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Sau khi tham dự buổi họp mặt liên trường, tôi mời nàng đi uống cafe. 

Chúng tôi ngồi với nhau ở café Hạ Vàng bên bờ hồ Đức An trong khu du lịch 

Diên Hồng, nơi có khách sạn cho 

du khách lưu trú, có hội trường 

rộng cho đoàn hội họp. Một nơi 

nghỉ ngơi đơn giản, tĩnh lặng 

nhưng rất thơ mộng. Qua làn kính 

mỏng, tôi thấy mưa rơi, gió lạnh, 

sương mù, mặt hồ lung linh và 

mây thấp lãng đãng bay… Thế là 

sau bao năm xa cách tôi được kề 

cận bên nàng, được chạm vào bờ 

vai thon nhỏ được thỏ thẻ, được 

nghe hơi thở nồng ấm, hương của tóc và mùi thơm da thịt. Trời lạnh, nàng co ro 

trong bộ đầm đen, chiếc áo lạnh màu trắng và chiếc khăn choàng cổ màu vàng, 

trông đằm thắm lạ thường. Tôi mở lời: 

-  Em nói gì đi chứ. 

- Nàng im lặng tay vân vê chiếc muỗng khuấy nhẹ ly lipton nóng, vương 

víu một nỗi buồn sâu thẳm, nhìn tôi với ánh mắt xa xăm. 

- Anh muốn em nói những gì? Gỉai bày hay tâm sự? 

- Cả hai. 

- Anh tham lam quá, bản chất như ngày nào. Anh còn nhớ câu thơ của 

Xuân Diệu mà em viết cho anh trong lá thư cuối cùng: “Anh tham lam đòi hỏi 

quá nhiều” 

À ra thế, không lẽ vì một lời nói, 

một nụ hôn bất ngờ, vụng dại đã làm cho 

duyên kiếp bẽ bàng.  

Tôi nắm tay nàng: 

 -  Nếu đó là lý do chính, cho anh xin 

lỗi. 

- Quá muộn rồi, nhắc lại cho anh 

hiểu thôi. Giận thì giận mà thương thì 

thương. Em rất trân trọng  “Ngày đó của 

chúng mình”. 

- Kể cho anh nghe những chuyện từ 

đó đến nay. 

- Anh hãy nói cho em biết trước về anh. 



- Anh đang sống với vợ con. Nghỉ dạy từ lâu, kinh tế tương đối ổn định. 

Đơn giản nhưng “đi vào đi ra, đi lên đi xuống” hơi mệt… Hình như nàng không 

biết đùa nên không để ý đến câu nói của tôi.  

- Anh được cuộc đời ưu đãi và may mắn. 

- Còn em thì sao? 

- Chắc anh muốn hiểu và ngạc nhiên tại sao em dễ dàng cho anh gặp mặt 

và ngồi chung với anh nơi này. 

- Trong thâm tâm anh đang đặt dấu hỏi tại sao?  

Nàng kể: 

- Chồng em mất tích trong biến cố năm 1975. Thằng bé ra đời năm sau. Hai 

sáu tuổi lập gia đình, bây giờ chúng nó có hai con hiện đang chung sống với em. 

Em nói có vẻ đơn giản nhưng thật ra cũng truân chuyên, gian khổ quay quắt khi 

chồng em mới mất. Trong thời gian dài em âm thầm, lặng lẽ như chiếc bóng. 

Anh chưa trong hoàn cảnh mất cái quí giá nhất nên chưa cảm nhận hết nỗi khổ 

đau của em… Bỗng dưng cặp gối đơn chiếc lẻ bạn, đêm vắng ngủ một mình, 

chiếc xe Honda tự lái không người ôm eo ếch, cái bóng đèn hư con chuột không 

ai sửa, cái nhà không ai chống dột, vật lộn với cơm áo gạo tiền v.v... Lại thêm 

nỗi khổ của một “bà giá”. Môt “bà giá” có chút nhan sắc đủ cho các ông nghiêm 

túc ngỏ ý, mở lời và cũng để mấy cha “cà chớn” trêu ghẹo. Nàng nói trong 

nghẹn ngào, tức tưởi như chưa bao giờ được nói, được chia sẻ cùng ai. Thật tội 

nghiêp cho nàng. Tôi lay vai nàng: 

- Buồn khổ như vậy sao không nhắn cho anh lời nào? 

- Để làm gì khi em đã không tốt với anh. 

- Không lấy được nhau là không tốt à? 

- Em nghĩ như thế. 

- Thôi bỏ đi, âu cũng là số phận. 

- Số phận ư? Số phận quá khắc khe và tàn nhẫn với em. 

Xem đồng hồ tôi bảo: 

- Khuya rồi mình về nhé? 

Nàng khẩn khoản: 

- Ngồi thêm chút nữa được không? 

