
Vậy mà … quay lưng!
ả

Tôi đang chú tâm vào những thỏi, cây, lọ và cụm đèn cầy thơm nực mũi trên kệ 

chưng Christmas’ Collections của Michael Graves…Kìa – một ống đèn cầy cao 

vượt trong lọ cấu kết bằng trúc khô mùi Vanilla Honey (mùi của Anh {và Tôi} 

cùng thích dạo nào)…Tôi đưa tay ra lấy “cây Trúc” 

đèn cầy – cùng. lúc- một bàn tay khác cũng vừa 

chọn bình ấy chạm vào tay Tôi… Excuse me! 

OMG âm thanh của vùng dĩ vãng ào ạt kéo về òa 

vỡ ---Ta quay mặt nhìn nhau. Thật nhanh. Không 

một tiếng nói. Không một ngôn từ. Không một cử 

chỉ của đón nhận hay chối bỏ - Tôi hoặc Anh – có 

thể diễn đạt được trăm ngàn ngổn ngang rơi đổ từ 

khuôn tim – đã 5 năm mình không “thấy” gặp… 

Trời ngoài kia có còn rực sáng hay đang chụp tối? 

Tôi không biết nữa. 

Đó! Anh đó! Người cầm định mệnh cuộc đời Tôi đang sừng sững – bằng xương, 

bằng thịt – đứng trước mặt Tôi như thạch nặn. Như sắc. Như đồng.  Như cả một 

giòng sông …của thương nhớ tràn ra biển vừa trở về…làm ngập lụt vùng kỷ niệm 

đã đầy ấp, chật ních những nát tan… 

Anh về lại đây làm gì thế? Vết thương trong tim Tôi  kéo da nhưng muôn đời vẫn 

âm ỉ máu chờ đổ xuống đáy sầu trầm mặc của tang chế. Có ai về vá dùm Tôi 

những mảnh vụn của đất trời ??? 

Tin yêu Chúa nhưng ngoại đạo nên Tôi chưa một lần xưng tội. Mà – hôm nay, 

bổng dưng Tôi muốn được quỳ xuống dưới chân Ngài để van xin cho một thứ 

tha…Yêu Anh! Là một oan nghiệt? duyên nghiệp hay là một cái Tội? Tôi hỏi đi, 

hỏi lại, hỏi mãi một câu ngu ngơ – cùng lúc – tìm cho mình câu trả lời vô sắc hữu 

không…Nhưng Tôi cũng phải nguyện cầu ở Chúa sự thứ tha để Tôi tha thứ cho 

mình- để Tôi go on với đời…Mà (từ khi mất Anh) Tôi có cuộc đời không nhỉ? Anh 

thường nói - Tôi là cuộc đời, là người giữ định mệnh của Anh…Vậy mà, Anh lại 



đem giao tặng định mệnh anh cho người khác. Vậy mà, ai ngờ Anh lại chọn đi 

chung chuyến xe đời với Người..LẠ! Anh cũng đã, hay? Sẽ nói với Họ lời thương 

yêu, thề nguyện, hẹn hò như Anh đã từng thủ thỉ để ru ngủ trái tim Tôi??? 

My destiny is you! Tôi vẫn còn giữ lại cái Card Noel đầu tiên Anh viết lời tỏ 

tình…  Xin Thiên Chúa giữ M bình yên trong tay Ngài … Tỗi vẫn còn giữ lại sợi 

giây chuyền bạch kim với hột xoàn thiết kế đặc biệt trên Thánh Giá có khắc kẽ tên 

Tôi của Giáng Sinh thứ nhì mình quen nhau… M là người đàn bà Chúa cho sinh ra 

để giữ Thiên Đàng của Anh…đã được Anh nắn nót, họa vẽ chọn đúng gam màu 

Tôi thích trong Card Birthday Tôi lần thứ 3, 4, 5 và nhiều Birthday cùng 

Valentine’s sau đó….Vậy mà, 

Tôi vẫn nâng niu cất giữ: sách truyện, thánh kinh, hình ảnh, Barn and Nobel Gift 

Cards…Vẫn còn và vẫn còn… nữ trang, ví xách, son phấn, nước hoa, khăn áo 

cashmere…Mỗi thứ, mỗi cái, mỗi kiểu và màu sắc đều có dữ kiện đặc biệt đánh 

dấu từng bước chân hạnh phúc hay kỷ niệm của cuộc tình.                                                                                                                                                                                   

Có gì để nói cho nhau///rồi mai rồi một mình đâu còn mình                                                                                 

Cho nhau một chút ân tình///Cho nhau một tiếng làm thinh đủ rồi                                                                           

Gió Noel se sắt tím. Mắt rối cuối đầu câm lặng. Chân quen cùng quay lưng…  

Lê XuânHảo                                                                                                                                                                              
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