
HẠNH NGỘ 

 

Nhìn cái lối ngồi đơn độc và nhàn hạ nhâm nhi ly đậu xanh mà tưởng chừng hắn ta đang tại gia, 
vừa ăn chè vừa xem chuyện thời sự trên màn ảnh vô-tuyến. Tự dưng nàng thấy hắn có vẻ gì lạ 
lùng, quyến rũ sự chú ý của nàng trong lúc cả phòng đầy nhóc người chuyện trò, ồn ào tựa hồ 
không ai biết sự hiện diện của nàng. Hôm ấy chả hiểu Kiều đã hết mục du hí hay sao, khi không 
lại nổi hứng lôi nàng đến để dự buổi họp bầu cử ban đại diện Việt kiều của thành phố 
Woodville. Trong lúc sửa soạn áo quần, thấy bộ mặt ngần ngại, lưỡng lự của nàng. Kiều nhún 
vai tỉnh khô : 

- Biết đâu mình gặp Mr. Right. Chừng đó sẽ thiếu gì mục vui. Hay bồ muốn tui mướn 
thêm bộ phim Đại-Hàn nữa rồi hai đứa “luyện” suốt cuối tuần ? 

Nàng nghe vậy bèn lắc đầu vô ý kiến. Mặc cho người bạn gái ở chia phòng liếng thoắng ra vào 
thay đổi áo quần, ướm thử nữ trang có đến cả chục bận và vẫn chưa hài lòng. Còn nàng chỉ xỏ 
vội cái quần jean và tròng chiếc áo len cao cổ vào đầu, thế là xong. Kiều nhìn lối ăn mặc của 
nàng, sửng cồ chê loạn xạ : 

- Bồ thiệt là dị ! Đàn bà con gái gì mà ra đường không có tới chút son phấn. Người ngợm 
lúc nào cũng cứ như là tomboy ấy ! Đi với bồ riết có ngày thiên-hạ tưởng hai đứa “lại 
cái” thì có nước ế chồng cả lũ … 

Đến nơi họp và gặp chàng. Nàng không ngờ câu nói đùa “… gặp Mr Right” của Kiều trước đó 
không chừng biết đâu vậy mà thành sự thật. Xưa nay nàng vẫn tưởng việc hội họp, bầu bán hội 
đoàn chỉ toàn mấy ông bà già trầu, hết chuyện gẫu đâm ra kiếm cớ để tụ tập, bù khú. Nàng thắc 
mắc không hiểu tại sao mẫu người trẻ trung, có vẻ chịu chơi như hắn lại có mặt ở chốn này. 
Chẳng lẽ hắn cũng bị bất đắc dĩ kéo đi như trường hợp của nàng ? Nhất định rằng không phải 
thế. Nàng đã “vô tình” để ý từ lúc hắn vừa đặt chân vào cửa. Dáng điệu hắn khi ấy ung dung, 
nhàn nhã. Và thật tự-nhiên, hắn ghé qua bàn tiếp tân để lấy một ly chè, một miếng bánh ngọt 
rồi kiếm ghế ngồi thưởng-thức vừa nhìn thiên-hạ. Thỉnh thoảng nàng thấy hắn chào hỏi với vài 
người dường như lạ mặt. Có lúc hắn đảo mắt nhìn quanh quất như muốn tìm kiếm một khuôn 
mặt quen thuộc nào đó. Hễ mỗi lần thấy hắn sắp sửa quay về hướng mình thì nàng vội xoay 
người lẩn tránh, làm như đang hỏi chuyện với Kiều. Con nhỏ bạn tinh quái có lẽ đoán được 
hành động của nàng từ nẫy giờ, đứng cạnh huých nhẹ cùi chỏ bên hông : 

- Trông “sạch nước cản” ghê đấy chứ. Nẫy giờ đá lông nheo với hắn mãn nhãn chưa bồ. 

- Đồ khỉ. Nói nho nhỏ chứ ! 



Nàng gắt nhẹ. Trong phòng khánh-tiết đủ mọi tiếng trò chuyện, vậy mà chả hiểu chàng có nghe 
được cái giọng oang oang của Kiều. Cuối đuôi mắt liếc vội, nàng chợt thấy chàng nhẹ nhàng đặt 
ly chè xuống bàn rồi ngồi quay hẳn về phía hai người. Tưởng tượng có ánh mắt đang nhìn khiến 
đôi má nàng nóng ran và tay chân bỗng trở nên vụng về, thừa thãi. Khi không vậy đó mà nàng 
“yếu tim” một cách kỳ cục. Còn Kiều thì … trời đất ! Con nhỏ hiên ngang đứng cười cầu tài với 
chàng như thách thức. Nàng không dám quay lại để xem chàng có cử chỉ gì để đáp ứng. Chỉ sợ 
chàng mang cái ấn tượng hiểu lầm chắc hai người ế ẩm, tình đến đây để dụ khị mấy ông già thì 
thật là xấu hổ. Nghĩ thế nàng toan níu áo Kiều, tính lôi con nhỏ bạn lẩn vào bếp, luôn tiện kiếm 
đồ uống tráng miệng thì một người đàn ông đứng tuổi ở cuối phòng chợt vỗ tay để gợi sự chú ý 
của mọi người, bảo đã đến giờ khai mạc và mời mọi ngươì vào hội-trường. 

