
ĐOẠN KẾT THỨ NHÌ . 

 

-Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau ở đâu không hở em? 

-Chẳng bao giờ em có thể quên được cái buổi sáng mùa xuân ấy. Anh đứng trên dốc chợ trông 
theo em cùng ba đi nhà thờ về. Em vừa mắc cở, vừa sợ nhỡ ba vô tình bắt   gặp, hiểu lầm về có 
nước mà chết đòn ! 

-Ừ nhỉ. Anh nhớ em hình như mười sáu, mười bẩy gì thì phải. Nhóc tì mà bồ bịch sớm, ăn roi 
mây là cái chắc. Anh đoán vậy nên chỉ đứng xa nhìn. Em biết không, hơn hai mươi năm rồi mà 
bây giờ anh vẫn còn có thể hình dung được cái dáng đi, nụ cười và đôi má ửng hồng của em 
trong cái buổi sáng hôm đó… 

- Làm sao không ngượng ngùng được khi thấy anh cứ đứng nhìn chăm chăm. Em cũng không 
ngờ anh theo em về đến nhà.  Chừng vài ngày sau thằng em trai đi đâu về, dúi vội cái lá thư bảo 
rằng có người nhờ nó đưa dùm và trả công bằng hai phong kẹo. Thư chỉ vỏn vẹn bốn câu thơ 
nhưng em đoán ngay ai là tác giả. 

- Anh vương vấn và tương tư có cả đến suốt hai đêm liền mới làm được bài thơ ấỵ Chắc em 
không biết rằng tuần lễ sau đó anh qua lại nhà em ít nhất hai, ba lần mỗi ngày ?  

-Không, em chả hề biết gì cả. Thành thử anh còn nhớ em rất ngạc nhiên trong cái buổi chiều 
chủ-nhật tuần sau đi lễ. Tưởng rằng mình tình cờ gặp lại nhau. Anh sao mà quá thể ! trong nhà 
thờ mà cứ lầm thầm cầu nguyện bên tai người ta: lậy chúa cho con được làm quen với cô nhỏ 
này, nhỏ nọ… 

- Chồng em bây giờ có được "ngoan đạo" như anh ngày xưa ? mà dịp nào em lại quen biết hắn? 

- Tụi em gặp nhau ở đảo. Phong có dáng dấp cao gầy giống anh thưở trước. Cũng không phải 
đạo gốc. Hồi còn tán tỉnh thì rất chịu khó. Giờ thì chủ-nhật chỉ thích ở nhà coi football hơn đi 
nhà thờ. Nhiều khi em vẫn phải nhắc mãi. 

- Đến hiện tại anh vẫn thấy chưa siêng năng đi lễ bằng thời gian mình quen nhau. Em có biết 
dạo ấy anh đợi chờ, đếm từng ngày để mỗi chiều chủ-nhật được sánh bước bên cạnh và quỳ gối 
bên em, cầu xin những điều thật nhỏ nhoi, bình thường. Thỉnh thoảng sau này nghe bài "Em 
hiền như ma soeur" làm anh bỗng nhớ quay quắt bao tháng ngày êm đềm trôi qua đó… 

 

*** 



-Kiều rất thích nghe anh hát lại bản nhạc "đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa…". Không 
ngờ anh có giọng ấm ghê. 
 
-Thôi đi nhỏ. Cứ làm như anh là ca sĩ nhà nghề không bằng. Hôm nọ nổi hứng hát bậy bạ chơi. Bây giờ 
xổ giọng vịt cồ, nhỏ nghe sẽ cười anh thối mũi. 
 
-Kiều hứa sẽ không dám chế nhạo anh đâu. Tại thấy bản nhạc nghe ngộ ghê là. 
 
-Đừng có" dụ khị" người ta cô nương ơi. Nhỏ biết không, nhiều khi anh muốn nhỏ không những hiền 
như ma soeur mà còn là ma soeur mãi mãi để nhỏ không thuộc về ai cả… 

-Xời ơi ! muốn người ta là ma soeur mà cứ cách hai, ba ngày đã nói nhớ và xin hẹn hò hồi. Này anh 
làm ơn cách xa ra dùm một chút, kẻo người quen họ gặp về mách khổ lắm… 

-Này nhỏ, anh không hát rồi nhỏ có giận thật không? 

-Thôi ! ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép "ca sĩ" chưa lên nhưng sắp xuống. Lần này Kiều xí xoá cho anh đó. 

-Em gái của anh mà nói như thế thì đã bị cốc đầu rồi đấỵ Riêng nhỏ thì anh… 

-Anh cú đầu Kiều sẽ khóc cho mà coi ! 

-Không, không. Anh định nói riêng nhỏ thì anh sẽ cắn… môi nhỏ cho bõ ghét…  

 

*** 

- Anh Trọng, anh đang nghĩ gì thế? 

- Ồ, xin lỗi em nhé. Anh bỗng dưng lại nhớ tới dăm ba mẫu chuyện cũ. Chẳng hạn như một bản 
nhạc ngày xưa em vẫn thường hay thích nghe anh hát. 

