
Cây bút ngày xưa ! 
                                    PK:  Đỗ Văn Ngọc 

Trên chuyến bay Eva từ Mỹ về VN đến Đài Loan  hạ cánh quá cảnh, để tiếp tục 

bay về VN,  ông đã ngủ một giấc ngủ dài và bây giờ tỉnh táo ông hỏi người phụ nữ 

ngồi bên cạnh: 

            - Cô về thăm nhà? 

            - Trên 30 năm đây là lần thứ hai. 

            - Sao ít vậy.  Còn ai bên VN không? 

            - Gia đình tôi đã sang Mỹ hết. 

            - Cô nhớ đất nước và con người VN? 

            - Quê hương mà! Nhưng nhất là người ấy. 

            - Người ấy có liên lạc với cô không? 

            - Chúng tôi không liên lạc từ lâu. Nhưng từ ngày chồng tôi mất, một mình 

cô quạnh nên nhớ người ấy nhiều hơn. Tôi biết người ấy còn sống nên da diết nhớ. 

Lần trước tôi về nhưng không tìm ra, không biết lần này thế nào. 

            - Cô cần tôi giúp gì không? 

 Cô  lấy trong xách tay một quyển sổ nhỏ đưa cho ông bảo: 

            -  Ôi! May quá,xin ông cho số điện thoại, chắc phải nhờ đến ông thôi  

Trong suốt thời gian còn lại cô tư lự ngồi im không hỏi và nói gì thêm. 

Ra khỏi phòng cách ly họ chia tay. 

Gió đã chuyển mùa, buổi sáng trời se lạnh,  nắng hanh vàng, vạn vật đang trong 

mùa đông.  Hôm nay là 20 tháng 12 chỉ còn mấy ngày nữa là Giáng sinh, người 



người, nhà nhà mang một sắc thái mới không phân biệt lương giáo.  Ở VN Noel 

không những dành cho những người theo đạo mà còn cho những người “không đạo 

ăn theo”.  Ông băn khoăn không biết con gái ở nhà có sửa sang lại nhà cửa để đón 

chào Noel, năm mới và Tết cổ truyền.  

Taxi dừng trước cửa, con gái vui mừng chạy ra phụ ông xách vali vào nhà. Sau khi 

nghỉ mệt ngồi vào ghế  nhìn quanh ông hỏi: 

- Con đã chuẩn bị đón Noel rồi chứ? 

- Cũng sửa soạn đôi chút. Con sợ ba không về kịp, con sẽ buồn lắm. Anh hai khỏe 

và học tốt chứ? 

- Khỏe và học tốt. Ba an tâm. Có quà sinh nhật của anh Hai cho con trong vali. 

- Anh hai cũng nhớ hả? 

- Sao không. 

 Nhìn vào cái tủ đựng thú bông bề bộn lâu nay ông hỏi:         

- Con định làm gì kia? 

- Con định sắp xếp lại tủ kỷ niệm của con cho gọn gàng để đón nhận những tặng 

vật mới.  

- Năm nào cũng trước Noel một ngày là sinh nhật của con mà, nhưng năm nay có 

nhiều cái mới. 

- Nói cho ba biết những cái mới đó. 

- Là năm đầu vào ngưỡng cửa đại học. Con thấy con đã lớn, bạn con sẽ tặng con 

những quà sinh nhật khác hơn. Các con thú nhồi bông này sẽ lùi vào dĩ vãng.  

- Con có ý tưởng này từ bao giờ? 

- Từ những ngày tốt nghiệp lớp 12. Bạn con nói từ nay ngủ sẽ không còn ôm thú 

nhồi bông nữa. Đêm ngủ  tay sẽ vắt lên trán nghĩ về tương lai và mơ mộng nữa…   

 Ông bảo với con gái: 



- Đời  người, mỗi giai đoạn có cái nhìn khác nhau về những sự vật xung quanh. 

Hãy cẩn thận,đừng làm thất lạc, đây là những kỷ niệm một thời của con, Con phải 

quý trọng những gì mà bạn con cho con, có thể lúc này không cần thiết với con, 

nhưng một lúc nào đó con thấy nhớ và  tìm.   

Đang chuyện trò với con gái điện thoại reo: 

- Alô, tôi nghe. 

- Em là người quen trên chuyến bay từ Mỹ về, anh nhớ không? 

- Tôi nhớ rồi. 

-  Tôi mời anh uống café và nhờ anh mấy việc, là quê hương nhưng tôi chẳng còn 

ai, có lẽ chỉ có anh giúp được  phải không? 

-  Sẵn lòng. Cô cho địa chỉ tôi sẽ đến. 

- Quán X số… đường… 

Ông nói với con gái: 

- Có người bạn từ Mỹ về mời ba uống café con đi với ba nhé? 

- Có tiện không? 

- Không có gì quan trọng. 

Ông và con gái đến trước chờ. Vài phút sau thì cô đến. Chiếc taxi đổ trước quán, 

thóang nhìn ông vội vã chạy ra mở cửa: 

-  Chào cô, mời cô vào. Ông chỉ vào chiếc ghế: 

- Mời cô ngồi. Nhìn quanh cô hỏi: 

- Chị đâu? 