Nàng thở phào, tưởng đã thoát nạn. Bước đi chưa tới cửa, nàng chợt nghe một giọng Bắc ấm 
áp rót nhỏ bên tai : 

- Khiếp ! làm như ta đây đẹp dữ. Trông thâý mà … mê ! 

Nàng chưng hững quay đầu nhìn lại. Chả biết câu nói ám chỉ ai nhưng hắn ngay sau lưng từ hồi 
nào mà nàng chẳng hay. Khuôn mặt nhìn gần khá khôi ngô, trông tỉnh queo, ngoại trừ đôi mắt 
trong sáng như đang mỉm cười muốn trêu ghẹo với nàng. Một ý tưởng nhận xét thoáng qua 
trong đầu cho nàng biết tên này cũng thuộc tay không vừa. Kiều vẫn sát cánh đi bên nàng chắc 
nghe được câu nói của hắn, cô nàng bèn vội vàng trả đũa liền khi : 

- Rồi sao? 

Sau này nàng nghĩ, có lẽ tại vậy mà hắn - giờ tạm gọi là chàng - đã “chấm điểm” nàng thay vì 
Kiều từ cái buổi gặp gỡ ấy. Ban đầu nàng lầm tưởng (theo lời chàng kể là sinh-viên du học hồi 
1969) chàng đã quên cách nói chuyện, tán gái. Chừng quen nhau một thời gian, nàng và Kiều 
mới rõ chàng thỉnh thoảng có kiểu đàm thoại thật ngộ nghĩnh và rất là… huề vốn. Phải tinh-tế, 
quen thuộc lắm mới bắt kịp những ẩn ý chàng thực-sự muốn nói. Chẳng hạn như lúc khen dáng 
nàng đẹp, hấp dẫn. Chàng bảo : 

- Kể cũng “hấp thụ” (hoặc “hướng dẫn”) thiệt ! 

hay: 

- Đừng lầm tưởng nghe. Cái mặt này trông khờ khờ vậy chứ mà… ngu ác ! 

- … 

- Đối với anh dễ ợt. Có cũng được mà không có cũng…không được. 

Câu tán đùa cợt của chàng bữa hôm đó cũng làm nàng ngớ ngẩn một chập rồi mới kịp hiểu ý 
nghĩa của nó. Mặc dầu nghe chàng nịnh như thế, nhưng nàng vẩn có thói quen “trừ hao” những 



lời đừơng mật ấy như của bao chàng trai, đàn ông khác đã từng theo đuổi nàng. Đàn ông nào 
mà chả vậy. Nàng nghĩ bụng. Dù sao, chàng được cái là không “dê” nàng một cách dai dẳng, 
vụng về. Nhưng lối làm quen của chàng hơi ngang tàng và thật là táo bạo. Nàng còn nhớ sau 
phiên họp bầu cử mọi người tản mác ra về. Chàng cố ý nấn ná chờ cho nàng và Kiều bước gần 
tới cửa để chận đường kiếm chuyện. Kiều đã tinh nghịch hỏi một hơi về gia-cảnh, lý lịch của 
chàng thiếu điều như cảnh-sát hỏi giấy tờ căn cước, sổ gia-đình. Con nhỏ này hay có những đòn 
đánh phủ đầu như thế để tuỳ theo phản ứng của đối phương đặng dễ bề “bắt mạch” rồi bắt 
nạt. Thường thì nàng gặp vài người ấp úng, rụt rè hoặc đâm ra ăn nói lố bịch, có tính cách sàm 
sỡ sau vài chiêu giao-hảo của Kiều. Riêng chàng vẫn bình tĩnh, cười mũi : 

- Tiếc rằng lần này tôi lại không mang theo resume. Hay là cho tôi địa chỉ để hôm nào tôi 
mang đến tận nhà ? 

Nghe câu trả lời, Kiều quay nhìn nàng như ngầm đồng ý với sự nhận xét của nàng khi nẫy. 
Chàng không những vừa khéo léo né tránh câu hỏi của Kiều mà lại còn gián tiếp muốn biết chỗ 
ở của hai người. Kiều vẫn chưa chịu thua, hỏi vặn : 

-Ông muốn địa chỉ của bạn tôi hay của tôi ? 

-Ồ ! nếu được cả hai thì còn gì bằng. 

