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 Năm 1972 khi bài thơ “Còn chút gì để nhớ” của Vũ Hữu Định ra đời Phạm 

Duy phổ nhạc đã biến tỉnh lỵ Pleiku nhỏ bé heo hút của cao nguyên thành một 

vùng đất trữ tình, lãng mạn của lính. 

            Ngày đó cô lớp 10, còn anh là lính với bông mai trên ngực. Cô là “ em gái 

hậu phương”,  còn anh là “chàng trai nơi tiền tuyến”, tình lính lúc đó đẹp lắm. Là 

ước mơ, là niềm kiêu hãnh của nữ sinh, dù biết có thể phài sớm chít lên đầu chiếc 

khăn sô khi mái tóc còn xanh. Người ta đã ca ngợi, lãng mạn, bi thảm hóa những 

cuộc tình “ Anh tiền tuyến em hậu phương”. Không làm sao kể hết…Mỗi buổi 

chiếu khi tan trường, khi một vài chiếc jeep “rề” trước cổng, em đã không ngần 

ngại bước lên một chiếc, xe lao đi vun vút với bao con mắt trầm trồ thán phục. Họ 

không bạo nhưng vội vàng và rất thật vì trước, sau các cô cũng là người yêu, người 

vợ cùa lính thậm chí là “ góa phụ”. Pleiku ngày xưa thời binh lửa không những có 

nhiều địa danh chết chóc như Pleime. Đức cơ, Charlie v.v…mà còn nhiều nơi thơ 

mộng như Biển Hồ, Hồ Than Thở, An Mỹ-Phú Thọ. Pleiku cũng có những con 

đường “chúng ta đi” cho những anh lính trẻ và các nữ sinh ngây thơ yêu nhau tình 

tự như: Trịnh Minh Thế, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng. Café Văn, Băng cho 

những tình khúc Trịnh Công Sơn và những đêm khuya buồn hiu hắt. Nếu vội vã thì 

café Dinh Điền, hội quán Phượng Hoàng giành cho những người thích lã lướt bay 

bướm, còn con dốc ngắn Phan Đình Phùng giành cho những người lính bất đắc chí, 

ghét chiến tranh, chán đời, bất mãn… 

 Với cô, một nữ sinh yêu một người lính trẻ mộng mơ rất nhiều, có những 

cánh thư đi dài nhòa nước mắt, có những cánh thư ngắn thoáng vội mùi khói súng. 

Cô và anh thư đi, thư lại trên ba năm trời nhưng vẫn không nói hết chuyện tình... 

Vẫn có những ngày nắng và những ngày mưa, vẫn có những ngày quá nhớ em 

“dù” về trong chốc lát với bộ treillis và đôi Bot de saut còn lấm bụi sa trường rồi 

tần ngần trước cửa lớp học hôn lên tóc , trên má trước bao đôi mắt ngỡ ngàng bẽn 

lẽn của thầy cô bè bạn. Làm người yêu của lính là vậy đó, rất tự nhiên, rất nồng 

nàn tha thiết, “có gì mà mắc cỡ”. 



 Nếu không có biến cố 1975 cuộc đời cùa họ đã khác. Thất thủ, tan rã tháo 

chạy. Là một người lính bỏ căn cứ chạy bộ mấy ngày liền về thị xã để tìm người 

thân, đưa người thân  di tản. Đó là nỗi niềm đắng cay của người lính năm xưa…  

 Theo đoàn xe hàng ngàn chiếc rút khỏi QĐ II, ban đầu còn theo đội hình xe 

đi rất chậm, được một ngày thì hai bên đụng độ. Bên kia nã pháo vào đoàn xe, bên 

này trực thăng bay lượn trên trời rĩa đạn hai bên bìa rừng yểm trợ, cảnh chiến 

trường thật hỗn loạn. Đội hình tan rã, dân cùng lính chạy bộ,  người ta đã bỏ xe, bỏ 

tài sản, anh đã cõng cô chạy bộ mấy chục cây số, sống chết như trở bàn tay. Và họ 

