một góc xóm quê yên tĩnh mơ màng bấy lâu. 



 Lão Tư Quế xăng xái lấy bì thức ăn của gã bán chim cho ra đổ vào hũ cho đầy đặn 
– gã nghĩ, mày sẽ ăn trong một ngày nhé, chiều lão về mua cho miếng thịt. Lão lấy hũ 
nước ra súc rửa, múc đầy hũ nước mới. 
 Hoàng Ly lơ đãng nhìn hũ thức ăn, có vẻ chăm chú nhìn lão, nhảy qua nhảy lại 
luôn chân  - thỉnh thoảng cất tiếng hót cao, to ; khiến mấy nhà hàng xóm đều phải ngóng 
nhìn qua sân nhà lão Tư Quế như vừa bắt gặp một điều gì quái lạ. Mà không lạ sao 
được, ngôi nhà im vắng hoang lạnh bấy lâu nay lại inh ỏi, vang dội tiếng chim? – “Lão 
Tư Quế làm cái trò gì vậy cà?” – tiếng bà Hai vọng qua hàng rào dâm bụt. 
 -Ông “thỉnh” con chim ấy từ đâu về mà nó hót inh tai vậy ông Tư? – Bà Mận 
bước vào sân, theo sau là hai đứa cháu ngoại trạc sáu, bảy tuổi. 
 Lão Tư đang loay hoay buộc chiếc giỏ nhựa đựng tản đá mài nhẵn láng sâu lõm 
một phần giữa vào một đầu đòn gánh – ngước lên nhìn bà Mận – cười thoải mái: 
 “Hà hà … người ta biết tôi sống một mình, sớm tối không có ai trò chuyện, nên 
mới cho tôi con chim đấy!”. 
 -Có con ma nào đến đây để trò chuyện với ông? – Tiếng bà Mận buông thõng. 
 -Có bà không chịu qua thì thôi, cách một hàng rào mà như người lạ… 
 -Thôi đi! Giọng bà dẫy nẫy, ông đừng có nhiều chuyện… 
 Tính theo tuổi, bà Mận chỉ nhỏ thua vợ lão vài ba tuổi, nhưng về nhan sắc thì thua 
vợ lão xa. Vợ lão đẹp tự nhiên từ hồi 16, 17 – về làm vợ lão đâu được mươi năm, có ba 
mụn con – hai gái, một trai – rồi bỏ lão để trốn theo gã bán thuốc dạo lang bạt từ một 
tỉnh nào xa lắc phía Nam; năm bà ba mươi bảy tuổi. Gã bán thuốc dạo miệng lưỡi dẻo 
nhẹo, văn chương bóng bẩy cải lương đã làm xiêu lòng bao đàn bà, con gái nhẹ dạ hảo 
ngọt. Đã là đàn bà – dù lớn tuổi nhỏ tuổi – cũng đều có “dạ con nít” cả! Lão nghĩ vậy, và 
thông thường món gì đẹp thì ít khi bền. Không ở lâu với đời mình – nhiều người xầm xì 
:  “Đàn bà đẹp càng dễ mất sang tay người khác…” 
 Chồng bà Mận thì nghiện rượu, say xỉn đập phá, gây náo loạn cả ngày. Ông mê 
rượu như vợ lão mê tiền: Ông chết thảm trong một tai nạn trên phố, tự mình đâm xe vào 
cột điện năm bốn mươi hai tuổi. Lão nghĩ, hễ “say” cái nào, thì sẽ chết theo cái ấy. 
Chồng bà Mận “say, mê” rượu đã chết vì rượu, nhưng vợ lão “say” tiền có chết vì tiền 
chưa? Lão mơ hồ thấy, trước sau gì, bà ấy cũng sẽ chết vì tiền thôi. Dần dà lão không 
còn nỗi căm tức vợ như bấy lâu, nhưng ngày càng xót thương người bạn đời chung chăn 
gối bao năm đang nổi trôi lưu lạc không biết sống chết thế nào… 
 Lão Tư Quế đã buộc kỹ hai đầu đòn gánh, chuẩn bị uống tách trà rồi ra đi. Tiếng 
bà Mận bỗng nhỏ nhẹ : “Ông đi làm rồi bỏ con chim cho ai ?”. 
 Lão nhìn bà Mận. Bà ấy dạo này bỗng mập, trắng ra nhỉ?.  Lão cười với ý nghĩ, 
đàn bà không chồng thì mập, còn đàn ông không vợ thì ốm – “Ông cười nhạo tôi ấy à ?” 
– bà Mận làm bộ giận. 
 -Không – lão cười lớn, tôi nhạo bà thì nói chuyện với ai ? Lão đứng dậy, bước tới 
một bước giáp mặt bà Mận – nói nhỏ : “Bà cho tôi gởi con chim đằng ấy nhé! – Tôi đã 
có đủ thức ăn cho nó cả ngày rồi, bà khỏi lo…”. 
 -Thôi đi – bà hơi lùi ra xa, ông đừng có kiếm chuyện qua lại nữa… 