- Em vẫn nhớ mãi bản nhạc kỷ niệm ấy. Này anh ạ, định mệnh oan nghiệt xui khiến mình gặp lại 
nhau anh nhỉ? 

- Ừ, hôm nọ sau cái ngày đầu gặp lại em. Trên đường về anh cũng thoáng có ý nghĩ như thế.  Vì 
nếu không hề biết cuộc đời em ra sao, hoặc sự hiện diện của em trên đất nước này.  Có lẽ mãi  
mãi anh vẫn "nhớ" cái hình ảnh dịu dàng, thơ ngây của em ngày xưa ấy.  Bây giờ, đã biết  em ở 
đây, đã có gia đình. Dù muốn cố tránh đi chăng nữa, một lúc  nào đó anh sẽ "nghĩ"  về em. Giữa 
cái "nhớ" và cái "nghĩ" biết bao nhiêu là sự thay đổi. Anh chẳng muốn đổi thay chi cái kỷ niệm, 
cuộc tình ngày trước của chúng  mình. Nhưng định mệnh đã xếp đặt như thế anh biết làm sao 
hơn. 

- Có phải vì lý do đó mà anh từ chối không ở lại khách-sạn với em tối hôm trước? 



- Nói ra em đừng cười nhé. Có lẽ em cho rằng anh gàn, cổ hũ, nhát gan hay cù lần… gì gì cũng 
được.  Một phần anh nghĩ đến cái hạnh phúc của em, nhưng phải nói phần   lớn là tại anh 
không muốn phá vỡ cái hình ảnh kỷ niệm, thần thánh của ngày xưa trong trí tưởng. Thêm vào 
đó anh chỉ sợ nếu mình không tránh được sự cám dỗ thì chỉ  làm thêm vương vấn, khổ cho nhau 
nữa mà thôi.  

- Anh bây giờ quả có thay đổi. Chẳng bù với ngày trước, mỗi lần gặp nhau anh tham lam hôn 
em muốn phát ngộp.  

- Không ngờ em có trí nhớ dai thật ! 

- Mối tình đầu làm sao mà quên được. Em nhớ hoài lần đầu bị anh ba sạo, xí gạt người ta để 
hôn lén…  

 

- Nhắm mắt lại đi. Anh có món quà này rất đặc biệt cho nhỏ. 
- Dịp gì mà anh cho Kiều quà vậy ? 
- Nhỏ thật sự không biết hả? Hôn nay là ngày kỷ niệm đúng một năm mình quen nhau mà nhỏ không 
nhớ, tệ thật ! 
- Ơ! tại anh nói bất ngờ làm đầu óc Kiều hơi lúng túng. Chứ Kiều cũng có nghĩ đến cách đây vài ngàỵ 
Anh này, bầy đặt chi nữa không biết. 
- Mà thôi, món quà này rất ngộ. Yêu cầu nhỏ làm ơn nhắm mắt lại dùm cái nào. 

- Rồi. Kiều nhắm mắt lại rồi đó, chớ có xí gạt người ta nghen. 

- Nhỏ cứ yên chí lớn …  

 

- Sau này với chị ấy, anh có "ma giáo" như vậy không? 

- Ý em muốn nói đến vợ anh? 

- Ừ. 

- Ối cha! lúc đó thì anh thành quỷ sứ rồi em ạ. Thích là cứ việc đè ra hôn bừa ! 

- Nhưng rồi chỉ có giận anh không? 

- Hơi chút xíu thôi.  Con gái mà. Được hôn thích thấy mồ. À em có thấy vợ anh có nét giống em không? 

- Giống ở điểm nào? Em thấy vợ anh hiền khô… 

- Thật tình em không biết? 

- Chắc anh muốn nói chị nhỏ con như em? 



- Ngay chóc. Hồi còn quen nhau – cho cả đến bây giờ – thỉnh thoảng anh thường ghẹo là "vịt đẹt" hoài. 
Cũng cái khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ như em ngày xưa , Có lẽ trong tiềm thức anh đã chọn sẵn mẫu 
người vợ như thế… 

- Vậy mà ngày đó anh đột ngột bỏ đi không một lời từ giã ! 

- Như anh đã nói với em hôm trước. Anh đâu có ngờ trước khi theo người bạn đi đánh  cá đó là lần cuối 
cùng mình gặp nhau… 

  

"Xin chú ý. Quý khách đáp chuyến bay 246 từ Portland xuống Los Angeles vui lòng chuẩn bị trong chốc 
lát để lên tàu. Máy bay sẽ cất cánh…."  

- Hình như chuyến bay của em thì phải 

- Vâng. Có lẽ em cũng nên đến xếp hàng cùng mọi người. 

- Chắc ông xã sẽ đón em ở phi-trường tối nay ? 

- Dạ, em đã gọi điện thoại dặn Phong từ tối qua. 

- Anh chàng nghĩ sao khi em thường đi xa cho công việc sở như vầy ? 

