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 DIỄM “SAY”  
  

  

Hồng, Lan, Đào, Diễm là một nhóm bốn đứa con gái chơi chung rất 

thân với nhau, trong đó Diễm nổi trội về nhan sắc, hoạt bát, nhanh nhẹn. Tất 

nhiên, con gái có “bốn” thì con trai chúng tôi cũng tìm cho ra “bốn” tương đối 

cân xứng. Chúng tôi học lớp đệ nhị, bốn đứa con gái học lớp đệ ngũ. Hồi đó 

chưa có xe Honda, tan trường bốn đứa con gái thường đi chung với nhau 

khoảng năm trăm mét đến ngã ba đứa nào về nhà nấy. Bốn thằng con trai 

chúng tôi ngày ngày cũng vậy. Ngày không đi học cũng trước cổng trường. 

Cứ theo sau, chẳng biết nói gí, lâu ngày thành thông lệ. Và các em đã bảo với 

nhau “Chúng mình có cái đuôi”. Chúng tôi còn nghe nắm đuôi sẽ tuột hết”. 

Năm tháng qua đi, chúng tôi có vợ, có chồng . Mỗi người có phần đời 

riêng, không dính được cặp nào, nhưng vẫn nhớ nhau hoài cho nên hằng năm 

vẫn gặp nhau trong thời gian thuận tiện... Chúng tôi chưa già lắm, chưa ngoài 

năm mươi, con cái có đứa tốt nghiệp có đứa còn đang Đại học. Vì nhiều lý do. 

Có đứa sung túc đầy đủ, có đứa khó khăn, nghèo nàn. Có đứa may mắn cùng 

nhau nuôi dạy con cái trưởng thành, có đứa bất hạnh còn lại một mình. Số 

phận, biết nói sao …  

 Lần này khoảng 15 trai gái họp nhau tại nhà anh N. Toàn bộ thức ăn và 

nước uống đều đặt sẵn..Vào bàn tiệc tôi hỏi mọi người: 

- Các bạn uống gì?  

 - Các bạn nữ đều uống coca và nước lọc. 

Riêng Diễm chỉ vào lon beer bảo: 

- Cho em một lon! 

 Tôi ngạc nhiên hỏi lại: 

- Beer hả? 

 - Vâng. Cho em một lon… 

 Chúng tôi quay quần quanh bàn tiệc trong không khí ấm cúng. Sau một 

năm gặp lại, có nhiều chuyện nói với nhau nào là chuyện làm ăn, chuyện học 

hành của con cái, nhất là chuyện gia đình. 

 Khi đến lon thứ ba thì Diễm nói ngay tại chỗ ngồi. Vật người, nghẻo cổ 

sang một bên thở dốc. Tôi bối rối hỏi Diễm: 

- Mệt lắm phải không? 

  Diễm thở hổn hển, mắt lờ đớ, không nói. Tôi vắt một tay Diễm lên cổ 

tôi, dìu vào phòng trong. Sau khi lau sạch thức ăn và nước dãi dính hai bên 

mép.Tôi lấy khăn ấm đắp lên trán, sửa lại tư thế nằm ngay ngắn, lấy mền đắp 

ngang ngực, khép nhẹ cánh cứa phòng định ra ngoài bất chợt Diễm kêu lên 

với giọng nghèn nghẹn, sụt sùi: 

       - Anh bỏ em một mình à?  



- Có sao không Diễm? 

- Ngồi với em một lát không được sao ? 

Tôi kéo ghế ngồi phía trên đầu của Diễm. Tôi đã say xỉn nhiều lần 

nhưng chưa bao giờ nghe người say, xỉn nói. Có lẽ rất thú vị! 

Diễm nhỏ nhẹ: 

- Anh đã bao giờ nói dối…( không phải). Sống dối với vợ con ?  

       - Khi vợ còn sống, tôi chưa lần nào. 

 - Anh đã bị người ta lừa dối chưa? 

- Chưa. 

 - Anh không lừa người ta, người ta không lừa anh, thế anh có cái cảm 

giác bị lừa không? 

 - Diễm bị mất gì à ? 

 - Em mất cái lớn nhất của đời người. 

 - Diễm lập gia đình lâu rồi mà! 

 - Em đang là nạn nhân của một cuộc lừa tình.  

 Diễm bật khóc. Diễm gào thét, Diễm nắm chặt bàn tay tôi như thầm 

trách người phản bội nàng: 

 - Tôi làm gì nên tội. Tôi hư đốn, tôi nhan sắc đã tàn phai? Người ta đã 

lừa phỉnh nghĩa phu thê! 