 Nói thì nói vậy, nhưng bà Mận vẫn vui vẻ xách chiếc lồng chim về nhà, theo sau 
là hai đứa cháu ngoại vỗ tay, cười… 
 Từ ngày có con Hoàng Ly, lão Tư có vẻ linh hoạt, trẻ lại năm ba tuổi. Lão thường 
cười vu vơ, rồi chuyện vãn với Hoàng Ly, như tâm tình với một người thân “Mày đừng 
có chê, rán ăn cho no, cho mập mà ở với lão…” – Lão chợt cười – “Đừng có bỏ lão như 
mụ vợ đỏng đảnh say tiền nhé, con ! Tham thực thì cực thân thôi con à!” 
 Lão vừa nhìn Hoàng Ly, vừa dùng chiếc kéo nhỏ cắt từng miếng thịt bò đã được 
bà hàng thịt thái mỏng. Bấy khi, đến buổi trưa, lão ghé quán cơm bình dân trong chợ ăn 
dĩa cơm bốn ngàn. Nay, có Hoàng Ly, lão chỉ gọi dĩa ba ngàn. 
 -Mấy hôm ăn bốn ngàn, nay kêu ba, làm sao no được, cha ? Giọng bà chủ khô 
cứng, càm ràm. 
 -Thì mình nhịn ăn lại một chút, cho chim nó ăn – lão cười khà khà. 
 Hoàng Ly đúng là đang thèm thịt – nó nhảy chồm lại, cúi đầu xuống dĩa thịt – mổ 
lên một nhúm. Đè thịt dưới bàn chân, nó mổ từng miếng nhỏ – ngước cổ nuốt ực ngon 
lành. Nó ăn thịt có vẻ sành thạo : Gắp thịt lên, đè dưới chân, sau đó rỉa từng miếng nhỏ 
gọn gàng. Nó vừa ăn, vừa nhảy nhót, trông như đứa trẻ liếng thoắng hám ăn. 
 Lão Tư pha cho mình bình trà, đặt vào chiếc bàn gỗ thấp giữa sân – vừa nhâm nhi, 
vừa phì phà khói thuốc. Một ngày xuôi ngược rảo bước khắp các dãy phố chợ để mài 
dũa những con dao cùn, những chiếc kéo của mấy cô thợ may bị “cuốn lưỡi”, mẻ cờn để 
đổi lấy hai dĩa cơm… Ngày nào đắc, còn dư, ông gom góp  bỏ vào trong chiếc túi nilon 
– phòng khi “trái gió trở trời” không đi làm được… Lão sống một mình từ ngày đứa con 
trai út học nghề lái xe, rồi ưng con gái bà chủ, sống ở Sài Gòn đã hơn mười năm nay. 
Hai cô con gái, có chồng, rồi cũng bị cột chân ở nhà chồng dường như quên bẵng lão 
rồi! Lão thương con, nhớ cháu, nhưng khó có thể sống chung với đứa nào vì lão vẫn 
nghĩ, không có đứa nào hiểu được lão. Khó hiểu được tuổi già trong lúc chúng còn quá 
trẻ. Nước chảy xuôi, đâu có dòng nước nào chảy ngược… Nước và người phải khác 
nhau chứ ? 
 Lão Tư Quế ngồi thầm trong bóng đêm trước sân, lắng nghe tiếng động của 
Hoàng Ly. Nhưng nó vẫn lặng im phăng phắc. Có lẽ nó đã ngủ? Loài chim xinh đẹp 
nhưng dại dột này mỗi khi ngủ thì rúc đầu vào sâu trong cánh. Lúc đó, trông nó như một 
khối lông tròn, không có đầu. Ban đêm nhìn thấy nó ngủ, ai bắt cũng đươc. Dễ như lật 
bàn tay. À, mà loài nào rồi cũng có chỗ yếu, chỗ dại dột của nó – Trời sinh ra vậy rồi mà 
– Lão nói thầm… 
 Tiếng bà Mận nói vọng sang bờ rào : 
 -Ông nghĩ kỹ chưa, ông Tư! Bán quách nó đi, được lãi hai trăm ngàn… 
 Lão Tư cười khô: 
 -Bán nó đi rồi ai ở với tôi? 
 -Lại kiếm chuyện … 
 -Bà có chịu sang đây không thì tôi bán! – Lão cười lớn, cảm thấy rạo rực lạ. 
 Không nghe tiếng bà Mận đáp, nhưng lão biết bà đang ngoe ngẩy đi vào. Chiều 
chiều, từ phố chợ thị trấn, lão háo hức trở về nhà để được gặp lại Hoàng Ly, cũng là để 
nói vài câu bâng quơ xa gần với bà Mận, và cũng để cười cợt với hai đứa cháu ngoại của 