Tôi ngần ngừ: 

- Chưa phải là đêm cuối… 

Nàng cùng tôi ra khỏi quán. Khi chờ taxi tôi chăm chú nhìn nàng. Nàng 

ngượng ngùng bảo: 

- Anh nhìn em kỹ quá.  

- Anh thấy hình như là… 

- Hình như rất quen nhưng rất lạ phải không? 

- Rất quen! 

Nhìn bộ đầm đang măc nàng run run nói: 

- Em cất giữ khá lâu, tưởng không còn cơ hội!           

Tôi chợt nhớ ngày xưa khi yêu nhau, tôi đã tặng nàng bộ đầm ấy nhân ngày 

sinh nhật. Tôi bùi ngùi bước xuống lòng đường, đưa tay đón chiêc taxi thắng 

gấp trước mặt, mở cửa cho nàng, vẫy vẫy tay chào và chiếc taxi dần dần che 

khuất bởi sương đêm… 

 



Sáng hôm sau tôi nói qua điên thoại: 

- Anh muốn bên em trò chuyện. 

- Mình cùng nhau trở lại những con đường xưa cũ nghe anh? 

Ngẫm nghĩ môt chút tôi nói:    

- Ok 

- Anh chờ em ở ngã ba Lê Lai - Hai Bà Trưng. Mười phút em tới. 

Cảnh vật thay đổi nhiều, tìm mãi mới ra cái ngã ba ngày xưa. Trong khi 

chờ đợi tôi bâng quơ nhìn dòng người qua lại.. 

Hôm nay nàng có vẻ thời trang trên xứ lạnh phố núi. Chiếc quần jean màu 

xanh bạc, chiếc áo cánh dơi cổ thuyền bên trong, chiếc áo khoác màu xám lưng 

lửng trên eo, chiếc khăn choàng cổ màu hồng, tóc thả ngang vai. Trông gọn 

gàng trẻ trung. 

Chúng tôi cùng nhau dưới chiếc dù từng bước thả dọc trên đường Hai Bà 

Trưng, Trịnh Minh Thế đến Phan Đình Phùng. Tại ngã ba này. Ôi nhớ quá… 

Ngày xưa còn bé tôi thường nấp dưới bóng cây thông đón nàng tan học. Tôi 

dừng lại hỏi nàng: 

- Em còn nhớ những con đường này không? 

- Rất lạ nhưng rất quen. Tất cả có thể đổi thay nhưng ký ức và hoài niệm 

vẫn còn nguyên vẹn. 

Tôi nhè nhẹ nắm tay nàng dò hỏi. Nàng để im tay nàng trong tay tôi. Tôi 

thấy ấm áp cõi lòng. Tôi kéo nàng lại gần tàng cây, ôm chặt nàng vào lòng, hôn 

lên bờ mi và nghe mặn ở đầu môi. Nụ hôn không lâu, nhưng đủ cho hai người 

ngày xưa yêu nhau thổn thức. Tôi thì thầm bên tai nàng: 

- Tình yêu không có tuổi phải không? 

- Dường như thế… 

Nàng hỏi: 

- Anh ở lại đây bao lâu? 

- Còn tùy. 

- Anh còn vướng nhiều thứ phải không? 

- Chẳng vướng gì nhưng phải xem lại “Tấm lòng phố núi” 

- Anh chưa thấy gì sao? 

Tôi nghiêng cánh dù về phía nàng vì trời nặng hạt. Tôi nhớ rất kỹ buổi 

chiều vừa đến phố núi. Một buổi chiều mà trong ký ức mỗi người chúng tôi khó 

quên. Trời mưa tầm tả thế mà thầy cô xưa, bạn cũ đã đội mưa đứng đón chúng 

tôi. Rồi những bữa cơm thân mật, những cốc café, những ly bia đầy ắp nghĩa 

tình, những lời hỏi han chân thật. Ôi tấm lòng của phố núi Pleiku làm sao kể 

hết… Nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại với nàng: 

- Đó là cái chung, còn cái riêng, cái đặc biệt thì sao? 

- Thiết tha rộng mở vòng tay… 

Tôi thấy vui vui, ấm áp khi trời lất phất mưa. 

Sau khi cùng nhau qua những con đường xưa cũ. Chúng tôi trở lại café Hạ 

Vàng. Thầy cô và bạn bè thân quen khá đông đang ở đó chuyện trò vui vẻ. Tôi 

và nàng cúi đầu chào thì bắt gặp những ánh mắt vừa tò mò nhưng thán phục. 

Chúng tôi vào một góc khuất riêng tư. Nàng cởi áo khoác và khăn choàng cổ vắt 

trên thành ghế, để lộ một phần ngực trắng ngần đầy quyến rũ, nàng có đôi mắt 



buồn vời vợi, giọng nói trầm ấm, nụ cười nhân hậu, đôi chân thon dài, đó là lợi 

thế của nàng khi giao tiếp. Tôi mê đắm nhìn nàng. Giật mình khi nàng lên tiếng: 

- Anh đã gặp hết thầy cô bạn bè ở đây chưa? 

