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         Vào một buổi sáng đầu năm học, thấy nó đang lớ ngớ trước văn 

phòng trường Đại học Ngân hàng. Tội nghiệp trước vẻ bối rối, rụt rè của 

một tân sinh viên ở tỉnh về, tôi hướng dẫn nó làm thủ tục nhập học và tò mò 

hỏi về gia cảnh của nó. Một điều bất ngờ thú vị là nó từ Pleiku ở đường Yên 

Đỗ con của thầy T. Thầy T là thầy cũ của tôi khi tôi học trung học ở đó. 

Đúng là quả đất tròn. Đồng hương mà lại là con của thầy cũ, tự nhiên tôi 

thấy gần gũi thân thiện. Sau khi làm thủ tục nhập học, tôi mời nó ra quán ăn 

cơm trưa và uống café. Chuyện trò trên hai giờ, thấy nó khiêm tốn, chân 

thành, tôi hứa với nó là xin phép ba má tôi được thì về ở với tôi cho vui, 

đồng thời giúp nó nơi ăn chốn ở phần nào. 

        Tôi trình bày hoàn cảnh của nó, được ba má tôi chấp nhận. Nó đến ở 

chung với tôi. 

        Tôi xem nó như một đứa em, vừa là người bạn. Chung sống với nhau 

trên bốn năm, gần đến những ngày cuối, trước khi ra trường nó thố lộ với 

tôi:  

       - Hôm nay em và V mời anh đi uống café. Em có nhiều điều muốn nói 

với anh. 

       - Có gì quan trọng không? 

       - Không có gì quan trọng nhưng em nghĩ đây là đạo nghĩa làm người. 

       - Em có vẻ nghiêm trọng. 

       Nó ngắt lời: 

       - Thôi mình đi kẻo V chờ… 

        Ở một góc quán,V đã ngồi, nhoẻn miệng cười. Tôi, nó gọi hai café đá, 

V cocktail. Ngẫm nghĩ một hồi nó nói: 

       - Thời gian nhanh quá, thấm thoát mà đã qua đi bốn năm. Em và V sẽ ra 

trường nay mai. Suốt thời gian học ở đây, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, 

chính sự giúp đỡ của anh đã làm giảm đi khó khăn tài chánh và anh là 

nguồn động viên tinh thần, nếu không có anh chắc em rất vất vả, xin chân 

thành cám ơn anh. 

       - Có gì đâu. Ba em là thầy của anh ngày xưa mà. Cái anh đang nghĩ là 

những ngày sắp tới khi em đi rồi anh chỉ một mình. 

      Nó nắm tay tôi khe khẽ: 



       - Xa anh, em cũng buồn lắm. 

       Tôi có cảm nhận cuộc chia tay sắp xảy ra đâu đây. Nhấp một ngụm café 

tôi hỏi nó:  

       - Em và V đã tính gì chưa? 

       - Em sẽ về Pleiku.           

       - Còn V? 

       - Em tôn trọng quyết định của V. Nhìn V nó tiếp: 

       - Cám ơn em đã yêu anh. Tình yêu đã nuôi dưỡng, đã cho anh niềm tin 

và hy vọng vươn lên. Anh đã viết trong nhật ký, một ngày nào đó em sẽ 

hiểu chỗ đứng của em trong lòng anh. Bây giờ hãy cho anh biết dự định của 

em. 

       - Đừng nói những lời khách sáo với em. Em đã có quyết định dù rất khó 

khăn. 

      Nó hỏi:  

       -  Em quyết định thế nào? 

       - Anh có đồng ý cho em theo anh về phố núi Pleiku giảng dạy không? 

Với em, Pleiku là “ vùng đất hứa”.  

       Đôi mắt mơ màng xa xăm như đọc hết tương lai của mình, V tiếp: Em 

tin rằng nơi đó sẽ có những điều tốt lành đến với em. Ngày hai buổi em sẽ 

vui với đám học trò, sẽ có một tình yêu viên mãn anh cho em, sẽ có những 

đứa con thông minh kháu khỉnh. Mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. 

       Khi yêu, người ta hay mơ mộng, thường tưởng tượng ra những điều mà 

người khác không tưởng. Tôi thoáng thấy trên nét mặt của nó rộn ràng một 

niềm vui. 

       Ra khỏi quán trời đã khuya, đường phố vẫn ồn ào tấp nập xe cộ qua lại. 