bà đang đón chờ “ông Ngoại” mang mấy bì Oishi về làm quà… (Lão thường bắt hai đứa 
gọi lão bằng “Ông Ngoại” để được nhận quà như thế).  
 Chiều nay, lại có tay đá gà xóm trên ghé vào nhà bà Mận xem Hoàng Ly. Tiếng 
hót của nó mỗi ngày càng gọi thêm khách phương xa có dịp qua làng ghé lại. Gã trả giá 
ba trăm ngàn (hơn tay buôn chó một trăm) nhưng bà Mận bảo đến sáng mai sẽ trả lời. 
Vừa về đến cổng, bà đã đoan đả chạy ra như vợ đón chồng – lão vừa vui vừa ngạc nhiên: 
“Có chuyện gì vậy bà?” – “Chuyện gì nữa? Chuyện con Hoàng Ly ấy mà!” – “Con 
Hoàng Ly ra sao rồi?“ – gã lo lắng. “Nó có làm sao đâu, gã chọi gà trả giá ba trăm – ông 
đồng ý không?”. 
 -Nghe có tiền lời nhiều cũng ham, nhưng người ta chơi được thì mình cũng chơi 
được vậy – bán làm gì? Ba trăm ngàn cũng lớn thật – sức tôi làm cũng hơn mười ngày, 
nhưng bà biết đấy… 
 Lão bỏ lửng câu nói, phần sau chỉ nói thầm với mình : “… nhưng bà biết đấy, tôi 
sống cô độc, có một mình – ai làm bạn lúc đêm hôm, khi trời hừng sáng…” – chỉ vì sợ 
bà Mận nghe lời tâm sự sẽ bảo ông “kiếm chuyện” này nọ, mà đành lặng  yên. 
 
