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Già Lẩm Cẩm 
  

    Bây giờ già lẩm cẩm kể chuyện xưa cho các bạn đọc nè. 
 
                                               *** 

Mình đã gặp cô C. trong một lớp Anh Văn Hội Việt Mỹ tại   

Đà-lạt.  Nàng là nữ sinh BTX, thuộc gia đình Thiên Chúa Giáo, 
gốc Bắc Ninh.  Cô C. hiền lành dễ thương.  Hai đứa tụi mình rất 
hợp tính nhau nên mối tình đầu thật đẹp.  Thời ấy tuy còn học 
Văn Học, nhưng mình đã biết yêu say đắm. 

Gia đình mình ở Di Linh,  làm đồn điền trà và cà phê.  Ba má  
theo đạo Phật.  Những khi nghỉ học về thăm nhà, mình thường 
dẫn theo mấy người bạn cùng lớp.  Má mình thường hay hỏi 
thăm các bạn về cô C.  Rồi má bảo với họ rằng: “Nam là anh 
trưởng, phải làm gương cho các em noi theo.  Nó mà bỏ đạo thì 
xấu hổ cho giòng họ, không những ở đây mà họ hàng ở nơi xa 
nữa…” Ý của má muốn  mình là  phải giữ sự thờ cúng ông bà tổ 
tiên. Mình hứa với Má là từ từ sẽ tính, nhưng tính thế nào đây?  
Thường chỉ thấy người không đạo phải học đạo rồi rửa tội theo 
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đạo, nên mình đã không dám mơ rằng nàng sẽ bỏ đạo về làm dâu 
một gia đình  theo đạo Phật.  Thế là tan vỡ! 

Vì  cô C. mà t ôi đã đau khổ lắm,  ôi ! Đạo (ôi tên vô đạo)  

Nhớ những lúc hai đứa bên nhau, ly đậu nành đường Minh 
Mạng, xôi gà góc khách sạn Duy Tân, hay caf é Tùng…  Lại còn  
đêm Giáng Sinh  73 và Giáng Sinh 74.  Những ngày tháng ấy, 
vừa học vừa làm có tiền.   Mỗi khi  mình và bạn bè có lương, thú 
vui của bọn mình là có bao nhiêu tiền là rủ bạn bè và C. đi ăn 
uống rồi về . 
 
Hồi mới lớn tức cười lắm!  Có mấy lần mình nhìn thấy bạn tay 
gần như chạm vào  người của  C., mình cảm thấy tức tức. 
Thấy dáng em C  chịu không nổi.  Những lúc đứng trên bao lơn 
nhà  ở số 12 Hai bà Trưng, nhìn xuống đường thấy C. đi học 
ngang qua nhà mình là người cứ muốn chạy chơi năm mười trốn 
bắt cho bớt cơn thịnh nộ. 
 
Sau đó, mình có mối tình mới với cô láng giềng. 
Mình cũng  hay về Di-Linh, không phải vì nhớ thương ba má và 
các em đâu, mà vì nhớ dáng cô láng giềng, nhớ mồ hôi của cô 
ấy.  Mối tình mới  nầy cũng say đắm lắm. 
    Lúc ấy mình có ý nghĩ thế nào má cũng chửi.  Tránh Soeur C,  
bây giờ vướng vào Soeur láng giềng. 
   Rồi biến cố 75’  mỗi đứa đi mỗi nơi …. Tan biến. 
 
 Sau 75’, gia đình mình là tư sản nên trắng tay. Tất cả chỉ còn là 
kỷ niệm. Thỉnh thoảng nghĩ đến thuở ban đầu, cũng thấy vui vui. 
 

Văn Công Nam 