đã trao thân ở một nơi nghỉ chân nào đó trên đường…Một trái pháo rơi cách cô và 

anh không xa, hất văng anh xuống hố sâu, trọng thương bất tỉnh, cô cùng đám 

người vừa chạy vừa khóc la ơi ới tìm người than, nhưng tất cả đều vô vọng, họ lạc 

nhau và bước ngoặt cuộc đời bắt đầu từ đó…                 

 Cô cũng xuôi ngược đến tận Saigon, tài sản còn lại là những đồng tiền và 

vàng ít ỏi mà mẹ cô chia cho cô khi chạy loạn. Tuần lễ sau cô thấy thức ăn nào 

cũng lợm giọng , người khó chịu buồn nôn, biểu hiện của con gái có thai, cô tự an 

ủi thế cũng được “ Yêu nhau chẳng tiếc gì nhau” dù người ấy có mãi mãi  ra đi 

nhưng cô không ân hận.  Vào Saigon cô tá túc nhà người bạn, sau này họ cho hẳn 

cô khi cả gia đình họ đi nước ngoài. 

  Đến kỳ sinh nở, đứa bé ra đời mẹ tròn con vuông, cô tự xoay xở cuộc sống 

với một tiệm tạp hóa nhỏ trong nhà nuôi con ăn học. Niềm vui và nỗi buồn cứ lớn 

dần theo năm tháng, năm nay đứa con gái đã gần 40 tuổi mà chưa lấy chồng. Suốt 

thời gian ấy biết bao cơ cực, chạy trường, chạy lớp, hết bậc tiểu học đến bậc trung 

học rồi đại học, khi ra trường phải lo việc làm. Khi trái gió trở trời, cảm lạnh, đau 

yếu. Không ít vài ba lần con gái sốt cao vào mùa mưa, đường ngập,  xe chết máy 

cô phải bế con gái chạy bộ đến bệnh viện cấp cứu. Còn nhiều cảnh ngộ éo le phải 

có một nghị lực phi thường, một ý chí vững vàng cô mới trụ vững, vượt qua… 

 Trưa hôm nay cô bất chợt nhận được điện thoại con gái bị tai nạn xe cộ, 

được đưa tới bệnh viện. Gửi xe xong, cô vội vào phòng cấp cứu. Vết thương con 

gái có lẽ nặng lắm, máu ra nhiều, ướt đẫm vạt áo. Mọi thủ tục cấp cứu đã xong, 

con gái phải tiếp máu. 

 Cô như gà mắc đẻ trước phòng cấp cứu, thoáng thấy người đàn ông ngoài 60 

cao gầy vóc dáng rất quen. Quen vì cái nốt ruồi nằm trên vòm cổ bên trái, cái nốt 



ruồi đã ám ảnh đời cô trên 40 năm. Cô định thần cố nhớ lại nhưng chỉ loáng thoáng 

mơ hồ. Ngập ngừng một giây cô hỏi ngay:  

- Có phải anh là… 

Anh cũng hỏi: 

- Cô là... 

Bối rối, ngỡ ngàng, anh kêu lên: Thanh! Họ ôm nhau. Anh vuốt nhẹ bờ vai và hôn 

lên tóc, nước mắt họ lưng tròng.  

- Sao em lại ở đây? 

- Con gái vừa bị tai nạn đang cấp cứu. 

- Thế à, con trai anh đang thực tập tại đây. Anh vào thăm nó. 

- Thật không ngờ. 

- Anh cũng không ngờ.  

Anh hỏi: 

- Con gái qua cơn nguy hiểm chưa? 

- Đang chờ. 

Cô y tá đến trước mặt cô bảo: 

- Chúng tôi đã tiếp máu cho con gái của bà và cơn nguy hiểm đã qua.  

Nhìn sang anh, cô y tá hỏi: 

- Còn ông thì sao? 

- Thăm con trai đang thực tập ở đây. 

- Bác sĩ thì biết, còn thực tập thì chịu,  nhưng tất cả phải chờ đến cuối giờ, 

Cô đề nghị với ông: 

- Mình ra ngoài uống nước nghe? 

Ông vui vẻ đi theo. Chen chúc trên vỉa hè họ ngồi bên nhau chuyện trò, cô hỏi: 

- Lâu nay anh ở đâu và cuộc sống thế nào? 

- Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã 39 năm, gần hết một đời người. 

- Anh vẫn nhớ là đã 39 năm à? 



- Anh nhớ rất nhớ. Anh vừa nói vừa xăn cánh tay lên chỉ cho cô thấy vết xăm: “tối 

06/3/1975”.  