 Một buổi chiều cuối thu, nắng trở màu vàng vọt, yếu ớt, báo hiệu những ngày 
đông dài giá rét, mưa bão; lão Tư vội vã về nhà sớm hơn mọi ngày để tắm cho Hoàng Ly 
lúc còn nắng. Cả tuần rồi về muộn, không tắm cho Hoàng Ly được, lão cảm thấy bức 
rức. Chòm lông màu vàng mịn màng trước ngực nó đã bắt đầu ngã màu. Chiếc lồng sắt 
màu xanh cũng cần được lau rửa lại cho sáng sủa. Và lão cũng thèm nghe tiếng hót của 
nó vào buổi chiều còn hảnh nắng. Tiếng hót dài, từng tràng, âm thanh trầm bỗng như ríu 
rít trò chuyện. Sáng sớm ra đi, chiều tối trở về, lão chỉ được nghe tiếng hót vang của nó 
khi trời vừa hừng sáng. Tiếng hót cao, to, khỏe, như lời gọi đàn lúc còn thong dong ở 
rừng núi; đã khơi gợi cho lão một niềm vui, niềm hy vọng nào đó thật mơ hồ, nhưng 
cũng thật ấm áp. 
 Bà Mận ra ngồi ngay trước cổng vào nhà để ngóng chờ. Vừa trông thấy dáng lão 
hiện ra sau bờ rào bà đã chạy ào tới, bám một bàn tay vào vai lão : “Ông Tư ơi, con 
chim Hoàng Ly, chim Hoàng Ly bị mất cắp rồi!” – giọng bà lạt đi, hụt hẫng. 
 -Sao ? – Lão hỏi như thét, bà nói Hoàng Ly bị… kẻ trộm lấy đi rồi hả ? 
 -Chúng lấy đi mất rồi!- bà nói như chực khóc. 
 Quẳng gánh đồ nghề xuống sân, lão nhìn chăm chăm về phía hiên nhà nơi lồng 
chim thường được treo ở đó – “Quân tệ bạc !” Lão thốt lên và cơn đau thắt ngực đang 
bắt đầu thức dậy. Bà Mận ngồi bên cạnh lão tỉ tê thuật lại chuyện hai gã đàn ông một 
ngồi trên xe Honda đứng ngay trước cổng, một chạy vào nhà xách lồng chim vọt ra, lên 
xe, nổ máy… trong lúc bà đang ru cho đứa cháu nhỏ ngủ… Nghe tiếng chim kêu bất 
thường, bà vụt chạy ra, nhưng chúng đã biến dạng. Buổi trưa vắng vẻ, không một bóng 
người… 
 -Quân khốn nạn thật – bà hậm hực. 
 Lão Tư ngồi im. Cảnh bắt trộm chó bằng sợi dây thòng lọng của gã ngồi phía sau 
xe Honda, lão vẫn thường gặp trên các nẻo đường lên phố, nhưng không ngờ một cánh 
chim nhỏ bé như Hoàng Ly cũng không lọt khỏi đôi mắt cú vọ tham lam của chúng. 



 Bóng đêm đã dần dần phủ kín vuông sân, gió thổi siết và lạnh – lão Tư vẫn còn 
ngồi yên giữ cơn đau , nghĩ ngợi mông lung. Hoàng Ly bị mất vì bộ lông đẹp, tiếng hót 
hay cũng như vợ lão bị mất vì xinh xắn, duyên dáng – thêm một lần nữa lão lại cảm thấy 
bất lực trước những bất hạnh, khổ đau của đời mình như bấy lâu. 
 -Ông hãy quên đi, ông Tư à, tiếc làm gì cho thêm khổ – tiếng bà Mận thì thầm 
như lời tự an ủi, tự trấn an mình. 
 -Tôi không tiếc – lão cười mơ hồ, nhưng tôi buồn… 
 -Tôi cũng buồn như ông vậy  - BàMận chợt đưa tay cầm lấy một bàn tay lão – siết 
chặt. 
 Mảnh trăng non đã hiện lên trên bầu trời thẩm đen như vầng sáng của một niềm 
hy vọng… Lão Tư thoáng nhìn lên mảnh trăng, rồi nhìn chậm lên gương mặt nhạt nhòa 
của bà Mận, lòng tràn ngập thương yêu… 
 Lão Tư Quế thở dài : “Nếu biết trước vậy thì tôi đã thả cho nó bay đi từ hồi nào 
rồi!” 
             
          Quê nhà, tháng 9.2007 
                           
  
VỌNG MÃI 
TIẾNG CHIM  
        
    
 
 
 
Chị Tuyết về thăm quê có chở theo Diễm. Lúc ấy, Diệu Huệ đang ngồi chuyện trò với bà 
Sáu Minh ở võng – còn Vượng đang ngồi ở chiếc ghế dựa cạnh cửa sổ gần một đầu 
võng. Nhìn  qua ô cửa, Vượng thấy xe của chị Tuyết đang chạy bên kia bờ rào hoa Lài… 
 -Mẹ, chị Tuyết về – Vượng thốt lên - Diệu Huệ cũng vừa đứng dậy: “Thưa bác, 
cháu về kẻo Sư Bà trông!”. “Ở lại chơi một lát nữa, cháu!” – Bà Sáu Minh nhìn Diệu 
Huệ, cười thân tình. 
 -Em cứ ngồi chơi một tý đã. Vượng nói, nhưng thầm nghĩ, có lẽ nên để cho cô ấy 
về để đỡ áy náy lúc có mặt chị Tuyết, lại có cả Diễm nữa. 
 Cách nay gần một tháng, chị Tuyết có về thăm Sư Bà với túi xách hoa quả lớn. 
Chị ở lại lâu bên Sư Bà- điều này có vẻ khác với lệ thường. Không rõ chị đã tâm sự 
những gì với Sư Bà, nhưng sau đó – Sư Bà nhìn Diệu Huệ với ánh mắt chứa chan 
thương cảm. Chắc chắn Sư Bà sẽ không bao giờ nói gì cho Diệu Huệ biết, vì Bà luôn 
luôn tôn trọng nguyên tắc đã có lần dạy bảo chúng đệ tử “…Không nên soi mói, dòm 
ngó chuyện của người khác- hãy quan sát, nhìn vào mình…”. Tuy vậy, Diệu Huệ lại có 
được linh cảm – từ dạo đó, nàng ít muốn chạm mặt với chị Tuyết. Giác quan thứ sau có 
lẽ đã mách bảo với nàng điều gì chẳng lành ư ? Sự nhạy cảm của một người con gái 
thuần khiết như Diệu Huệ có lẽ nàng đã đúng… 



