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Chuông điện thoại reo, bật máy giọng Bắc rất ngọt ngào, nhưng cũng xa lạ.  

Ngọt ngào vì đã thấm vào da thịt, xa lạ vì từ lâu không gặp!  

           Ông  ngập ngừng lục lại ký ức của mình nhưng không sao nhớ nỗi.  Ông dọ 

dẫm: 

           -  Xin lỗi ai đầu dây? 

Đầu dây bên kia trả lời:   

- Em đây mà. 

- Rất quen nhưng không nhớ ra! 

- Người ta bảo “quen là biết” sao anh không biết? 

- Thôi nhé, anh đang sốt ruột, em đừng đùa nữa. 

Bên kia đầu dây như muốn kéo dài sự bí mật: 

- Rồi sẽ biết, nhưng trước mắt em nhờ anh một chuyện, anh có giúp em 

không? 

- Rất sẵn lòng. 

- Xin cám ơn trước. 

- Không có chi. 

- Anh có số phone, gọi hộ mấy đứa con gái ngày xưa đi uống café nhé? 

- Em lại đùa nữa, con gái ngày xưa nhưng ai là người em muốn gặp làm sao 

anh biết được? 

 Khó lắm không? ai anh  “quen” là em “ quen”. 

 Cái kiểu nói úp mở của ai đó làm ông bồn chồn nhưng rất thú vị. Ông hỏi: 

- Ở đâu?   

- Tùy anh chọn. 

Qua cách nói, ông biết đây là người bạn rất thân nhưng không phải ở đây.  

Ông lục ra những số ĐT con gái thân quen ngày xưa và gọi… Ông cho địa chỉ một 

quán café không tồi gần khu vực ông ở. 

Ông đến trước chọn một một góc quán biệt lập ngồi chờ. Mười lăm phút sau 

người nữ ấy đến. Thật vui mừng, bối rối. Cô nhoẻn miệng cười với cái răng khểnh. 

Nụ cười rất hồn nhiên, duyên dáng như thuở nào.. 

 Lặng im một chút. Cô nhìn khuôn mặt và mái tóc điểm sương của ông. Ông 

nhìn cô từ đầu đến chân. Cô mặt mốt, chiếc váy màu đen và chiếc áo màu vàng 

ngắn tay. Những gam màu mà ngày xưa ông thích. Cô kéo ghế ngồi cạnh ông thân 

thiện: 

- Anh vẫn khỏe chứ? 

- Vẫn khỏe nhưng già hơn xưa rất nhiều. 



 - Tất nhiên, thời gian có dừng lại bao giờ. Em không được diễm phúc như 

anh. Anh chị đã trọn đời bên nhau, đã viên mãn. 

Các bạn, kẻ trước người sau đến đông đủ, thấy mặt nhau, họ mừng rỡ, tay 

bắt mặt mừng, họ không ngần ngại trao nhau những nụ hôn nồng ấm, những vòng 

tay ôm thâm tình trước bao con mắt của những người xa lạ trong quán.  Sau những 

phút ban đầu vồn vã. Một người bạn trong nhóm hỏi cô: 

- Về lâu chưa, ông xã đâu?  

- Hai hôm nữa mình đi, vé máy bay đã book rồi. 

- Gần mười năm gặp lại không ở thêm được sao? 

- Thời gian bên đó eo hẹp lắm. Mình định không về nhưng ông già mới mất. 

Về đây gặp lại các bạn rất vui nhưng mình rất “chạnh lòng”. 

Không khí gặp mặt bỗng chùng lại bởi hai tiếng “chạnh lòng” 

 Vô  tình chạm vào nỗi đau, người bạn lãng sang chuyện khác: 

 - Các bạn ngày xưa, qua bên ấy thì sao? 

 - Chỉ có G tương đối, còn lại là bất hạnh. 

 - Có thể nói rõ thêm được không? 

 - Hầu hết đám con gái thân thiết bây giờ chỉ sống một mình. Mình cũng vậy. 

  Nghe nói bên ấy phụ nữ có giá và được tôn trọng lắm mà. Sao không bước 

thêm bước nữa? 

- “Lady first” là một chuyện, không phải là chuyện tình yêu. 

            - Nghĩa là sao?  