Chúng tôi tản bộ bên nhau trên hè phố đến cuối con đường. Chia tay V ở 

đầu con hẻm. Tôi và nó lên xe về nhà. Dường như trong lòng nó đang có nỗi 

niềm muốn chia sẻ vói tôi: 

- Anh nghĩ thế nào về quyết định của V? 

       Đó là một sự hy sinh lớn. Cuộc sống đôi khi đưa người ta đối diện với 

những lựa chọn khắc nghiệt. Bỏ cha mẹ, anh chị em và những người thân để 

theo một người, là giao hết đời mình cho người đó. Em cố gắng chăm sóc 

giữ gìn. 

       Nó nói với vẻ tự tin, cương quyết: 

       - Em rất hạnh phúc. Em sẽ một lòng, một dạ… 

       Sau hôm đó V theo nó về công tác tại Pleiku. Như vậy, ván đã đóng 

thuyền. Đời con gái đã khép lại với V…  

      Năm sau, nó gửi cho tôi một cái mail kể cho tôi nghe những khó khăn và 

thầm kín của nó khi va chạm cuộc sống: “Trước hết xin lỗi anh, lâu nay ít 

mail cho anh vì em rất bận. Ngoài thời gian tám tiếng làm ở cơ quan chính, 



em còn tranh thủ làm cho các công ty tư nhân để kiếm thêm chút tiền cưới 

vợ. Em sẽ cưới V trong mùa giáng sinh sắp tới, dù kinh tế đang còn chật 

vật. Với anh, thiết nghĩ em không cần phải giấu giếm điều gì. Như anh biết 

đó, em yêu V gần sáu năm từ ngày V còn ở Đại học Sư phạm, em thích vợ 

em là cô giáo. Thời gian đủ cho em cảm nhận được lòng chung thủy, tính 

nhẫn nại, đảm đang của V. Em tin rằng V sẽ là người vợ hiền, người mẹ 

nuôi dạy con tốt. 

        Anh ạ, sao mà cái không khí lành lạnh ở đây “dễ thương” quá nó khiến 

người ta cần có nhau, quấn quít bên nhau và yêu nhau nhiều hơn. Em đã bị 

mê hoặc trong cái không khí ấy. Không nói, nhưng V muốn hai đứa thành 

vợ chồng sớm. Điều này em phải làm. Em báo cho anh ngày chính thức sau. 

Chúc anh vui khỏe. 

        Sau những ngày bận rộn vì đám cưới. Nó và V  trở lại công việc hằng 

ngày, mỗi người có một việc làm để kiếm tiền, để sống, dù có những công 

viêc không như ý. Nó đã có gia đình, có nơi để đi về “Người ta có nhiều nơi 

đề đến, nhưng chỉ một chốn quay về”: GIA ĐÌNH.  

        Nhưng cuôc đời có nhiêu nỗi bất hạnh không biết trước được.  Trong 

hạnh phúc đã có mầm ly tán, trong bình thường ẩn chứa cái bất bình thường. 

Nó nhanh nhẹn, hoạt bát, khỏe mạnh, ít khi làm phật lòng bè bạn, rất thương 

yêu vợ. Là người đàn ông mẫu mực nhưng bất ngờ đột quỵ và chết. 

        Nhận được tin báo của V, vài bộ đồ và vật dụng cá nhân vào ba lô rồi 

ra sân bay. Tất nhiên không gì buồn hơn cảnh tang tóc. Người thân trong gia 

đình đều có mặt, tôi cúi đầu chào ba mẹ nó và mọi người, thắp cho nó nén 

nhan và cùng mọi người đưa nó đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lần này tôi nấn 

ná ở lại Phố núi khá lâu để vỗ về an ủi V… 

       Những ngày xa cách, V thường mail cho tôi. Những cái mail rất dài 

nhưng cũng có những cái rất ngắn. Hai chữ “buồn quá”. Nỗi buồn vất vả, cô 

quạnh đơn chiếc của một phụ nữ góa bụa. Biết vậy nhưng mỗi năm tôi chỉ 

được thu xếp một lần. Đây là lần thứ năm tôi lại về thăm mộ nó và V như 

một lời nguyền. Công việc đầu tiên là ghé nhà, biếu ít quà mọn, thắp nén 

nhan, nhìn lại di ảnh, trò chuyện với ba mẹ nó rồi trở về khách sạn… 

       Bị dằn vặt bởi những ý nghĩ, định nói vói V. Quanh quẩn mãi trong căn 

phòng chật hẹp. Tôi điện thoại cho V. Giọng nói bên kia đầu dây ríu rít 

mừng:  

 - Anh hả  

        - Anh đây  

        - Anh đang ở đâu? 