 Vượng ra sân đón chị và Diễm. 
 Anh cười : “Trông chị hôm nay có vẻ khang khác…” 
 -Chị thấy có khác gì đâu nào? – Tuyết đáp, cúi xuống nhìn lại bộ áo quần như thể 
để tìm kiếm sự khác lạ nào đó đã khiến chị trở nên “mới” hơn. 
 -Chị không tự nhận biết được đâu – Vượng nhìn Diễm, cười – Có phải vậy không 
Diễm ? Vượng nói lơ đãng : “Người ta thường ít khi tự biết chính xác về mình nếu 
không chịu khó…”. 
 Mẹ Vượng vẫn không được vui khi gặp lại chị Tuyết. Có lẽ nỗi buồn tủi cứ còn 
dai dẳng trong lòng những người già? Những việc làm, cử chỉ, lời nói sơ suất – dầu nhỏ, 
vẫn thường làm tổn thương người già. Có lẽ tâm hồn của họ đã trở lại như trang giấy 
trắng thời còn trẻ? Vượng có lần nghe Sư Bà Tuệ Nguyên nhắc “Tâm tính của tuổi già 
giống như tâm tính của con nít- nhạy cảm hay hờn lẩy, vụng về… Người ta thường nói 
“Già sanh tật, đất sanh cỏ” là do phán đoán chủ quan, chưa hiểu hết những cái “tật” đó 
thôi!”. 
 Vượng gắng giữ vẻ thản nhiên, tỉnh bơ nói cười để mong khỏa lấp phần nào sự im 
lặng, bùi ngùi của mẹ. Anh muốn chị Tuyết có dịp gần gũi mẹ hơn để chuộc lại lỗi lầm 
cũ. Quay về phía Diễm, anh nói: “Em muốn xem mấy chậu hoa Hồng Nhung của anh 
vừa trổ hoa không?”. 
 -Anh lại học thêm “nghề” trồng hoa nữa sao? 
 -Trồng hoa là một cái thú… Ở quê, ngoài đọc sách và trồng hoa – em bảo anh giải 
khuây bằng cái gì? – Vượng cười thoải mái, chẳng lẽ chui vào các quán để hát Karaoke 
lè nhè tối ngày ngoài khu phố chợ? 
 Ra đến khu vườn, Diễm hỏi mấy chậu Hồng Nhung đâu – anh cười: “Phỉnh em ra 
vườn chơi thôi, chứ mấy chậu Hồng Nhung chưa có chậu nào ra hoa cả, bởi vì anh mới 
trồng…” 
 Nhìn lên mắt Diễm – Vượng hỏi : 
 -Sao lâu quá vậy, cô giáo? 
 -Anh nói cái gì lâu? – Diễm cười 
 -Thiệp hồng ấy mà, còn giả bộ với anh làm gì? 
 Diễm nghĩ có lẽ Vượng đã nghe chị Tuyết hay ai đó nói về chuyện gia đình ông 
Thắng Đạt muốn cậu con trai cầu hôn với nàng – Diễm cười buồn : “Chuyện của người 
lớn, em chưa hề biết…” 
 -Nếu em “biết” được thì sao? 
 -Chuyện ông Thắng Đạt ma mãnh làm “thua lỗ” công ty của nhà nước đến giải thể 
để rồi được về hưu non – lập công ty riêng khai trương rùm beng, lấy tên mình và tên 
con dựng bảng hiệu – ở thị xã ai mà không biết… 
 -Nhưng cậu Đạt bây giờ là Giám đốc rồi … 
 Giọng Diễm trở nên giận dỗi gay gắt bất chợt : “Anh đánh giá em như vậy sao?”. 
 Vượng thấy mình có lỗi. Gương mặt sa sầm u tối của Diễm, giọng nói bất bình 
hiếm thấy ở nàng đã khiến Vượng bồi hồi, khó xử. Anh biết mình đã chạm đến nỗi đau 
của Diễm một cách vô cớ. Anh tin là nàng sẽ khác với suy nghĩ toan tính của mẹ từ sự 