Cả nàng cùng Kiều cùng lắc đầu, bật cười sau câu trả lời của chàng. Không ngờ chàng ăn nói 
lanh lợi, cái miệng dẻo quẹo như vậy mà vẫn còn độc thân, chưa lập gia đình. Nàng thoạt tiên 
đã đoán chàng chỉ độ ba mươi là cùng. Nhưng những hôm chàng lười cạo râu, hoặc có vẻ buồn, 
nghiêm nghị thì nàng lại thấy chàng như một ông già hơn … bốn chục. Thực tế chàng tuổi Nhâm 
Thìn, cầm tinh con rồng, vị tất mới hơn ba mươi sáu, ba mươi bẩy. Đàn ông từng trải như chàng 
mà vẫn chiếc bóng – thành thật mà nói – kể cũng hơi… nghi. Kiều đã công nhận với nàng về điều 
này. Cô nàng còn doạ : 

- Biết đâu vợ con người ta cả đống đang kẹt lại ở Việt-Nam. Cỡ như hắn thế nào mà chả 
có người xỏ mũi, cột dây từ khuya ! 

Câu nói đôi lúc làm nàng bỗng phân vân, bối rối. Dạo gần đây, mặc dù chàng tỏ vẻ săn sóc, 
chiều chuộng nàng rất mực. Nhưng nàng thấy hình như tình cảm giữa hai người vẫn còn lẩn 
quẩn ở trong cái khoảng cách mơ hồ giữa tình yêu và tình bạn. Chàng chưa hề một lần tỏ tình 
rằng đã yêu nàng. Quen nhau cũng đã gần một năm mà nàng thấy chàng vẫn còn là một điều gì 
bí ẩn, khó đoán. Đại khái nàng chỉ biết (theo lời chàng kể) gia đình chàng gồm bà mẹ và mấy 
đứa em – có đứa đã lấy vợ, lấy chồng – bây giờ đang ở Texas, còn chàng năm ngoái tình cờ ghé 
đến đây thăm người bạn học cũ. Chàng nói khí hậu và phong cảnh ở đây thật giống ĐàLạt làm 
chàng đâm ra thích tiểu bang này nên đã trở lại và xin được việc trong một hãng quảng cáo khá 
lớn trên phố. Hôm gặp nàng ở buổi họp bầu cử, chàng nói tại do lời rủ rê của người bạn. Rốt 



cuộc bạn của chàng phút chót sở gọi vào làm khẩn cấp nên không đến. Chàng bảo nàng có nét 
ngô nghê và … làm tàng giống hệt người bạn gái hàng xóm của chàng thuở nhỏ ở Gia-Kiệm. Sẵn 
dịp nàng liền hỏi về chuyện tình cảm của chàng trong quá khứ. Chàng nhún vai cười nhẹ, nói tất 
cả ngày xưa chỉ là những đam mê vụng dại của tuổi mới lớn. Chả có cuộc tình nào gọi là đáng 
kể. Nàng nửa đùa, nửa thật : 

- Thông minh, đẹp trai như anh mà tới giờ vẫn “không có gì đáng kể” thì coi bộ hơi khó 
tin à nha ! 

Chàng vẫn dịu dàng : 

- Anh nói thật đấy. Tin hay không tuỳ Loan. 

Rồi nghĩ sao, chàng lại đùa : 

- Em phải biết càng đẹp trai là càng “hồng nhan bạc phận” ! Cô nào cũng tưởng mình 
chắc hẳn đã có bồ nên chả ai thèm xía vào. Thành thử bị ế hoài ! 

- Úi cha ! Nghe mà phát tội nghiệp… 

Nàng buồn cười cái vẻ mặt làm bộ thảm não và câu nói phân trần của chàng. Rồi trong lúc tình 
cờ, nàng chợt nhận ra một điều là mỗi lần gặp chàng hình như nàng lạc quan, yêu đời hơn lúc 
chàng chưa đến. Có lẽ chàng khéo gợi chuyện, lẫn máu khôi hài khiến nhiều lúc đã làm nàng và 
Kiều cười đến đau bụng. Tài tình nhất là chàng thỉnh thoảng còn đoán được đầu óc nàng đang 
nghĩ gì – những thói mà con gái thường e thẹn ít dám thú nhận trước mặt đàn ông, con trai – để 
có khi thấy chàng tủm tỉm cười một mình, hoặc tự động làm mà không cần nàng phải nói đến 
một tiếng . Nàng nhớ một buổi tối trời mưa . Trận mưa kéo dài cũng có đến hai, ba ngày . Nàng 
và Kiều chán TV, chán đọc đống sách báo, ngồi nhìn trời mưa ngoài khung cửa . Tán gẫu với 
nhau đưa đẩy thế nào tới chuyện ngày xưa thời còn là nữ-sinh thích mua quà, ăn vặt ở ngoài 
chợ hay trước cổng trường . Nhắc làm chi để mỗi người lại đâm ra thèm một ly đậu đỏ bánh lọt 
và vài cái cuốn bò bía như chiều xưa giờ tan học ở Gia-Long về. Đang chắc lưỡi tưởng tượng 
đến cái vị mằn mặn, cay cay của bò bía rồi uống từng ngụm chè trộn nước cột dừa ngọt lịm 
loang dần xuống cuống họng, bao tử, nàng chợt nghe tiếng gõ cửa và giọng của chàng gọi ơi ới, 
gấp rút : 

- Loan, Kiều ơi mở cửa hộ anh. Có đồ giao hàng đặc biệt đây ! 