- Không thể nào gặp hết được, nhưng nghe nói hầu hết những người chị, 

người bạn người em bị dang dỡ trong tình yêu không tái giá, ở vậy nuôi dạy con 

cái trưởng thành và thành đạt. Anh rất khâm phục nhưng không biết tại sao họ 

sống được như vậy? 

- Như anh biết đó, thành phố này quá nhỏ “Đi dăm phút đã về chốn cũ” 

nhất cử nhất động mọi người đều biết, đâu phải như SàiGòn. Bọn em rất sợ thị 

phi, bước thêm bước nữa sẽ vấp phải nhiều điều phức tạp, sợ tổn thương, sợ đổ 

vỡ lần nữa, sợ không có hạnh phúc như mình mong muốn, hơn nữa khi lấy nhau 

ta đã có một sự lựa chọn cho cuộc đời mình “trong nhờ đục chịu”, tái giá là 

phản bội lại chính mình.  

- Khắc khe quá em ạ. 

- Đó là tính cách con gái Pleiku. 

- Đâu phải tất cả. 

- Bọn em là vậy. 

Tôi nhìn nàng đùa: 

- Em nên thành lập hội để quảng bá và giữ gìn truyền thống. 

- Hội gì? 

- Hội “Vọng phu” 

- Cái từ tếu tếu, hay hay, nhưng để xem lại. 

Ngước nhìn tôi với đôi mắt nheo nheo, cái môi trề trề, tay gõ gõ trên mặt 

bàn. Một cử chỉ trông “ dễ ghét”. 

- Chúng tôi cùng cười đắc ý. Tôi nói: 

- Em có cái riêng chứ? 

- Tất nhiên. Cái riêng của em là: Tim em có bốn ngăn, một cho chồng, một 

cho con, một cho ray rức, buồn phiền và ngăn cuối cùng cho người tình yêu 

dấu. 

- Em phức tạp. 

- Không phải phức tạp mà là nguyên tắc. 

Soi lại mình tôi thấy vô tâm, bất nhẫn. 

Tiếng ghế khua âm thanh ồn ào nhìn sang thấy mọi người rời khỏi quán. 

Chúng tôi cũng vậy. 

Nàng thinh lặng theo tôi về phòng 

số 08. Căn phòng tôi đã lưu trú mấy 

ngày qua. Những người bạn chung 

phòng đã rời khỏi. Căn phòng bề bộn rác 

rưởi, quần áo thay ra vứt bừa bãi. Nàng 

nhặt những quần áo bẩn bỏ vào túi nylon 

và đảo mắt nhìn quanh căn phòng bảo: 

- Anh kiểm tra lại còn sót gì không. 

- Chắc là không. 

 

 



Căn phòng buồn bã khép lại. Ngoài trời lất phất mưa. Tôi bật chiếc dù cùng 

nhau đi về phía hành lang hội trường giữa đông người đưa tiễn. Trò chuyện hồi 

lâu tôi nghe lời mời quen quen của anh trong ban liên lạc: 

- Mời anh chị vào ăn cơm. 

- Cám ơn. 

Trong hội trường các bàn ăn còn trống khá nhiều. Tôi chọn một bàn không 

có người. Chúng tôi kề nhau như “đôi tình nhân”. Nàng gắp thức ăn bỏ vào 

chén tôi. Bao nhiêu năm vợ, con chăm sóc là bình thường nhưng mấy hôm nay 

tôi nhận được những cử chỉ ân cần chu đáo của nàng tôi thấy ấm áp trong lòng 

quá. 

Tiếng còi xe vang lên làm tan đi 

cái không gian âu yếm, tình tự của 

chúng tôi. Tôi mang ba lô cùng nàng 

bước ra. Bên cửa xe một tay che dù, 

một tay nắm chắc tay tôi, không nói. 

Cứ mỗi lần tôi nhớm bước lên nàng 

níu lại, đôi mắt nàng rưng rưng làm 

lòng tôi xao xuyến. Nhưng rồi những 

giây phút lưu luyến ấy cũng đến. Tôi 

vào chỗ ngồi với tâm cang tiếc núi. 

Qua làn kính vẫy tay chào tôi thấy 

nàng ngậm ngùi bước dưới cánh dù trong làn mưa mỏng. Chợt nhớ mấy câu thơ 

Nguyễn Bính: 

Có lần tôi thấy một người yêu 

Tiễn môt người yêu, một buổi chiều 

Ở một ga nào xa vắng lắm 

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao nhiêu năm nhọc nhằn, gian nan, bon chen giữa bộn bề cuôc sống, trở 

lại thành phố vui mừng dang tay chào đón. Người yêu cũ vẫn đậm đà da diết 

như thuở nào. Xin cám ơn tất cả. Cám ơn em. “Người em phố núi”. 

                                         

 Đỗ Văn Ngọc 

 Saigon - 29/06/2012   

Hình ảnh - Hoàng Đào                                            