khác biệt bên ngoài : Diễm giản dị, có chút biếng trễ lùi xùi trong cách ăn mặc so với mẹ 
nàng luôn son phấn với bao kiểu áo quần model mới. 
 Anh cầm lấy tay Diễm : “Anh xin lỗi, anh vô   tình …”. 
 Nước mắt Diễm bắt đầu chảy ràn rụa trên hai gò má nhợt nhạt… 
 
 Sau lần gặp lại Thảo Phương ở Quy Nhơn trong chuyến nàng theo đoàn tham 
quan ghé lại – Thảo Phương gọi điện cho anh đều đặn. Nàng bảo nàng không muốn viết 
thư vì muốn nghe giọng của Vượng. Muốn được anh trả lời ngay những câu hỏi, những 
thắc mắc – hay vỗ về an ủi nàng như thuở còn ở Saigon ; bởi vì xa anh, nàng rất cô độc. 
Sống cạnh cha mẹ (chỉ lo bay nhảy áp phe) và người anh cả (chỉ lo chạy theo những 
cuộc tình) – nàng rất đỗi buồn chán. Thậm chí, nàng bảo – “Em có nằm chết cứng trong 
phòng riêng cũng chẳng ai hay!”. Giọng nàng da diết. 
 Nghe Thảo Phương tâm sự, có lúc thật khẩn thiết – Vượng cũng vẫn cảm thấy 
nàng còn xa cách mình. Đời sống quá sung túc đến dư thừa của nàng từ nhỏ đã tạo cho 
Thảo Phương dễ nóng giận, dễ buồn chán, và có lẽ cũng sẽ dễ đổi thay trước nghịch 
cảnh. Mà cuộc đời của anh từ nhỏ (nhất là lúc ba anh mất) – đã là con đường gian nan. 
Gập ghềnh. Với đôi chân son bé bỏng ấy, Thảo Phương có bước nổi cùng anh cho hết 
con đường? Vượng cảm thấy Thanh có lý khi viết cho anh : “Mày hãy dẹp bỏ bớt cái 
tính lý tưởng, mơ mộng đi – rồi mày sẽ thấy được nhiều thứ…”. Chưa được ba năm rời 
Saigon, sống xa cái ánh sáng chói chang đầy mầu sắc ấy – Vượng đã có lúc tự cười lấy 
mình : “Ôi ! cái thời sinh viên nghèo khó nhưng sao tuyệt vời đến thế!. Mắt không thấy 
chông gai, tai chẳng nghe sấm sét – chỉ có một đường bước tới !”. 
 Giọng Thảo Phương vang lên : “Anh có nghe em nói không?”. 
 -Có – Anh cười, có nghe … 
 -Nghe sao anh không trả lời em – không nói gì? 
 -Anh đang suy nghĩ … Có lẽ em nên chọn một người bạn ở Saigon cùng cảnh ngộ 
để chia sẻ … anh đang ở xa em, bị cột vào cái “thời khóa biểu” của đời sống – anh có 
thể làm gì được cho em bây giờ?. 
 -Anh không thể vứt bỏ cái “thời khóa biểu” nhàm chán ấy, để vào với em được 
sao? 
 “Vứt bỏ cái thời khóa biểu nhàm chán”- Thảo Phương có ý lạ, nhưng xem ra chưa 
thực tế, chưa thật sự hiểu anh. Đâu phải nói “vứt bỏ” là vứt bỏ được ngay. Vào Saigon 
sẽ sống như thế nào? Liệu nàng có còn mãi yêu anh? – Vượng liều lĩnh nói : 
 -Vậy em hãy “vứt bỏ cái thời  khóa biểu nhàm chán” ấy để về quê sống với anh 
nhé! OK ? 
 Thảo Phương không đáp – Nàng cúp máy. 
 Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, ra trường được vào làm ngay ở Công ty sản xuất bột 
giặt, mỹ phẩm (mà mẹ nàng có chân trong Hội đồng Quản trị) ở giữa thành phố – Thảo 
Phương còn cảm thấy buồn chán – Vậy tình yêu của anh, có thể đem lại niềm vui và 
hạnh phúc cho nàng thực sự chăng ? Câu trả lời còn ở phía trước, mà hình như Thảo 
Phương chưa từng đụng chạm tới! Nàng nói liên miên về mình – có lúc cuộc điện đàm 
kéo dài hơn nửa tiếng! Có lẽ nàng thương yêu nàng hơn… 