Nàng hơi ngạc nhiên, vì thường thường chàng hay gọi điện thoại báo trước khi đến . Vả lại, hai 
người mới nói chuyện sáng hôm ấy thôi chứ lâu lắc gì cho cam. 

- Từ từ đã nào. sao bữa nay làm gì mà ông lại nổi hứng đến bất tử rồi hối người ta loạn 
cào cào vậy ! 



Kiều nhanh chân chạy ra mở cửa, vờ gắt nhẹ . Chàng hai tay ôm hai bao giấy to tướng, không 
trả lời câu nói của Kiều mà đi thẳng vào nhà bếp, vừa đi vừa hất đầu ra dấu cho nàng và Kiều 
theo chàng : 

- Vào đây là biết ngay. Mấy hôm nay trời mưa tôi đoán hai cô nương ở nhà buồn sẽ thích 
mấy món này… 

Đoạn chàng tự nhiên bầy ra những thứ trong bao giấy để lên bàn. “Ối cha ! thiệt tình trúng ý 
quá ta ơi !”. Đâu đấy chưa xong đã nghe Kiều reo mừng khi thấy nào là dĩa bánh cuốn, bánh 
xèo, bánh dẻo, bánh bò…. và cả đến năm, sáu ly chè . Mỗi ly một thứ . Trong đó có hai ly đậu đỏ 
bánh lọt mà nàng với Kiều vừa thèm nhắc đến. 

- Nè Loan ơi, tui nghi ông Sơn gắn máy nghe lén ở nhà mình. Chứ sao mà tài tình, biết 
ngay chóc mình đang thích mấy món này hở ? 

Nàng không trả lời, chỉ cười cười nhìn Kiều đang khoải tỉ lựa vài món hợp nhãn cô nàng. Việc 
chàng làm đã chẳng lạ gì đối với nàng . Đôi khi chàng như đi guốc trong bụng người khác mà họ 
không biết. Nàng có lúc hãnh diện về sự thông minh, tinh quái của chàng, nhưng nàng cũng hơi 
ớn vì tưởng tượng rằng chàng có thể đọc rõ, phân tách được tâm hồn nàng mỗi khi đối diện nói 
chuyện . Nàng cười thầm đôi lúc tự ví mình như một con mèo ngoan, thuần thục dưới đôi mắt 
thôi-miên và tài điều khiển của người làm ảo-thuật . Không còn sự chủ động để người đàn ông 
muốn theo đuổi nàng phải quay quắt, khổ sở chiều chuộng . Con voi nào cũng có thằng nài . 
Nàng đã gặp một tay kỳ-phùng địch thủ . Mà đàn bà kể ra cũng tham lam và mâu thuẫn . Thích 
được đàn ông săn đón, nuông chiều vâng lời gần như nô lệ, nhưng lại đem lòng yêu, dâng hiến 
cho kẻ chinh-phục mình một cách khôn khéo, ngang tàng . Có lẽ nàng thuộc về mẫu đàn bà 
thích chọn cái “thú đau thương” ấy . Chỉ riêng con người của chàng mới thật là khó đoán . Nàng 
nghĩ đến những người từng theo đuổi nàng trước đây. Họ hoàn toàn như phơi bầy cả linh-hồn 
của họ cho nàng toàn quyền quyết định . Chàng trái lại không . Đôi lúc nàng cảm tưởng chàng 
lạnh lùng theo kiểu “theo tình tình phớt, phớt tình chàng… lờ luôn !”, mặc dù chàng chẳng hề 
làm bộ, làm tàng với nàng bao giờ. 

 

 

**** 

Đến trước cửa phòng, nàng đặt bao đồ đi chợ xuống đất đoạn bấm chuông hai tiếng . Trong lúc 
chờ đợi, nàng đứng chải sơ lại mái tóc hơi rối vì một cơn gió bất ngờ khi nàng băng qua đường. 
Gần hai tuần không thấy chàng ghé chơi, hỏi thăm khiến nàng hơi lo âu, thắc mắc. Tối hôm 
trước thử gọi điện thoại cho chàng thì quả thật, nàng nghe giọng trả lời qua điện thoại của 



chàng có vẻ khan rè, mệt nhọc. Chàng bảo bị cúm nằm nhà hơn tuần lễ nay. Tưởng chỉ ốm 
xoàng độ một hai hôm nên không muốn cho nàng biết. Ai ngờ cơn bệnh kéo dài. Đang nằm nhà 
ho sù sụ, suy nghĩ không biết nàng và Kiều có bị cái bịnh dịch cúm đang hoành hành trong 
thành-phố thì đúng lúc nàng gọi. Nàng nghe vậy xót xa, hình dung chàng một mình nằm co ro 
buồn tênh không người chăm sóc. Rồi đâm giận ngang là tại sao không cho biết để nàng lo 
dưỡng bệnh cho chàng. Nàng nói mỗi ngày sau giờ tan sở, nàng sẽ ghé chợ mua chút ít thức ăn 
đến để dọn dẹp, nấu nướng hộ chàng ít hôm cho chàng mau lành hẳn. Chàng từ chối là nàng sẽ 
giận luôn và khỏi thèm gặp mặt. Bên kia đầu giây, tiếng chàng mừng rỡ, nói trong cơn ho ngắt 
quãng : 