- Bình tĩnh đi! Diễm còn trẻ, tương lai vẫn còn đó, đừng bi quan…  

 - Người đàn bà khi lấy chồng đã xác định được bao nỗi gian truân chờ 

đón. Họ có thể chịu đựng tất cả nhưng ngoại tình thì không. 

- Chồng Diễm đã ngoại tình à? Anh ấy hiền lành, sống nghiêm túc, 

không làm tổn thương người khác. 

Diễm than trách: 

 - Đời có mấy ai học được chữ ngờ. Khi người ta có ý đồ thì họ làm hơn 

thiệt, người bình thường không biết được. Mất tiền có thể là lại được, nhưng 

bị lừa tình là mất tất cả… 

Diễm nói tiếp: 

- Trong em hiện có hai cái hận. “Yêu quá hóa  hận” - “Hận vì bị lừa”. 

Anh biết không trong 10 năm chung sống với nhau, có hai đứa con. Em xem 

anh là người chồng lý tưởng. Em hãnh diện, em mê đắm trong hạnh phúc. Thế 

mà… Anh ấy có với người ta có đứa con mười tuổi mà em không hề hay biết. 

- Diễm phát hiện lâu chưa ?  

- Mới đây thôi. Nhờ một người bạn. 

   - Có thể đứa bé ra đời ngoài ý muốn, nhưng vì trách nhiệm, bổn phận? 

    - Không lẽ anh ấy khờ khạo không biết giữ gìn, để lại hậu quả nghiêm 

trọng?.  

- Bây giờ thế nào rồi? 

- Dù bất cứ trong trường hợp nào em cũng không chịu được. Em đã ly 

dị cách đây hai tháng. 

- Ly dị à? Không cứu vãn được? Không tha thứ được sao? 

Diễm lại thì thào: 



- Không đời nào. Em không thề chia sẻ tình yêu chồng em cho một 

người khác. Anh ấy không thể nào làm tròn bổn phận người chồng, người cha 

hai nơi. Hơn nữa, đã trên mười năm anh ấy không dứt ra được. 

Tôi trầm ngâm lắng nghe lời Diễm nói, Diễm phẫn nộ, Diễm dỗi hờn và 

đau đớn thiếp đi từ lúc nào…Tôi khép nhẹ cánh cửa phòng bước ra ngoài. Các 

bạn vẫn còn ăn uống, trò chuyện nhưng không khí như chùng xuống. Một bạn 

hỏi: 

- Diễm đỡ rồi chứ? 

- Ngủ rồi. 

- Tôi cứ tưởng cô ấy uống khá lắm, mới có ba lon mà. 

- Phụ nữ ba lon là nhiều. 

Một bạn nữ chen vào: 

- Diễm đang có chuyện buồn. 

Tôi thêm vào: 

 - Không những buồn mà đang suy sụp. 

 Một bạn lên tiếng: 

 - Chúng ta có thể giúp gì cho Diễm không? 

Tôi nói: 

- Diễm đau khổ, hụt hẫng, tuyệt vọng, dường như không còn tin ai trên 

thế gian này. 

- Đến nỗi vậy sao?... 

- Thôi uống đi, chuyện dài dòng, nói sau nhé. Chúng tôi lại với nhau 

tâm sự đến khuya… 

 Diễm bước ra với khuôn mặt rạng rỡ. Mái tóc đã chải lại, mi cong, môi 

đỏ, má hồng. Diễm nói:. 

- Xin lỗi các bạn nhé. Em xin phép về trước.  

Một bạn nữ nói :  

- Mình đưa Diễm về nhé? 

 - Không cần đâu. Mình về bằng taxi cũng được. 

 Tôi vẫy một taxi và Diễm bước lên. 

Trên taxi về nhà Diễm nhớ lại trong những tháng gần đây Diễm thường 

một mình đối diện với những cơn say, tiếng kêu gào bị dội lại giữa thinh 

không của những bức tường. Khi tỉnh lại biết mình say, biết mình quay quắt 

trong nỗi nhớ. Nhưng mọi chuyện vẫn y nguyên, không giải quyết được gì… 

Nhưng hôm nay sau cơn say Diễm thấy đầu óc khoan khoái, nhẹ nhàng, bởi 

cơn đau của Diễm được chia sẻ, lời nói của mình có người đáp lại. Diễm loang 

thoáng dường như trong cơn say Diễm đã nắm chặt tay ai đó và hơi ấm đã lan 

tỏa khắp lòng mình và cũng trong cơn say Diễm nghe thấy giọng nói trầm 

buồn “Bình tỉnh đi Diễm. Còn trẻ mà, tương lai vẫn chờ, đừng bi quan”… 
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