H như được gợi mở, cô thao thao bất tuyệt: Ở đâu cũng vậy tình yêu là quan 

trọng. Nếu tình yêu đầu đời mất đi là không còn gì hết. Tình yêu là sợi chỉ xuyên 

suốt từ ngày mới cưới đến răng long tóc bạc. Mỗi  ngày một chút, họ ân cần chu 

đáo, chăm sóc cho nhau chín bỏ làm mười, để có một gia đình hạnh phúc. Liệu khi 

về già, nhan sắc tàn phai, sự quyến rủ, hấp dẫn của “ái tình” không còn nữa thì cái 

gì đến với chúng ta? Một vấn nạn khác là con chung, con riêng. Ca dao VN có câu: 

           Mấy đời bánh đúc có xương 

            Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. 

Đàn bà đã đành, nhưng đàn ông dù không nhỏ mọn nhưng chắc chắn không 

thương yêu con riêng bằng con ruột. Nếu phải chọn một trong hai thì những đứa 

con riêng ai sẽ chăm sóc dạy dỗ. Thiệt thòi sẽ thuộc về nó dẫn đến những trường 

hợp đáng tiếc, rất buồn. Với mình là rất cổ điển, rất Á Đông: 

   “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. 

 Đây là lý do tại sao mình không bước thêm bước nữa …!!! 

Một bạn khác lại nói: Nhớ lại ngày xưa từ khi mới cưới nhau, anh ấy đã 

không cho mình đi làm, đến khi bầu bì mình được cưng chiều đủ thứ. Tiền bạc anh 

ấy làm ra giao hết cho mình. Chi tiêu hợp lý, mà không cần trình báo ai. Mình có 

được cái quyền làm vợ.  



  Mình sung sương, hãnh diện được chồng tin tưởng tôn trọng… Từ ngày 

bước thêm bước nữa. Tình yêu với mình là nỗi đau, nỗi khiếp sợ mình bị tước đoạt 

tất ca. Mình phải sống trong cảnh “tiền đếm gạo đong”. Mình đã từng bị xúc phạm, 

từng bị tổn thương, người ta đã cư xử với mình tệ hơn một con sen. Một ngày như 

mọi ngày trước khi đi chợ, mình phải đến cái hộc bàn “tủi nhục” lấy số tiền để sẵn, 

đã tính toán vừa đủ cho các khoản trong ngày hôm ấy. Thậm chí cái áo ngực, cái 

quần lót cũng phải ngữa tay xin tiền để mua. Nói mà xấu hổ…  

- Tủi nhục quá. Mình thôi.  

 Một bạn cuối bàn lên tiếng: 

 - Không phải cho đến bây giờ mình mới thấy cái viễn cảnh đen tối ấy. Bạn 

khác chen vào: 

 - Hồi còn đi học “mày” đẹp nhất bọn mà. 

  “Hồng nhan đa truân”. Chính được nhiều người săn đón mà độc thân đến 

bây giờ. Với cái giọng tự đắc, khinh miệt và bất mãn. Bạn ấy nói “Tình yêu với 

mình là vui chơi. Có thể nắm tay nhau dạo phố, ngồi với nhau trong quán café suốt 

buổi hoặc đêm sâu dài hun hút, thậm chí trong khách sạn một vài giờ rồi ai về nhà 

nấy. Không ràng buộc, không băn khoăn, không muộn phiền đau khổ, không sống 

chung một mái nhà. Dù biết rằng: 

       Người ta có nhiều nơi để  đến. 

       Nhưng chỉ một chốn quay về. 

 Đó là gia đình”. (thư pháp) 

 Cuộc gặp gỡ bạn bè tự nhiên thành một buổi tọa đàm hào hứng, Họ tham gia 

như lâu nay những tâm sự bị cất dấu sâu thẳm trong tâm hồn, tưởng đã ngủ yên. 

Mỗi người là một thế giới bí mật chứa đựng đầy những phức tạp và mâu thuẩn. Họ 

nói như chưa bao giờ được nói. Họ nhạy cảm với mọi thứ quanh họ nhất là tình 

yêu. Họ phẩn nộ, họ tiếc núi. Họ đã dấn thân hay đã trải nghiệm nhưng tất cả đã 

dừng lại.  

        Chúng tôi đã bên nhau, đã nói với nhau rất nhiều nhưng lòng còn bịn rịn, lưu 

luyến. Hỡi những bạn Pleiku của tôi dù ở VN hay ở các nước nào, các bạn cũng 

vững tay lái mác tay chèo. Các bạn đã có những quan niệm sống hoặc cách đi riêng 

của mình. Các bạn đã nén đi những rao rực tình ái, đã vượt qua cảm xúc tình ái đã 

chấp nhận và hy sinh, dám nhận phần thua thiệt về mình. Không làm tổn thương ai. 

Các bạn xứng đáng được hưởng một nửa hạnh phúc mà chính các bạn tạo ra. 
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