- Tưởng gì ! chứ điệu này thì anh “OK” cả hai tay. Vậy là bắt đầu từ ngày mai anh sẽ 
ngóng quà đi chợ của em đấy nhé …. 

Chàng mở hé cửa, thấy bịch đồ ăn tính bước ra xách vào cho nàng. Nhưng nàng đã vội dành lấy. 
Bảo chàng phải cữ ra ngoài, tránh gió máy thì mới chóng khỏi. Ốm mới mấy hôm mà trông 
chàng gầy hẳn. Nàng nhìn bộ râu chàng không cạo, mọc lởm chởm vô trật tự, bèn cười : 

- Bộ mặt anh bây giờ mà đi tán gái thì con người ta sẽ khóc thét ! 

- Vậy chứ, có lần ai xúi anh để râu cho "người ta” ngắm chơi. 

- Để râu tỉa chưa ai nói để mọc lộn xộn, bê bối như vậy ! Mà thôi, cái tướng anh để râu 
trông… dê tổ. Nhìn thấy kỳ gì đâu ! 

Chàng cười lớn: 

- Người ta bệnh muốn chết mà em nói phải lo vấn đề râu ria, nhan sắc thì chịu thật ! 

Nàng lườm chàng một cái như dao sắc. Ra vẻ không muốn kéo dài, đôi co về bộ râu của chàng. 
Kiều hễ mỗi lần tranh luận, bàn cãi với chàng cô nàng bị đuối lý chỉ dơ tay tuyên bố một câu : 
“You gàn !”. Vừa cười vừa ấm ức. Đôi lúc chàng cũng làm nàng ghét tệ. Nhưng chẳng bao giờ 
giận chàng được lâu. Khổ là khổ chỗ đó. Nàng cất đồ đi chợ vào tủ lạnh. Đặt một nồi cháo trắng 
với vài lát gừng và nêm chút muối tiêu. Đoạn nàng băm vài cọng hành lá xắt nhỏ, trộn với chén 
cháo nóng để chàng ăn cho toát mồ hôi, giải cảm. Trong lúc nàng dọn dẹp làm bếp, chàng vẫn 
lẩn quẩn bên cạnh trò chuyện, hoặc kéo ghế ngồi nhìn ngắm nàng. Thỉnh thoảng sự im lặng của 
chàng làm nàng cảm thấy hơi ngượng. Hôm gọi điện thoại tình nguyện đến làm việc “từ-thiện”, 
nàng đâu hề nghĩ đến cảnh tượng nàng loay hoay nấu nướng, bếp núc như một người vợ lo 
cơm nước cho chồng. Nó gợi cái “biological clock”, một thứ “đồng hồ tự động của cơ thể” mang 
sẵn trong người nàng – cái bản năng làm vợ, làm mẹ của người đàn bà – khi không bỗng trỗi 
dậy, mong ước thứ hạnh phúc gia đình đầm ấm. Có lẽ chàng đoán được ý nghĩ trong đầu của 
nàng hay sao mà nàng thấy chàng cười tủm tỉm hoài. Cái miệng chàng cười hơi trề phát ghét, 



trông muốn… cắn ! Nàng phải giả bộ đuổi chàng vào phòng nằm nghỉ, không thì dám có lúc 
nàng sẽ đòi chàng hôn mình. Mặc kệ cho cái bệnh cúm. Nàng đâm ra cóc ngán lây cái bệnh của 
chàng. Cùng lắm nàng sẽ bắt chàng phải hầu nàng để đền bù. Chỉ sợ chàng muốn nàng ở lại tối 
nay thì nàng không biết đường nào mà trả lời ! 