 Một hôm – Vượng chủ động gọi cho Thảo Phương: “A lô, em đó à? Em đang ở 
đâu vậy?”. 
 -Em đang dự tiệc sinh nhật của nhỏ Hoàng Nhân – Anh còn nhớ cô bé học bên 
trường Dược khhông? 
 -À, nhớ – nhớ… có phải cô bé bị cận hai diop mà mắc cỡ không đeo kính bị đụng 
vào đuôi xe tải phải không? 
 -Đúng rồi! Bạn chí thân của em đấy… 
 -Em sướng nhỉ! Có bạn chí thân bên cạnh là diễm phúc rồi… 
 -Anh gọi cho em có việc gì? 
 -Không có chuyện gì cả, chỉ vì anh buồn … giá có em ở đây nhỉ? 
 -Anh cứ tưởng tượng có em bên cạnh là được rồi! 
 -Anh dở tưởng tượng lắm! Vượng bật cười, làm bác sĩ mà cứ tưởng tượng thì chết 
thiên hạ hết còn gì? Nếu anh là nhà thơ thì hay biết mấy… 
 -Sao anh không chịu làm thơ đi ? 
 -Cho ai đọc? 
 -Cho em đọc đủ rồi… 
 -Có người nói, ra khỏi nhà là đụng phải “nhà thơ” rồi ; anh ngại đụng đầu quý nhà 
thơ ấy lắm… 
 -Em xin stop nhé! Tối về nhà, em sẽ gọi lại cho anh nha… 
  
 Chị Tuyết là người phản đối trước tiên cuộc tình giữa Vượng và Diệu Huệ khi biết 
anh ngày càng gần gũi, quyến luyến nàng. Bà Sáu Minh chỉ im lặng. Sư Bà Tuệ Nguyên 
chỉ mỉm cười. Bênh vực cho Vượng chỉ có chị Mai; nhưng lại là người ít nói, không 
miệng lưỡi lý luận như chị mình. 
 Chị Tuyết nói với Vượng: 
 -Chi không thể hiểu nỗi tại sao em lại yêu thương một cô gái sa cơ thất thế như 
vậy? Công lao ăn học khó khổ của em chỉ để cưới một cô vợ học chưa hết lớp 12 hay 
sao? 
 Như mọi lần, Vượng đứng dậy – bỏ ra sau vườn. Lát sau, anh trở vào, giọng ôn 
tồn : “Chị có thể nói gì em cũng được, nhưng xin chị đừng đụng chạm tới sự bất hạnh 
của người khác …”. 
 -Cậu bênh vực cho con bé ấy à? 
 -Không phải bênh vực, nhưng là sự công bình, là đạo lý làm người… 
 -Cậu không cần lên giọng dạy đạo lý với tôi, ai đã cưu mang cậu, lo cho cậu nên 
người? Cậu không nghĩ đến những người khác hay sao?  
 Bà Sáu Minh bước đến gần chỗ Tuyết như muốn chặn lại những lý lẽ kể lể đau 
lòng mà Tuyết có thể ngồi nói rỉ rả cả buổi không hết – giọng bà buồn buồn : “Thôi, đủ 
rồi! Chị em không nên bất hòa như thế. Việc vợ chồng đều do duyên số nhân duyên đưa 
đẩy quyết định chứ có ai muốn hay không muốn mà được đâu?” 
 Vượng lại bỏ ra sau vườn. 
 Chị Tuyết ấm ức – cười khẩy : “Can ngăn không nghe, để rồi khổ cả đời cho biết 
mùi…” 