- Nhà tôi mất lâu rồi. Đây là con gái của tôi nó mới thi vào đại học. Nhà có hai cha 

con nên đâu cũng có nhau quen rồi. Nó rất khác tuổi trẻ bây giờ, thích nghe người 

lớn nói chuyện nếu được cho phép. Điện thoại của cô reo. Nhìn ông cô bảo: 

- Làm ơn cho tôi mượn cây viết. 



Ông rút ra từ túi áo đưa cho cô cây viết. Sau khi ghi số điện thoại của ai đó, cô 

chăm chú săm soi cây viết khi thấy hai chữ “K.L”. Cô hỏi ông: 

- Cây bút này anh có lâu chưa? 

- Lâu rồi. 

- “K.L” nghĩa là gì vậy? 

- Tên một người bạn gái ngày xưa. 

- Bút và mũ là những vật đàn ông thường bỏ quên và làm mất. Anh giữ đến ngày 

hôm nay chắc rất cẩn thận và chắc có nhiều đặc biệt!  

- Đây là vật kỷ niệm duy nhất của ngày xưa còn bé khi tôi học lớp đệ ngũ,  Tôi để 

mãi trong tủ, đến khi có gia đình, đi làm lấy ra găm hoài trên túi áo. Viết bất kỳ cái 

gì hoặc ký giấy tờ tôi đều sử dụng. Cây viết theo tôi suốt cuộc đời. Ông kể “ Hôm 

đó là sinh nhật của tôi, những bạn thân được mời đến nhà quây quần bên nhau 

quanh nồi chè vui cười vui vẻ. Thế thôi! Đợi cho các bạn về hết K.L lấy ra trong 

túi cái hộp gói giấy học trò đưa cho tôi bảo. Tặng N đó rồi vội vàng chạy mất. Tôi 

ngẩn ngơ, hồi hộp mở quà Cây bút Parker mới toanh”... 

Ngưng một hồi ông nói tiếp: 

- Đó là lần đầu tiên tôi được con gái tặng quà. Từ đó tôi biết nhớ thương mơ 

mộng… Cám ơn người ấy dạy tôi “Tiếng yêu đầu đời”…. 

… Và cuộc đời không như là mơ. Mỗi người có một phần đời riêng. Không biết 

người ấy có cho tôi hạnh phúc nếu tôi và người ấy răng long đầu bạc cùng nhau. 

Điều tôi có bây giờ là được thêu dệt, được mộng mơ. Cô biết không, trong những 

đêm hiu quạnh tôi thường thấy người ấy bay lượn, nhảy múa quanh tôi. Tôi cùng 

người ấy nắm tay nhau dung dăng, dung dẻ trên những đồng cỏ vô tận hoăc ngồi 

bên dòng sông nghe nước chảy, vuốt tóc và hôn người ấy…  

 Cô nói:                                                                                                             

- Anh lãng mạn! 



- Không phải. Yêu nhau là một chuyện, lấy nhau là một chuyện. Cho nhau con cái 

sống trọn đời với nhau là chuyện khác, sẽ vô vị nếu không có một tình yêu để yêu. 

Mỗi lần mơ làm tôi thấy tôi trẻ lại.  Chính cái hư ảo đó đã nuôi sống tôi.  

Nghe ông kể. Dĩ vãng như những thước phim quay chậm.  Qúa khứ hiện về rõ mồn 

một. Cô bỗng kêu lên: 

 - Anh là anh N phải không? 

Ông ngạc nhiên sao người đối diện biết tên mình, bởi chưa khi nào ông cho cô tên 

của ông. Ông chăm chú nhìn vào bàn tay trái của cô. Chỉ những người biết nhau 

lâu năm và để ý mới biết được bàn tay khuyết tật của cô. Ông bất chợt kêu lên: 

-Em là K.L? Không phải là mơ chứ! 

Ông và cô đứng lên vòng tay tìm vòng tay. Vòng tay của tuổi già xế bóng. Vòng 

tay năm tháng nhớ nhung, ngậm ngùi. Họ tự nhiên, thắm thiết trước con gái và bao 

người trong quán liếc nhìn, vòng tay trên năm mươi năm cuộc đời… Chuông nhà 

thờ vọng lại, họ cùng nhau ra khỏi quán theo dòng người về phía chuông ngân. 

Chưa bao giờ ông có một mùa giáng sinh bất ngờ thú vị và vui như hôm nay. 

Nhìn sang con gái ông thì thầm: 

- Khi về  già, tuổi đời chồng chất, thời gian làm phai mờ ký ức thì chính những vật 

kỷ niệm giúp ta lần mò về quá khứ, giúp ta tìm thấy thời thơ ấu. Gía trị của những 

vật kỷ niệm quí giá như vậy đó. Kỷ niệm làm ấm áp lòng người. 

ĐỖ VĂN NGỌC 

(Tháng 12/2013) 