Công việc bếp núc xong đâu đấy, nàng mới có dịp quan sát căn phòng trọ của chàng. Ngoại trừ 
nhà bếp hơi ngổn ngang, bừa bãi. Kể ra độc thân như chàng ở cũng khá ngăn nắp, tươm tất. 
Phòng khách chỉ vỏn vẹn cái bộ sa-lông và chiếc ghế xếp. Chàng có cái TV nhỏ hiệu Sony, có lẽ 
vừa sắm hay sao, vẫn còn mới toanh chưa dính tí bụi. Kệ sách của chàng toàn những quyền dầy 
cui, nghiên cứu về kinh-thánh, tôn-giáo và triết học. Trên đầu giường trong phòng ngủ, nàng 
thấy treo một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ và chuỗi tràng-hạt mầu trắng ngà. Không ngờ chàng lại 
là dân Công-giáo sùng đạo. Từ lúc quen nhau, nàng chưa hề nghe chàng mở miệng nói về vấn-
đề tôn-giáo của chàng bao giờ. Thốt nhiên, nàng bỗng nhớ lời của bố nàng này xưa dặn dò, phê 
bình về những “đức tính” của người đàn ông, con trai mà ông cụ không muốn nhận làm con rể : 

- Thứ nhất bắc-kỳ di cư, thứ hai Công-giáo, thứ ba dài lưng tốn vải… nhớ tránh tất cả 
nghe con ! 

Nếu bố nàng còn sống mà biết nàng yêu chàng hội đủ cả ba điều kiện, chắc ông cụ sẽ than trời 
như bọng. Con gái lớn lên lấy chồng có đạo, theo ý ông, coi như mất đi người lo nhang đèn, thờ 
cúng ông bà, tổ tiên. Nàng bây giờ chỉ lo cho những ngày còn nghe được hơi thở của mình. Cuộc 
đời này đã quá nhiều trầm luân, trắc trở. Hơn nữa người Mỹ đang cố gắng dẹp bỏ vấn đề kỳ thị, 
không sẽ nàng lại đem cộng thêm vào một vấn đề rắc rối nữa ! 

 

 

 

 

 



 

Vừa khỏi bệnh mới một, hai hôm, cuối tuần chàng lại rủ nàng đi chơi Newport. Thành phố nhỏ 
ngay ven biển cách đây chỉ độ hơn hai giờ đồng-hồ lái xe. Nàng hỏi bộ chàng không sợ mệt, ốm 
trở lại ! Chàng âu yếm nhìn nàng, nói giọng tự tin: 

- Đã có người “từ trong tranh”lo cơm nước, thuốc men cho anh rồi thì còn sợ gì nữa hở ? 

Nàng cảm thấy sung sướng nhưng vẫn giả vờ : 

- Thôi đi ông tướng quảng-lạc. Bộ người ta lao động “chùa” hoài sao ! 

Chàng đáp lững lờ: 

- Yên chí. Có dịp thuận tiện rồi anh sẽ đền công. Chỉ sợ Loan không thèm. 

Mấy lần đi chơi trước với chàng, dài lắm là chỉ một chuyến sáng đi chiều về. Kỳ này chàng bảo ở 
lại đến hai ngày. Nghĩa là hai người sẽ ngủ đêm ở khách sạn. Chừng như sợ nàng e ngại từ chối, 
chàng vội vàng trấn an : 

- Loan đừng lo. Anh đã thuê phòng hai giường ngủ. Chỗ ai người ấy nằm. Hay là Loan 
muốn riêng một phòng để anh gọi lại đặt chỗ ? 

Nếu còn ở Việt Nam chắc chả bao giờ chàng dám “dụ khị” nàng đi chơi như thế này. Con nhà 
đàng hoàng ai lại nhận lời ngủ lại đêm với đàn ông ! Nhưng xã-hội Mỹ thì khác. Nàng thấy mình 
đã “tiến bộ” vượt bực, so với tuổi hò hẹn lén lút của tuổi tròn trăng – bẩy, tám năm về trước. 
Vậy mà Kiều chê nàng vẫn còn hũ lậu, hoài cổ. Nàng nghĩ đến bộ mặt há hốc, kinh ngạc của Kiều 
khi nghe nàng bằng lòng đi chơi xa với chàng. Phen này Kiều sẽ hết dám chê nàng cù lần, là bà 



già non, cả quỷnh… Còn chàng thì dĩ nhiên mừng rơn. Dặn dò rằng sẽ đón nàng sau giờ tan sở 
rồi lái xe một mạch thẳng đến Newport. Khách sạn chàng thuê nằm ngay sát bờ biển. Từ căn 
phòng của hai người, mở cửa chỉ vài bước là ra ngay bãi cát. Chiều thứ sáu, lúc đến nơi thì trời 
đã bắt đầu nhá nhem tối. Sau khi làm thủ thục giấy tờ và nhận chùm chìa khoá, vừa mang đồ 
vào phòng xong đâu đấy chàng đã kêu đói bụng. Hai người bách bộ ghé một tiệm chuyên bán 
đồ ăn biển ở cuối đường. Chàng nghe nói chủ-nhân – kiêm đầu bếp – ở đây nấu theo kiểu Pháp 
ngon có tiếng. Chàng gọi mỗi người một dĩa cá halibut tẩm gia vị chiên bơ, lẫn nguyên hai con 
tôm hùm hấp nóng ăn với bánh mì tây, sà-lách và hai ly rượu vang đỏ uống khai-vị. Trong lúc 
chờ đợi, chàng tâm sự, hễ mỗi lần ghé thành phố nhỏ nào miền biển, chàng đều nhớ về những 
năm tháng chàng còn ở trong chủng-viện thánh Giu-se ở Vũng-Tầu. Nàng ngạc nhiên, đoán 
không lầm hình như chàng kể gia đình chàng di-cư vào Nam và lập nghiệp sống ở Gia-Kiệm. 
Nhất là chuyện chàng thích cô con gái hàng xóm thưở nhỏ cột mái tóc đuôi ngựa (cái gì còn có 
thể quên được, chứ chuyện này vẫn làm nàng hơi ấm ức, nhớ hoài !) : 