 Đêm hôm ấy, sau thời kinh buổi tối, khi các ngọn đèn trong chánh điện đều tắt – 
đến giờ ngủ- Diệu Huệ bỗng cảm thấy mệt lả, đầu hơi choáng, tê buốt. Cơn choáng kéo 
dài, đồng thời với nhịp đập trong lồng ngực nặng nhọc, đau thắt, khó thở. Nàng vịn hai 
tay qua vai Diệu Lệ lê bước vào phòng. Vừa ngồi xuống chiếu thì Diệu Huệ ói mửa thốc 
tháo; ngã lăn ra giường. Diệu Lệ chạy lên phòng Sư Bà Tuệ Nguyên. Các cô chú ở dãy 
phòng kế bên đều dồn về phòng Diệu Huệ. Không ai bảo ai, họ đều lâm râm đọc kinh. 
 Sư Bà đã có mặt. Bà dạy Diệu Lệ sang mời Vượng sau khi áp bàn tay lên vầng 
trán nguội lạnh của Diệu Huệ : “Nam mô A Di Đà Phật!” – Bà thốt lên trong nỗi bàng 
hoàng. 
 Vượng nắm cổ tay Diệu Huệ, sờ lên trán – lặng lẽ đặt ống nghe lên giữa ngực. 
 -Thế nào, cháu? Sư Bà lên tiếng. 
 -Có lẽ đã muộn! – Vượng bần thần thở dài – Ngoài Trạm của cháu không có bình 
Oxy, không có máy trợ tim… 
 Anh thò tay vào túi áo Pyjamas lôi ra chiếc điện thoại di động SamSung của Thảo 
Phương tặng hôm gặp lại ở Quy Nhơn – bấm số… 
 Một giờ sau chiếc xe cấp cứu của bệnh viện huyện mới hú còi chạy vào cổng 
chùa. Người bác sĩ trực và cô y tá vội vàng bật cửa, khệ nệ khiêng bình oxy và túi xách 
dụng cụ, thuốc men lên phòng… 
 Diệu Huệ vẫn nằm im lìm. Hôn mê. Sự cố gắng xoa bóp hô hấp nhân tạo của 
Vượng không đem lại kết quả gì. Diệu Huệ được cho thở oxy. Máy trợ tim đặt giữa 
ngực. 
 Vị bác sĩ trực nhìn Vượng giây lâu – ánh mắt của họ âm thầm nói chuyện. 
 Sư Bà Tuệ Nguyên ngồi ở chiếc ghế dựa phía đầu giường, nhìn chăm chăm lên 
khuôn mặt nhợt nhạt đờ đẫn của Diệu Huệ – rồi thoáng nhìn Vượng: “Có cần đưa về 
bệnh viện tỉnh không cháu?”. 
 Bác sĩ trực đang cúi nhìn xuống chiếc máy trợ tim rồi nhìn lên đồng hồ bình oxy – 
thong thả đáp thay Vượng : “Thưa Sư Bà, có lẽ không cần thiết…” 
 Quả tim của Diệu Huệ đã ngừng đập sau mấy lần giật thót người lên. Oxy không 
vào được trong buồng phổi. Nàng đã ra đi vào lúc 3 giờ 30’ sáng- đúng giờ khai kinh 
buổi sớm thường ngày. 
 Đưa vị bác sĩ và cô y tá trực lên xe trở về bệnh viện – Vượng cũng đi thẳng về 
nhà. Anh đến ngồi trên chiếc ghế đá thường ngồi mỗi buổi sớm mai, nhưng không gian 
im vắng, lạnh buốt. 
 Từ phía ngôi chùa bỗng vang lên hồi chuông trống dồn dập, khẩn thiết- và lại rền 
vang tiếng niệm kinh như lời thiết tha đưa tiễn ngậm ngùi… 
 Vượng đứng lên, đếm bước loanh quanh trong khoảng sân mờ nhạt ánh sáng – 
lòng se thắt buồn. Anh nói thầm cho mình nghe : “Vậy là em đã ra đi – đã rũ bỏ – đời 
người thật chỉ dài trong một hơi thở…” 
 Tiếng chim chuyền cành bỗng vọng lại – ríu rít, trong trẻo – khiến Vượng đứng 
khựng lại ngơ ngác quay nhìn về phía hàng cây bạc hà. “Tiếng chim vẫn nồng ấm còn 
đây, mà người thì đã vĩnh viễn xa ta…” – Vượng thì thầm… 
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