
Vương vương màu thiếu phụ 
 

          Khi yêu nhau, người ta đã tạo cho mình cái riêng và nâng niu, ôm ấp nó suốt 

cả cuộc đời. Họ tự cuộn tròn mọi thứ của đời nhau lại như một cuốn chả giò. Thịt 

bột và các thứ gia vị thành một thể thống nhất, khó mà phân biệt mọi thành phần 

khi đã kết hợp. Kỹ năng, kỹ thuật của người nhào nặn ra nó càng điêu luyện ta ăn 

càng thấy ngon càng thấy thú vị…. Và khi yêu nhau QH đã quên cái tôi của mình. 

QH hy sinh, vị tha, anh đã bỏ đi những tật cố hữu, thay vào đó là những thói quen 

thích hợp mà hai người có thể chấp nhận được nhờ vào tiếng nói của tình yêu. Họ 

đã hình thành những thói quen  rất dễ thương từ bạn bè đến nề nếp gia đình. 

Buổi sáng trước khi đi làm lúc nào anh cũng choàng tay ngang lưng vợ, vuốt tóc 

rồi hôn lên trán vợ. Không bao giờ ăn cơm ở hàng quán. Hàng ngày sáng, trưa QH 

hay ghé vào các tiệm ăn mua thức chế biến sẵn mang về nhà ăn cơm với vợ. Ở 

nhà, V thường ngồi trên bộ salon lên mạng hoặc Facebook chờ QH. Họ quay quần 

bên mâm cơm đạm bạc nhưng chan chứa bao điều hạnh phúc mà chỉ có họ mới 

thấy được,  họ ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa nói vừa cười. Trong  những lần mắt 

đối mắt ấy họ  thấu hiểu được lòng nhau. Hạnh phúc! họ không cần phải tìm đâu 

xa mà lẩn quẩn bên họ chính trong căn nhà này. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ 

cười hân hoan chào đón khi QH bước lên cầu thang, chỉ cần cánh tay choàng qua 

cổ khi QH giúp V vào nhà vệ sinh. Chính những điều bình dị, được nâng niu và che 

chở cho V  làm cho QH yêu đời, và tha thiết với cuộc sống này. Tình yêu là vậy, cứ 

mỗi lần bạn bè đến nhà chơi QH thường mua nửa cây chả giỏ và một thùng “Ken” 

về nhâm nhi. Tình yêu của QH và V được mãi mãi cuộn tròn vào nhau như cây chả 

giò, dù bận bịu trong công việc làm ăn nhưng họ vẫn biết cách sắp xếp thời gian 

hòa đồng với bạn bè khi ở quán cafe, phòng trà ca nhạc, hoặc những ngày dã 

ngoại, đâu đâu họ cũng bên nhau, ít khi QH lê la một mình trong những quán 

nhậu có các cô chân dài…  Khi còn độc thân QH có hai thói quen mà người yêu, 

người vợ không thích, là thói quen hút thuốc và chửi thề khi bực bội…Nhưng khi 

lấy V, những thói quen ấy không còn nữa...  



 Căn phòng QH và V không rộng nhưng bày biện theo cách riêng cúa QH thì 

thật là ấn tượng. Nhìn qua người ta nhận biết ngay điểm đặc biệt của gia đình. Hai 

hai bức tranh phóng to treo trên tường. Một bức gia đình, một bức chỉ riêng cho 

QH. Bức gia đình gồm 11 người, tám người con gái mặc áo dài trắng đứng hai bên. 

Bố mẹ áo dài khăn đóng ngồi giữa, QH veston đứng sau lưng bố mẹ. Riêng bức 

chân dung QH mặc đồng phục hướng đạo viên trông rất lãng tử hào hoa mà 

nghiêm túc. Nhà có 9 người con đến 8 cô con gái chỉ có QH là con trai. Theo tập 

quán Á đông QH thuộc dạng “ qu{ tử”.  “Qu{ tử” không những khi còn nhỏ, mà 

khi đã lớn QH cũng được cưng chiều mọi thứ. Cách đây 10 năm QH có thể  theo 

bố đi diện HO nhưng QH không đi. Tình yêu thật kz lạ, trái tim luôn có những lý lẽ 

riêng của nó mà người khác không thể hiểu nổi.. Anh đã bằng lòng và trung thành 

với sự lựa chọn của mình. Tình yêu là tình yêu, không lời giải thích vuông tròn, 

tình yêu là nhiệm màu…Đó là những ngày tháng đẹp của đời QH. Tưởng đâu tình 

yêu đời đời kiếp kiếp đã đến với họ, tưởng đâu QH được chăm sóc cho V đến hơi 

thở cuối cùng nhưng trời đã không chiều lòng người…! 