- Anh ở Vũng-Tầu hồi nào. Sao Loan không hề nghe anh nói đến ? 

Trước sự thắc mắc của nàng, chàng có vẻ suy nghĩ, ngập ngừng trong giây lát, rồi ngồi thẳng 
người nhìn nàng một cách nghiêm trang : 

- Luôn tiện Loan hỏi, anh có điều muốn cho em biết rõ quá khứ của anh… 

Nghe nói nàng bỗng đâm ra hồi hộp. Linh tính báo cho nàng câu chuyện ít nhiều sẽ liên-hệ, ảnh 
hưởng đến tình cảm giữa hai người. Nàng cảm thấy giọng của chàng như xa vắng khác thường : 

- Năm anh lên mười, gia đình đem gởi anh vào trường dòng ở Vũng-Tầu. Nguyên do là lúc 
sơ sinh, bác sĩ bảo anh bị nghẹt một mach máu gần tim và một lá phổi quá nhỏ vì sanh 
thiếu tháng. Nghĩa là anh chẳng có hy vọng sống. Bố mẹ đã khấn dâng anh cho thiên-
chúa và cầu chỉ được nuôi dưỡng đến lớn để anh đi tu làm con chiên của ngài. 

- Ủa ! té ra anh là … 

Nàng bàng hoàng với cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu. 

- Khoan. Loan cho anh nói hết. 

Chàng khoát tay ra dầu để chàng được tiếp tục : 

- Rồi mọi người không ngờ rằng anh sống sót. Bảo chỉ có phép lạ mới được như vậy. Ở 
nhà cho đến năm mười tuổi, anh từ giã gia đình, bạn bè theo bố mẹ xuống Vũng-Tầu xin 
vào dòng thánh Giu-se. Hồi nhỏ nghe nói đi tu về làm cha xứ, oai quyền và được giáo 
dân đem cho nào là cây nhà lá vườn đủ thứ thấy thích lắm. Lớn khôn một chút, anh thấy 
trách nhiệm của người linh-mục quả nặng nề và cuộc đời không dễ dàng, bình yên như 



anh tưởng. Anh ở đó cho hết năm thi đậu tú-tài rồi cha bề trên xin được học bổng để 
anh xuất ngoại du học … 

Câu chuyện chợt ngưng giữa chừng khi chàng thấy chủ-nhân bưng khay thức ăn đặt trên bàn. 
Nẫy giờ chăm chú, tò mò nghe chàng kể, nàng quên khuấy cái bao tử. Bây giờ trông thấy mấy 
món ăn vừa nấu xong còn nóng hổi, khiến nàng cảm thấy thực sự đói bụng. Nhất là sau khi 
nhấm nháp vài ngụm rượu khai-vị. Chàng chiều chuộng dành gở hộ nàng cái vỏ tôm hùm. Xong 
đâu đấy, chàng nâng ly rượu mời. Giữa lúc hai người ngồi ăn, nhìn nét mặt thỉnh thoảng dò xét, 
chờ đợi của nàng, biết nàng đang nóng lòng muốn nghe nốt câu chuyện bỏ dở. Chàng hóm 
hỉnh, đùa nghịch : 

-…và năm ngoái tình cờ gặp Loan rồi bây giờ hai đứa mình ngồi đây ăn uống. Hết ! 

- Xí. Cái mặt anh xạo trông biết liền. Kể tiếp đi, không thì em “tuyệt mạng” (ý là tuyệt-thực ) à ! 

Nàng trề môi nhái kiểu đàm thoại của chàng. Nhấp thêm một ngụm rượu, chàng cười giọng 
trầm tĩnh : 