- Thoạt đầu Phong giận dỗi, phản đối um xùm. Thấy em cứ đổ lì riết rồi anh chàng cũng đành 
phải chiều ý. Chả bù với anh ngày xưa. Mới quen chưa chi đã cấm người ta  thế này, thế nọ. Sao 
mà hồi đó em ngây thơ, khờ khạo thế không biết ! 

- Kể ra chồng em dễ dãi ghê đấy chứ. Nếu là vợ anh, có lẽ anh chả bao giờ để em rời xa đến nửa 
ngày.  

- Gớm, anh giờ thì nói nghe hay lắm, chứ ngày xưa… 

- Thôi mà, biết rồi, khổ lắm… nhắc mãi. 

- Không. Nói để mà nói vậy thôi! Em hiểu âu cũng là duyên số. 

- Tụi anh cũng chẳng ngĩ đến chuyện hôn-nhân lúc mới quen nhau.  Chỉ riêng em ngày ấy là anh 
nghĩ mình sẽ thành chồng vợ và sống lâu trăm tuổi.  Giờ thì mỗi người  một  ngã, thật chẳng 
ngờ. 

- Đã đến lúc em phải lên máy bay. Anh giữ số điện thoại và địa chỉ này, chừng có dịp rảnh xuống 
LA chơi nhớ gọi em anh nhé. 



 

Người đàn ông khẽ gật đầu mỉm cười và đứng lặng nhìn cho đến khi người tình cũ đã khuất hẳn 
vào cái hành lang nhỏ hẹp dẫn ra con tầu. Trong lúc đợi cho chuyến bay chở người đàn bà ấy 
cất cánh. Hắn đến cạnh khung cửa kiếng bao quát, rộng lớn trông ra phía phi đạo. Đôi mắt xa 
xăm nhìn những chiếc máy bay nằm ngoan ngoãn chờ hành khách, hắn mường tượng đến 
những chuyến xe đò, những buổi sáng sớm tinh mơ. Ngồi một mình uống tách café trong quán 
nhỏ bên cạnh bến xe đò của tỉnh nhỏ. Cũng quang gánh vali. Cũng cảnh chia tay, người đi kẻ ở 
và thoáng chút rộn ràng, bịn rịn. Hai mươi năm sao mà trôi qua quá nhanh. Nhanh đến nỗi 
người tình cũ đã thay đổi đến độ hắn bàng hoàng. Ước mơ ngày xưa sau này làm một cô giáo 
tỉnh nhỏ, một người vợ hiền thục luôn luôn bên cạnh chồng và săn sóc con cái, nay đã trở thành 
một người đàn bà giao du bặt thiệp, lão luyện trên thương trường. Nàng bây giờ thuộc tuýp 
"người đàn bà thành công" tiêu biểu của xã-hội Mỹ.  Đối với họ, vai trò gia đình và sự nghiệp 
đều có một giá trị tương đương, bình đẳng.  Do đó, nếu có sự chọn lựa giữa công ăn việc làm và 
gia đình, nhất là mổi khi có chuyện bất đồng, xào xáo. Người "đàn bà thành công" ấy có thể sẵn 
sàng chọn lấy sự nghiệp, danh vọng trên hết. Họ lý luận không dễ gì mà đạt được cái chức vụ 
lẫn tài chánh, rồi buông xuôi tất cả để vất vả với đám con cái, và lệ thuộc ngửa tay sài từng 
đồng của người chồng.  Thêm vào đó, sự ăn nằm, gần gũi trên giường đối với nàng như chuyện 
ăn quà vặt. Không vướng víu, không chút bận tâm. Có lẽ hay là đầu óc hắn vẩn còn quá "phong 
kiến, cổ hũ" !  Hắn chắc lưỡi, lắc đầu không nghĩ rằng người tình cũ của hắn đã thay đổi đến 
như vậy.  Tuy nhiên, hắn vẫn thất vọng vì bao nhiêu mộng tưởng đẹp bấy lâu về nàng bỗng vỡ 
tan, xoá nhoà như bọt nước trên sóng biển.  Đợi cho chuyến bay cất cánh khỏi phi đạo, người 
đàn ông ấy xé vụn tấm danh thiếp, vất bỏ vào cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh đoạn rảo bước ra về. 
Vừa đi, người đàn ông vừa hối tiếc rằng giá đừng gặp lại nhau thì đoạn kết của một cuộc tình 



dở dang ngày trước, ít ra, nó vẫn còn nguyên vẹn cái vẻ đẹp của một cuộc tình vụng dại thửơ 
mới lớn.  Sự tái hợp một cách ngỡ ngàng khi không đã đem lại cái đoạn kết thứ nhì thật chua 
xót, thừa thãi ngoài sự tưởng tượng, mơ mộng làm hắn đâm ra có cái cảm tưởng dường như sự 
gặp gỡ vừa rồi, chẳng qua đó chỉ là sự ngộ nhận, lầm lẫn giữa hai người lạ mặt không hơn 
không kém. 
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