  Tuần sau, Lê cùng với mấy người bạn đến thăm V. Đến đế biết cuộc sống 

của V bây giờ ra sao. Căn hộ chung cư An Đông ở lầu 3 vẫn còn đó nhưng không 

khí rất ảm đạm. Cách bộ bàn bên kia là chị của V từ Huế vào thăm, ở lại với V 

trong những ngày buồn khổ này. Cái chết của QH quá nhanh,  nhanh đến nỗi bạn 

bè đến thăm cũng không kịp,  làm hụt hẫng , ngỡ ngàng và xốn xang lòng người. 

Và tôi cũng bùi ngùi không nói nên lời. 

  Một buổi trưa bỗng nhận được tin nhắn “ Chiều nay đi thăm QH bị hạch lao 

đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy” . Nghe nói bác sĩ đang  “sinh thiết” chờ kết 

quả. Trên giường bệnh QH vẫn bình thường. Cách một tuần sau bố mẹ cùng chị 

em bên Mỹ về thăm đưa QH và V đi Nha Trang chơi. Mấy ngày ngắn ngủi QH trở 

lại bệnh viện và gia đình chủ quan trở về bên Mỹ, ngờ đâu không bao giờ gặp lại 

QH nữa. Sự ra đi của QH quá đột ngột làm nhiều bạn ân hận. (Đúng trưa ngày 

24/11 là họp mặt. Sáng 23/11 các bạn ở xa đã có mặt, các bạn cũng chủ quan, nấn 

ná bảo nhau chiều 24/11 họp xong sẽ đến thăm QH. Không ngờ ( 23giờ ngày 23 

QH vĩnh viễn ra đi). “ Trễ mất rồi”. 

 



  Có đến trước giờ lâm chung mới thấy được thân xác gầy đét, cái đầu cạo 

trọc vòm cồ loang lỗ những vết đỏ bầm vì hóa và xạ trị, có đến trước giờ anh về 

cõi vĩnh hằng mới thấy được cái đau đớn, cái quí  giá cuộc sống này ra sao và cũng 

để thấy anh yêu quí V , tình yêu  của họ mới vĩ đại làm sao, từ đó cũng hiểu lý do 

tại sao anh sống với V mà không với hai người kia. Có đến mới cảm nhận được cái 

lạnh lẽo cùa thế gian này khi tình yêu chỉ còn một nữa. 

  Những ngày cuối đời khi đã phát hiện anh bị bệnh ung thư không thể qua 

được mỗi lần vào thăm, tôi thấy mắt anh rưng rưng lệ. Những giọt nước mắt của 

người đàn ông mạnh mẽ cương nghị. Anh tâm sự “Làm người ai cùng chết”. Có 

những người thanh thản ra đi, khi con cái nên bề gia thất, vợ có nơi nương tựa tự 

lực mưu sinh. Có những người khi nhắm mắt còn bao điều u uất. Với anh chết là 

hết nhưng tội nghiệp cho người ở lại. Không biết những năm tháng còn lại V sống 

ra sao khi  chỉ một mình trong căn nhà cô quạnh. QH với sức lực yếu ớt cố gắng 

cầm tay Lê  thẻ thọt: “ Mình không đành ra đi, bởi quanh mình có nhiều bạn tốt, 

nhất là V. Nếu V là người đàn bà bình thường tự lo cho bản thân được, đàng này 

đôi chân V khuyết tật quá yếu, xoay xở rất khó khăn, trong thời gian chung sống 

chỉ có mình mới làm được việc đó”. Tình yêu thật “ vĩ đại”. Nếu có mệnh hệ nào ai 

sẽ thay mình làm việc đó. Bạn bè sẽ xa. Có ai nhớ tới mình và thương cho V 

không?... 

  Buổi chiều trời Saigon mùa thu gió nhẹ nắng hanh vàng. Chúng tôi phải chia 

tay V. Ra khỏi bậc thềm ngoái lại thấy V một mình ngồi trên chiếc divăng mắt đăm 

đăm nhìn vào bàn thờ QH, đèn nhang nghi ngút. Chúng tôi bùi ngùi khi thoáng 

thấy trong mắt V vương vương màu thiếu phụ… 
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