- Nói ra nghe “cải lương”. Nhưng nếu cuộc đời đừng có gì thay đổi thì bây giờ anh đã là 
linh-mục coi sóc một nhà thờ trong giáo-phận nào đó ở quê nhà. Đầu năm 1975 anh sắp 
sửa ra trường và đang chuẩn bị để trở về nước sau khoá học mùa hè. Đùng một cái đến 
ngày 30 tháng tư. Nước mất nhà tan. Không còn liên lạc với toà-thánh hay cả với gia-
đình. Anh phải tạm ra đời tự kiếm việc mưu sinh. Thời gian ấy nhiều hoang mang, xáo 
trộn đã đến với anh một cách như thúc bách, dồn dập. Anh bỗng có cái nhìn, quan niệm 
khác về cuộc sống của mình. Chẳng phải vì lòng tin của anh đã soi mòn, gẫy đổ. Anh cho 
rằng cái ơn kêu gọi ngày xưa hình như chỉ là một giai đoạn để rèn luyện cho mình khỏi bị 
sa ngã. Anh bắt đầu cảm thấy sự cô-đơn và thèm có một người bạn đời để chia sẻ, tiếp 
tục cái sứ mệnh con người của thượng-đế. Bởi vậy sau này khi gặp lại vị giám-mục đỡ 
đầu đã giúp anh trong thời gian du học, anh trình bầy ý tưởng của mình và xin ngài cho 
một thời gian để anh được tĩnh-tâm, cầu xin chúa soi sáng cho những quyết định của đời 
mình. Ngài tỏ ra rất cảm thông và chúc lành cho anh. Khuyên anh nên đi xa, tìm chốn 
yên tĩnh mà suy ngẫm. Tình cờ lúc ấy anh lại được thư của người bạn cũ ở trên này… 

Chàng kể đến đây rồi ngập ngừng im lặng. Tưởng chàng ba gai, tính trêu ghẹo để nàng tò mò, 
hỏi tới sự việc chàng đã quyết định ra sao về cuộc đời của chàng. Nàng toan phớt lờ, tỉnh bơ giả 
vờ quay về hướng cửa sổ, nhìn mặt trời đang lặn dần xuống bên kia bờ Thái Bình Dương và xem 
chàng phản ứng như thế nào. Nhưng chợt thấy chàng loay hoay, lôi ra trong túi quần một gói 
nhỏ trông như hộp quà bao giấy rất cẩn thận. Rồi chàng với người cầm đặt nó vào giữa lòng bàn 
tay nàng : 



- Có món này riêng cho Loan. Định chờ đến hôm trước khi về sẽ đưa, nhưng ngay bây giờ 
anh thấy thật tiện lúc. 

Mặc dầu đoán lờ mờ được phần nào bên trong gói ấy có gì, nhưng nàng vô cùng bỡ ngỡ và nhạc 
nhiên khi thấy cái nhẫn kim-cương nhỏ nhắn, xinh xắn trong hộp vải nhung mầu xanh đậm. 
Nàng tưởng đâu sẽ chỉ là sợi dây chuyền, đôi bông tai, hoặc cái kẹp tóc mà nàng đang cần. Ai dè 
chàng lại sang trọng, hào hoa đến thế. Nàng phân vân, đang lúng túng không biết nên khen cái 
nhẫn đẹp hay hỏi chàng ý nghĩa của món quà tặng đắt tiền này. Như đọc được tư-tưởng của 
nàng, chàng khẽ mỉm cười và cất giọng ôn tồn dịu dàng : 

- Cái nhẫn đó dùng để sửa soạn cho vấn đề quan trọng mà anh sắp nói : Loan nghĩ sao 
khi anh muốn hỏi em làm vợ ? 

-“Oh my gosh ! “ 

Nàng khẽ thốt lên, xong liền đưa tay bụm miệng lại. Nhìn nét mặt trang nghiêm của chàng, nàng 
biết không phải chuyện đùa. Phải chi nếu là người Mỹ chính gốc thì nàng đã ôm hôn chàng cái 
chụt và trả lời “I do” một cách sung sướng, không e dè ngần ngại. Sự thật thì có lẽ nàng sẽ giả 
đò “điệu hạnh” cho ra vẻ con nhà đàng hoàng, nề nếp và trả lời rằng để nàng suy nghĩ vài bữa 
về lời đề nghị cầu hôn ấy. Nhưng cái hạnh phúc nàng mong đợi từ bấy lâu, bỗng dưng ập đến 
bất ngờ, không chuẩn bị, khiến nàng choáng váng, ngây ngất như đang bị nhấc bổng, chơi vơi. 
Nghĩ đến gia-đình còn kẹt ở Việt nam, chắc mẹ của nàng sẽ vui mừng khi nhận được thư báo tin 
của nàng. Và Kiều sẽ trố mắt kinh ngạc khi nàng đưa khoe chiếc nhẫn cưới và kể chuyện về 
chàng. Nàng quá rung động, không còn kiềm chế được sự xúc cảm trong lòng, muốn khóc. 
Ngước nhìn chàng với đôi mắt long lanh âu yếm và gật đầu bằng lòng với niềm vui, hạnh phúc 
vừa bất chợt ào đến. Nàng tưởng chàng vẫn luôn luôn đầy nghị lực, bình tĩnh. Nào dè, thấy 
nàng mặc nhiên ưng thuận một cháng nhanh chóng, chàng cũng đâm ra mừng rỡ, quýnh quáng, 
lập đi lập lại câu “Thật không em…thật nhé…” cả đến bốn, năm lần ! 

SVT 


