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Đó là đêm 6/7/2013. Một đêm mà mọi người ít nói, bùi ngùi trong 

không gian trầm lắng. Cái đềm tiễn bạn đi xa và cũng là đêm làm tôi thổn 

thức, bồi hồi nhớ lại dĩ vãng đời mình trải dài trong suốt 70 năm cuộc đời 

…Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa chúng tôi tiễn vợ chồng Chánh - Nguyện đi 
Mỹ. Thời gian lúc này dường như trôi rất nhanh. Mới đó đã hơn 21 giờ… 

Trước bậc thềm, bịn rịn tôi ôm Chánh, vợ tôi cũng ôm Nguyện chặt vào 

lòng vỗ về bên tai: 
“Về sớm, giữ gìn sức khỏe chiều mai lên máy bay rồi” 

“Anh chị ở lại bảo trọng”.  

Chợt  nhớ ra điều hệ trọng tôi ngắt lời: 

 “Ngày mai anh chị sẽ không tiễn hai em tại phi trường.”. 
Khi mọi người ra về tôi thẩn thờ ngồi lại phòng khách trôi về dĩ 

vãng… Tôi đã không quen tiễn bạn bè hay người thân ở sân ga, bến xe hay 

phi trường. Vì cách đây khá lâu tôi và nhà tôi (bây giờ) đã tiễn mẹ vợ tôi đi 

không bao giờ trở lại trong một chuyến bay. Từ đó tôi bị ám ảnh. Tôi thích 
những giọt nước mắt trở về trong hoan hỷ, vui mừng hơn những giọt lệ tiễn 

đưa trong cay đắng, muộn phiền.     

Tối hôm nay chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 10 người, gồm Quang - Trang, 
chị Lộc cùng mấy người bạn từ Pleiku về để tiễn Chánh - Nguyện đi nước 

ngoài. Chúng tôi được chính tay Nguyện làm món “Bò áp chảo”. Món nhậu 

mà cách đây 36 năm gặp lại tại Saigon, Nguyện làm cho gia đình nhấm nháp 

và hôm nay là ngày chia tay cũng món “Bò áp chảo” này. Tất nhiên có sự 
khác biệt. Hôm đó vui vẻ hào hứng bao nhiêu thì hôm nay trầm lặng buồn 

bã bấy nhiêu. 

Chánh - Nguyện thân mến! “Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã trên 
ba mươi năm. Quả đất không già, chỉ có chúng ta già, răng long, đầu bạc cả 

rồi. Trong cuộc sống dù biết nhau rất lâu, nhưng chắc có những điều phật 

lòng, không vừa ý. Thôi nói hết đêm nay cho thỏa lòng… Với anh có lẽ lần 

duy nhất làm cho Chánh khó chịu là đêm Chánh làm MC nhân ngày sinh 
nhật của anh. Anh xin lỗi nha…”  

Nhớ lại hồi đó gặp nhau trước cổng Chợ Lớn, Chánh đang gò lưng 

trên xe ba gác,  mồ hôi nhuể nhại chở thuê, rồi trôi dạt kinh tế mới “Suối 
Nho” bán vật tư  phân bón, thuốc trừ sâu cho nông dân ở đó trồng café, rồi 

bán phở ở Võ Duy Nghi - Phú Nhuận.v.v… Có lần hai đứa khoe với anh chị 

là đang đăt cọc mua nhà, lòng đang vui mừng khấp khới thì nghe hai em bị 

người ta gạt mất toi tiền đặt cọc. Anh chị chỉ biết ngậm ngùi… Cuộc đơi của 
Chánh - Nguyện khi tại Saigon,  chắc có nhiều chuyện vui buồn hơn nữa, 



nhưng tôi chỉ biết có vậy. Có vậy cũng làm cho nhớ nhau nhiều… Lúc đó 

bọn anh cũng đang bon chen hối hả giữa Saigon hoa lệ, làm đủ thứ nghề như 

buôn bán chợ trời. Mua, bán tủ lạnh, máy may cũ, rồi buôn lậu (bó thuốc tây 
quanh người từ Việt Nam sang Campuchia), ngồi trên xe im re không cựa 

quậy, không dám đụng người bên cạnh, mình mẩy nóng bức, ngứa ngáy khó 

chịu suốt hai ngày liền. Nhưng bất trắc lắm cứ năm bảy lần gôm góp vốn thì 

bị mất một lần. Năm nọ vào ngày 28 Tết bị thuế vụ lột sạch, thế là không ăn 
Tết. Trong căn gác nhỏ vợ chồng nằm “chèo qoeo” buồn vời vợi. 

Thế là hết vốn liếng làm ăn chuyển sang bán chè, lượm bạc cắt tại vỉa 

hè Đại học Phú Thọ (Bách Khoa ngày nay). Có lần bà chị xách giỏ chè qua 
đường bị Honda quẹt đổ bể hét. Rồi công an dọn dẹp lòng lề đường, lại một  

phen điêu đứng… Phải chuyển nghề, toàn những nghề bất đắc dĩ, chưa hề 

biết bao giờ. Nghề thợ may. Bà xã phải học cấp tốc một khóa thợ may, tôi 

mua sách cắt may về nghiên cứu. Thiết kế thời trang trẻ em. Cũng đã từng 
nai lưng vác những bao quần áo nặng trịch từ tầng trệt lên lầu mệt  phờ râu. 

Nhưng “cùng tất biến, biến tất thông”. Không ai “giàu ba họ, khó ba đời”. 

Cuộc sống đã dễ chịu hơn. Đến năm 65 tuổi chuyển sang kinh doanh khách 
sạn cho đến bây giờ. Còn hai em được đi định cư nước ngoài, dù sao đời 

sống cũng thay đổi tốt đẹp hơn”. 

  Nói không phải để phơi bày lịch sử đời mình, mà để cho con  cháu 

thấy mối thâm giao của hai đình và nỗi thăng trầm, vất vả của cha mẹ như 
thế nào để tồn tại. Để khi có tiền phải biết tiết kiệm và xài cho đúng. Cuộc 

sống của chúng tôi đó. Chẳng có gì là xấu, cũng chẳng có gì là vinh dự. 

Bình thường thôi. Tôi đã đọc đâu đó nôm na thế này “Không biết anh có bao 
nhiêu tiền nhưng nhìn cách xài tiền của anh. Tôi hiểu”. Một bạn đã cảm 

nhận trong ‘Tiếng lòng” của tôi “Không có quá khứ thì không có tương lai” 

. 

Dù không cùng một lớp, nhưng rất “hợp gu” trong phương diện văn 
thể mỹ. Hơn nữa lại gặp nhau giữa Saigon trong những ngày thăng trầm, lại 

biết một phần cảnh ngộ đời nhau…  Khi đọc những dòng này, Chánh - 

Nguyện đã vui vẻ sum họp với cháu con bên ấy. Cách đây không lâu tôi đã 
viết một bài về những kỷ niệm của Chánh - Nguyện “Ngày xưa còn bé”. 

Nhưng đêm hôm nay là đêm tôi thật sự nhớ lại những kỷ niệm của gia đình 

tôi và Chánh - Nguyện. Đêm 6/7/2013. 

 
                                                     

                                                                            Đỗ Văn Ngọc 

                                                                     Saigon - Tháng 7/2013                                                   
 

  

  

  
  