        - Ở đây. 

        - Anh hay đùa, ở đây là ở đâu ? 

        - Phố  núi. Pleiku. 



        - Anh đến bao giờ? 

        - Về đến khách sạn anh phone cho em ngay. Một tiếng nữa mình đi ăn 

trưa nhé. 

        - Dạ đươc. Cho em sửa soạn một chút. 

        Tôi đến quán cơm quen thuộc, như những lần trước đã đến. Sau một 

năm trở lại, quán khang trang sạch đẹp, có vẻ như phát đạt hơn. Tôi chọn 

một góc khuất sau bức màn. Lơ đãng nhìn khung cảnh nhộn nhịp trong 

quán. V len qua các dãy bàn đến ngồi đối diện. Xem qua menu tôi hỏi V:  

- Em ăn gì? 

 - Vũ Như Cẩn. 

        Cơm nhà, cơm quán, nhậu nhẹt với bạn bè từ nhà hàng sang trọng đến 

vĩa hè, ăn đủ thư trên đời nhưng mỗi lần với V tôi lại trung thành với những 

món ăn xưa cũ mà tôi và V thường ăn. Bữa cơm được dọn ra, V lau chén, 

muỗng đũa rồi bới cơm và gắp thức ăn vào chén cho tôi. Một vài hạt cơm 

dính vào ria mép, Vân đưa tay phủi nhẹ, tự nhiên, âu yếm, như tình nhân. 

Tôi thấy vui vui. Không biết sau này tôi có được sự chăm sóc, chiều chuộng 

như vậy không… Khi cái bụng lưng lững no, tôi hỏi V: 

        - Thời gian qua chắc em đã trải nghiệm được nhiều? 

        - Có gặp mới cảm nhận được. Có mất mới tiếc những gì không còn. 

       Em phải thay đổi cách suy nghĩ, không ai chờ đợi mãi những gì đã đi 

không trở lại. Em còn trẻ, cần một bờ vai nương tựa cho tương lai đời mình. 

        - Nhiều luc em cũng nghĩ thế, nhưng khó quá, trong em vẫn còn ray 

rức nhớ thương. 

        - Em chưa hay không thể? 

        - Trong cuộc sống anh chưa mất gì sao ? 

        - Anh chẳng có gì để mất. 

        - Xem ra anh là người lac quan, yêu đời. 

        - Em có mong anh mãi mãi yêu đời, lạc quan không ? 

        - Cái đó tùy vào sự lựa chọn của anh. 

        - Chúng ta được lựa chọn sao ? 

        - Có thể lựa chọn những gì anh thích. Như em đã chọn “vùng đất hứa” 

       - Còn số phận thì sao ? 

       - Số phận thì không biết trước được nhưng có thể vượt qua. Muốn vượt 

qua số phận cần có dũng khí, nắm bắt cơ hội và một chút may mắn. 

       - Em có thể vượt qua số phân chứ ? 

       - Em chẳng biết. 

        - Thông thường chỉ cần ba năm thủ tiết, em đã năm năm rồi còn gì! 

        - Vấn đề không phải ba năm hay năm năm, mà là mặc cảm đã một đời 

dang dỡ, ai đó có chấp nhận một phụ nữ đã qua một đời chồng. 

        - Đó là vướng bận của em ? 



        - Giả sử là anh, anh có chấp nhận không ? 

        - Sao lại hỏi anh? 

        - Không hỏi anh thì hỏi ai… 

        Dường như V muốn tôi hiểu hơn những gì V nói. Tôi lãng sang chuyện 

khác: 

       - Em thấy thời gian thế nào ? 

 - Rất ngắn nhưng cũng rất dài. 

 - Nghĩa là sao ? 

 - Bên anh, em cảm thầy thời gian trôi rất nhanh và rất dài khi phải chờ 

đợi. 

 - Em chờ đợi những gì ? 

 - Anh không biết hay là không muốn biết. Anh đâu phải là người vô 

tâm  hờ hững. 

