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Chiều gió mặn Tôi về qua phố biển 

Nhớ ai? Hồn xao xuyến tím thời gian  

 

Tôi trở lại thành phố biển này một tuần.  Một tuần trôi qua trong trí nhớ nhỏ 

bé già nua của Tôi chỉ là những kỷ niệm của tháng năm vui buồn Texas-

Louisiana.  Chỉ trừ những lúc phải đi ăn trưa và tối;  Hai ngày liền Tôi nhừ 

mỏi cả thân thể và tâm linh. Ngán làm sao mấy tuần qua ngày nào Tôi cũng 

đi ăn cơm hàng quán.  Tôi thèm một giấc ngủ an bình; một bữa cơm trưa với 

thịt kho chấm rau cải chua và môt buổi tôí bên lò sưởi đọc chuyện của John 

Grisham húp tô bún riêu cay nhưng tôi không có được, chưa có đuợc những 

thứ đó bây giờ.  Tôi như người lữ hành swing qua vòng lại giữa những bữa 

cơm khách thịnh soạn và những tô phở mì, sandwich, bún, cháo thiếu hương 

vị yêu thương . . .  

 

Hôm nay là Thứ Bảy - Thứ Bảy đầu tiên trong thành phố biển không có Anh 

và Café Starbuck -  Buổi sáng, nhà Thụy Ái vắng lặng quá, Vắng lặng hơn 

góc nhà nguyện Thánh Jude hôm nào Tôi với Anh đến cầu nguyện trước khi 

Tôi rời Dallas; Tôi nằm bơ vơ một mình trên giường trong không khí mơ hồ 

lành lạnh của gió Biển Santa Monica Tháng Tám và nghĩ đến Anh. 

Ừ! Sao Tôi cứ nghĩ đến Anh làm gì nhỉ?  Biết có còn gì cho nhau mà nghĩ?  

Tôi hỏi để mà hỏi và hỏi để mà trả lời trong cái vu vơ vô nghĩa của một 

người thất tình cho một mối tình không cửa hậu.  Một mối tình đã để lại 

trong hồn Tôi những tháng năm làm trầy trụa vết chân đời và những ngày 

mà thánh kinh cầu nguyện không đủ lời sám hối cho Tôi tụng niệm. . . 

Anh làm gì? có gì? mà Tôi yêu nhiều thế?  Hay là chỉ những cơn mê hoảng 

của đói khát 

cho sự ân cần, nuông yêu, trìu mến và thiết tha Tôi không có bao thế kỷ qua 

cho tới khi gặp Anh ?  Cái gì? Tôi cũng không cần biết nữa! không cần tìm 

hiểu chi nữa! chỉ biết rằng trong Tôi bây giờ đang THÂT nhớ Anh – không 

quay quắt, không đam mê, không khùng điên – Nhưng nhớ Anh nồng nàn, 

da diết trong nỗi nhớ nghe chừng đã chin nẫm dưới tận cùng tâm thức; dưới 

tận cùng thịt da.  Nỗi nhớ niềm yêu làm quặn thắt hồn Tôi chở đến tháng 



năm nào chúng ta chia nhau nụ cười trong góc chợ, trên đường phố, rạp 

Movie hay StoneBriar; Galleria và North Park. . . 

 

Dallas!  Bây giờ buồn vui ra sao? 

Trong Anh còn chút ái yêu nào? 

Tôi!  Kỷ vọng từng âm hưởng cũ 

Nghe hồn mình chùng ngã lao đao. . . 

 

Đúng rồi Anh! Hồn Tôi chùng quỵ dưới lao đao trong vùng kỷ niệm cũ 

xưa…Tôi lao đao vòng về với cả âm hưởng lời nói của Anh hôm nào:  “If 

You love someone; and cannot have them in your life – You should – Let’s 

it goes - honey!”  

Đúng không Anh? Nên không Anh? Tôi lẩm nhẩm hoài những lời Anh 

khuyên để ngăn chặn lại dòng nước mắt trong tim chực chờ mời đón những 

buồn vui dung ái Tôi ôm giữ  

trong hồn cho Anh, cho Tôi, cho chúng mình với những ngày yêu dấu không 

biết còn hay mất? 

 

Hôm nay mình chia tay 

Biển mặn Tôi về 

Nắng khô Anh ở 

Gió trên môi ngồi chờ 

Nụ hôn xưa khuân chở 

Vấn vương trong hồn  

Làm tim Tôi bơ vơ. . .  

Nhớ ơi là nhớ!!! 

Tháng Năm nào? mình yêu nhau 

Vâng! 

Nhớ ơi là nhớ!!! 

 

(((*!*)))LêXuânHảo 

Viết từ Santa Monica- Cali  ThángTám-20MườiHai    

 
          


