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HƯƠNG TÌNH 
 

Cô có chồng và hai con nhưng quan điểm sống có những mâu 

thuẩn nên đã ly dị.  Ông vợ mất sớm, cô con gái du học nước ngoài rồi 

định cư ở đó. Tưởng đâu họ phải sống cuộc đời cô đơn, buồn tẻ. Tiếng 
nói yêu đương, những rạo rực tình ái đã xa rời họ nhưng như một mối 

lương duyên và “con tim đã vui trở lại”. Họ đã thấu hiểu được lòng 

nhau, họ đến với nhau, yêu nhau rất nồng nàn thắm thiết như thời trai 

trẻ. Trong ngần ấy năm yêu nhau không dỗi hờn là chuyện lạ! Họ đã bỏ 
qua tất cả… Dù không chung một mái nhà nhưng họ tôn trọng nhau,  

ông và cô luôn nắm bắt những cơ hội nhỏ nhất làm cho tình yêu của 

mình thăng hoa và lãng mạn. Họ trân trọng những gì đang có. Tiền bạc 

dường như không phải là mối quan tâm hàng đầu.  Họ cần là những 
điều bình thường nhưng lại mãi miết đi tìm… 

Trong một thành phố đông dân, công nghiệp và hiện đại. Ở đây 

không có hồ Than Thở, không có Đồi thông hai mộ, không có thác 
Camly hay róc rách tiếng suối reo .v. v… mà là những quán bar, nồng 

nặc khói thuốc, những quán nhậu ngổn ngang vỏ bia và các cô phục vụ 

chân dài. Nhất là những trung tâm mua sắm và những siêu thị chất đầy 

hàng hóa và chật ních người qua lại… 
 Mới đây có được số tiền con gái gửi về, như mọi lần ông thường 

trích ra một ít để café, hay một buổi nhậu với bạn bè, còn bao nhiêu là 

cho ông và cô, ông không cần tiết kiệm. Ông mời cô đi siêu thị. Đây là 
cách ông lựa chọn để thể hiện tình cảm lãng mạn của ông. Ông thích 

nắm tay cô dạo chơi và  ngắm nhìn những thứ người ta bày biện và mua 

cho nhau vài món quà kỷ niệm. 

  Ông và cô dừng lại một cửa hàng điện máy. Một thoáng suy 
nghĩ ông cầm chiếc máy sấy tóc  và nói với cô: 

- Lấy cái này nhé?  

- Cô khẽ gật đầu nhìn giá trên chiếc máy và nói với cô tiếp thị: 
- Sao cái này mắc thế? 

 Cô bán hàng, được thể giòn tan quãng cáo sản phẩm của mình:  

- Máy này không làm cháy tóc lại có ion hóa cho mái tóc thẳng 

nếp, mượt mà … 
Ông và cô bị thuyết phục.  

Đến một gian hàng khác cầm chiếc khăn tắm ông bảo: 

- Có lẽ em cũng cần cái này nữa? 
 - Cô lại gật đầu bỏ vào giỏ xách. 

Đến gian hàng đàn ông, cô chọn cho ông một chiếc cavat rất hợp 

với tuổi tác và bộ quần áo ông đang mặc. Ông cười tỏ lòng ưng ý. 



Sau khi tính tiền họ cùng nhau đến quày fast food, mỗi người 

một spaghetti và một chai nước suối. Ăn uống xong, hai người mất hết 
buổi chiều trong siêu thị. Không mua gì nhiều, cái chính là dạo chơi và 

cho nhau những món đồ mà họ ưa thích .Cô than là mỏi chân và mệt. 

Ông hỏi: 
- Em cần nghỉ ngơi không? 

Cô lại gật đầu và bảo: 

- Em muốn yên lặng và ngủ một giấc 

Hôm nay cái gì cô cũng gật đầu và chìu ông. Cô dễ thương lạ  
lùng... 

   Họ đưa nhau vào một khách sạn… 

 Ông ngồi đọc một cuốn sách  mang theo chờ cô tắm. Ông nghe rõ 

tiếng nước trong vòi sen lòa xòa trên  thân thể cô. Sau khi tắm xong cô 
bước ra với chiếc khăn tắm màu hồng (vừa mua) choàng trước ngực, 

phần còn lại toàn là màu da. Cô ngồi xuống chiếc ghế, quay cái lưng 

trắng ngần và mái tóc đen nhánh về phía ông. Cô đưa qua, đưa lại chiếc 
máy sấy (mới mua) lướt nhẹ chiếc lượt trên mái tóc. Ông đã cảm nhận 

được cái vẻ quyến rủ, lôi cuốn của phụ nữ khi ướt đẫm trong mưa.  

 Ông gấp quyển sách. Thích thú mĩm cười bước từng bước sau 

lưng cô. Nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nồng nàn trên mái tóc, hít thật 
sâu và ngắm nhìn đắm đuối cái lưng trần như bờ thác. Đó là chất lãng 

mạn ông đã tìm thấy trong tình yêu. Thật đơn giản nhưng không phải ai 

cũng có… Sau những phút giây ái ân, nồng nàn, mê say, đắm đuối. Đây 
là “cõi riêng”, là “ lối mộng”, là “Cửa thiên đường”. Họ có đầy đủ tố 

chất của một tình yêu đích thực.“Phần xác và phần hồn”. Ông trải dài 

cánh tay cho cô gối. Cô và ông lặng im không nói nghe mưa rơi bên 

ngoài mà thổn thức…Ngẫu hứng ông đọc thơ Huy Cận: 
         Tay anh em hãy tựa đầu. 

         Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi… 

Và cô ngâm nga: 
         Tóc mai sợi vắn sợi dài. 

         Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm 

        Họ rời khỏi khách sạn sau đã gần 10giờ đêm.  Ai về nhà nấy. Ông 

tầng ngần đứng trông theo khi chiếc gắn máy của cô khuất dần trong 
màng sương mỏng.. Nhìn lên trời, vầng trăng khuyết treo lơ lững trên 

ngọn cây, xa xa có nhiều sao lấp lánh, một luồng gió thu lành lạnh lùa 

qua, ông rùng mình nhìn xuống con đường phía trước, xe cộ đan xen 
nhau, có những cặp tình nhân ôm eo ghì sát vào nhau cười nói líu 

lo…Sắc màu của thế gian này vẫn lung linh nhảy múa, và ông vẫn yêu 

cô nồng nàn tha thiết… 
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