 V lấy khăn tay lau nước mắt và tức tưởi: 

 - Số phận quá khắc khe và tàn nhẫn với em, những lựa chọn của em đã 

bị phá sản. 

 Bỗng dưng tôi nghe nhói ở tim, hít thở một hơi dài lấy bình tỉnh lay nhẹ 

bờ vai V : 

 - Đừng như thế mà V, anh rất khổ tâm. 

 V vân vê ly nước, bất ngờ hỏi tôi : 

 - Khi nào anh về Saigon ? 

 Tôi do dự : 

 - Có khi chiều nay hay vài hôm nữa 

 - Sao thế ? Anh không còn thương nơi này à ? 

 - Thương hơn ngày tháng cũ. 

 - Thật không ? 

 - Anh chưa nói dối với phụ nữ bao giờ. 

 - Tạm tin như thế. 

 V đứng lên nói : 

 - Thôi mình đi thăm mộ H nghe anh. 

 Ra khỏi quán trời lâm râm mưa, vẫy một taxi, chúng tôi đến nghĩa 

trang. Hoa tươi và nhan đã được V chuẩn bị sẵn. Sau khi đặt hoa và thắp 

nhan trên bia mộ, V đi quanh nhổ cỏ, còn tôi chấp tay trước ngực thì thầm:  

 “Hơn ai hết anh biết tình yêu mà hai đứa giành cho nhau là vô bờ, 

nhưng trời không chiều lòng người. Ngươi chết là hết. Không nghe, không 

thấy, không biết. Người ở lại phải thổn thức theo năm tháng. Năm năm rồi 

đó, có thước đo nào đo được sự luyến tiếc nhớ thương”. 

 “Lần này anh sẽ về Sài Gòn ngay vì nơi đó “người ấy” đang chờ đợi. 

Anh đã thấy tình yêu quí giá và quan trọng thế nào. Trước khi đến đây  anh 

đã kể cho “ ngưới ấy” nghe về mối tình của hai em. “ Người ấy” bảo “ mau 



về, em trông”. Chỉ mới một ngày mà anh thấy nhớ thương, thấy lẻ loi cô 

quạnh quá. Anh phải về ngay em ạ. Thời gian qua  anh như một gã giang hồ 

lang bạc. Có những cơn say ngất ngưỡng, có những đêm ở nhà bạn, có 

những đêm ngủ khách sạn với một cô gái không quen…May mà có “người 

ấy”. “Người ấy” làm thay đổi đời anh. Bây giờ anh đã tìm thấy, đã có người 

nâng khăn sửa túi, có người mỏi mắt trông chờ, có nguời chia sẻ buồn vui.  

Anh phải biết trân trọng giữ gìn. “Con tim đã vui trở lại” nhạc (Đức Huy) 

và “Từ đây tôi đã có người, có em ca hát bên đời líu lo” nhạc ( Trịnh Công 

Sơn).   Cho anh sống trọn vẹn với tình yêu của anh nghe em.”… 

 Chạng vạng, mưa vẫn còn lất phất mây thấp, che khuất tầm nhìn quanh 

nghĩa trang, con đường đá lổm chổm đôi guốc cao bước đi chênh vênh 

không vững. V nép sát vào tôi như tìm một nơi nương tựa.Tôi muốn ghi lại 

hình ảnh nơi đây trong ký ức… 

 Không biết, sự ân cần chăm sóc của tôi có làm vướng bận, hay rào cản 

cho V không? Tôi cưới vợ là một cách giải thoát cho V, chỉ sợ những ngày 

sắp tới khi chưa nguôi những buồn khổ không còn ai chia sẻ. Tôi nắm chặt 

tay V, dìu V trên đường đá gập ghềnh, lòng bồi hồi xao xuyến . V đang nghĩ 

gì? Hạnh phúc chăng? Với tôi “Có thể đây là cái nắm tay sau cùng”. Rồi đây 

V sẽ một mình, một mình mà thôi… 

 Cái gì đến phải đến, tôi không muốn sự ngộ nhận kéo dài. Trước khi 

ra sân bay tôi đến môt shop hoa tươi đặt một giỏ hoa với dòng chữ. “ Khi 

nhận được giỏ hoa này anh đã rời xa Phố núi. Thay lời anh nói: Hoa “Cẩm 

Chướng” tượng trưng cho tình bè bạn, lòng quí mến và tình yêu trong sáng 

thanh cao.” 
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