Anh tiếp: Đêm hôm đó anh bị thương, nhờ H’ Mai (vợ anh bây giờ) chăm sóc. Rồi 

anh cũng đi cải tạo 2 năm rưỡi, khi trong trại cải tạo hay tin em đã vượt biên, vừa 

tủi thân và thất vọng, 

Đời anh có hai phụ nữ. “ Một tình yêu tha thiết ngọt ngào”. “Một nghĩa tình sâu 

nặng”.  Chỉ hai thôi.  Anh chọn một. Từ đó cuộc sống bước sang ngỏ rẽ khác. Anh 

xa rời phồn hoa đô thị, cách biệt với buôn làng. Cô lập giữa núi rừng trong túp lều 

tranh ngày ngày nương rẫy với H’Mai chăm chút “ thằng con” cho đến bây giờ. 

Cô cướp lời: 

- Anh hạnh phúc, có bạn, có đôi,  còn em…Ngưng một lúc cô tiếp: 

- Em có vượt biên nhưng bất thành.                                                                      

 - Thì ra là vậy. 

 Đến giờ nghỉ, tấp nập kẻ vào người ra, cô và anh tính tiền rồi theo dòng người vào 

phòng cấp cứu. 

Con trai thấy bố và cô mừng rỡ nói: 

- Mời bố và cô đến căn- tin dùng cơm. 

Cô vội hỏi: 

- Người con gái đang tiếp máu sao rồi cháu. 

- Thưa, ổn rồi cô ạ. Lát nữa sẽ về phòng điều trị 

Căn- tin rộng nhưng chật ních người ăn uống, ồn ào. Sau khi gọi thức ăn ông giới 

thiệu: 

- Người con gái đang tiếp máu kia là con gái của cô, đây là con trai tôi, còn cô này 

là bạn ngày xưa còn đi học của ba. 

- Bữa ăn ngắn ngủi, buổi chiều qua nhanh, mọi người trở lại công việc của mình. 

Trong khi cô loay hoay tại giường với con gái, anh chuyện trò với con trai ngoài 

hành lang. Thời gian thăm bệnh đã hết, nhìn ông cô bảo: 

- Mời anh ghé nhà chơi. 

Căn nhà nhỏ trong xóm lao động. Tắm rửa xong, cô chỉ vào chiếc giường bố bảo:    



- Anh nằm đó nghỉ cho khỏe.  

Mấy hôm nay chắc mệt, ông thiếp đi từ lúc nào và khi tỉnh dậy ông thấy cô đang 

ngồi trên chiếc bàn nhỏ: 

- Em chưa ngủ à? 

- Dạ chưa! Em đang tràn ngập một niềm vui. 

- Cho anh vui với. 

Cô nói ngay: 

- Anh biết con gái bao nhiêu tuổi rồi không? 

 - Làm sao biết được. 

- Anh vô tâm quá! Con gái 39 tuổi 10 tháng. 

Ông nhìn dòng chữ xăm trên cánh tay bối rối hỏi:  

- Nghĩa là sau đêm ấy? 

Cô ngậm ngùi không nói. 

- Anh xin lỗi. Anh thán phục. 

- Có gì đâu, mỗi người có một số phận. Chúng ta đã già, đã có phần đời riêng, định 

mệnh đã an bày… Một điều làm em hạnh phúc nhất trong đời là hạnh ngộ cùng 

anh. Bao u uất mà em chất chứa trong lòng bấy lâu nay đã được giải tỏa. Đời một 

nữ sinh trong trắng, đời một người con gái ngây thơ và đời một người đàn bà khi 

tuổi đã về chiều bỗng nhiên nhẹ nhõm.” Con Thúy từ nay sẽ ngẩng cao đầu là nó 

có ba, và em không còn mang tiếng là gái không chồng mà có con. Mùa Giáng 

Sinh này em sẽ gả chồng cho nó, nó sẽ kiêu hãnh và hạnh phúc khi cùng bố mẹ 

trên sân khấu. Cám ơn anh cho em “ phút tráng lệ cuối đời” * dẫu có muộn màng. 

 

             PK:  Đỗ Văn Ngọc 

               (Tháng 12/2013) 

 

* Nhan đề cuốn tiểu thuyết nhà văn Đức 


