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 Đang lúi húi nhổ cỏ trên mộ Lê, Ngọc nghe tiếng gọi ; 

- Ngọc ! Ngọc phải không  

 Ngọc ngẩng lên, thật bất ngờ ; - Là Kỳ sao ? sao Kỳ cũng ở đây ? 

-  Kỳ đi thăm mộ bà xã , Ngọc thăm mộ ai đây ? 

-  Chị  đi thăm mộ cô bạn, bà xã Kỳ mất lâu chưa ? 

-  Lâu rồi ! Ngọc xong chưa ? về phố kiếm quán caphê nào ngồi đi ! 

-  Thôi ở đây cũng được ! khung cảnh trên đồi đẹp thế này, sao phải đi 

đâu ? Kỳ nhìn qua bên kia xem, con đường ôm quanh ngọn đồi, dưới kia là 

thung lũng, ta ở bên này nhìn sang, bình lặng êm ả, không gian mới tuyệt làm 

sao ? 

-  Ừ thì ở đây ! Ngọc lúc nào cũng mơ mộng như thiếu nữ ! 

-  Chị chứ ! không được lấn sân đâu nghe.  

Kỳ cười ; tại già giọng lập cập  nên thường mất chữ chị trước , còn chữ 

Ngọc sau, thông cảm nhé ! 

Ngọc phì cười, cô nhớ lại chuyến xe hôm nào. Đoạn đường mấy trăm cây 

số đưa cô về thăm mẹ mà xe hư ba lần, lần đầu xe khét lẹt... rồi khựng lại.Chú 

phụ xe nhảy xuống kiểm tra rồi la lên; xe bị bó phanh rồi. Hành khách ồ lên 

thất vọng.  

Ngồi một lúc hành khách kéo nhau lục  tục xuống xe.  

Nắng chói chan, Ngọc đưa mắt hy vọng tìm thấy một bóng cây, nhưng 

khoảng đường chỉ là một rừng tranh kéo dài. Ngọc trùm áo khoác lên đầu đi 

thơ thẩn mặc đám hành khách dồn lại bên hông xe để tránh nắng  

Ngọc thả bộ chầm chậm dọc con đường. Cô ngao ngán nghĩ đến chồng, 

Khanh gây cho cô cú sốc lớn quá (có lẽ với người khác sự việc xáy ra cũng 

bình thường nhưng với cô, đó là một đòn choáng váng) Khanh luôn tỏ ra iêu 

thương,  quan tâm  chiều chuộng cô, chia sẻ với Ngọc về bạn bè , trường lớp 

của cô. Con cái lớn đi học xa nhà, với Ngọc,  Khanh vừa là chồng, là anh,  là 

bạn. Cô cần thiết anh như hơi thở, như lẽ sống. Tất cả mọi chuyện, lớn, nhỏ, 

vui, buồn cô đều rủ rỉ kể cho anh nghe. Thú vui của Ngọc là chăm giàn Lan 

nho nhỏ bên cạnh  nhà. Khanh cũng chịu khó sưu tầm về cho vợ nhiều loại 



Lan lạ. Sáng sáng Ngọc dậy sớm pha trà, cà phê,  gọi chồng dậy, hai vợ chồng 

chụm đầu dưới giàn Lan. Mỗi lần phát hiện một giò Lan ra nụ Ngọc kêu lên 

thích thú, Khanh trầm chồ sung sướng, hai vợ chồng vừa uống cà phê vừa trao 

đổi về các giống hoa, những cuốn sách mới đọc, tranh luận về những điểm 

thích và không thích hợp trong cuộc sống, những tin tức thời sự trong ngày mà 

những lúc bận rộn Ngọc không theo dõi được. Những đêm có trăng, Khanh 

chủ động pha trà rồi gọi vợ lên gác  ngắm trăng, Ngọc thích ngả đầu vào vai 

Khanh nghe mùi mồ hôi nồng nồng và nghe giọng đọc thơ trầm ấm của anh, 

lúc hứng chí lên Khanh rủ Ngọc uống rượu, iêu chồng, Ngọc làm cho đẹp tình 

Bá Nha, Tử Kỳ.    

Cuộc sống iên ả, thỉnh thoảng cũng có những người bạn ở xa ghé lại chơi 

vài ngày, con cái về nghỉ hè và những dịp lễ tết, khuấy động không gian cho 

rộn ràng rồi lại đi. Cứ thế  họ sống bên nhau hanh phúc, giản dị dù đôi lúc 

cũng có những cái bất đồng nhau trong quan niệm sống. Nhưng trong tình cảm 

Ngọc tin vào tình iêu của Khanh, cô nghĩ anh dành trọn tình cảm cho mình,  

bỗng một thời gian Khanh làm như vô tình hay hỏi thăm về cô bạn thân của 

Ngọc ;  nào là dạo này H có hay gọi điện hay nhắn tin cho em không? Ngọc 

bảo; vẫn thường xuyên  (H là bạn học cấp hai của Ngọc, mỗi đứa một hoàn 

cảnh, H  ly thân với chồng,  sống với mấy đứa con, buồn  và khao khát tình 

cảm). Một vài lần Khanh hỏi thăm H, Ngọc bảo; anh quan tâm đến H thế em 

đưa số  điện thoại của nó anh liên lạc cho vui nhé ! Khanh giãy nảy; thôi ! em 

ơi ! anh già rồi, không làm mấy chuyện vớ vẩn ấy ! 

Ngọc vẫn vô tư kể về H cho chồng nghe, thỉnh thoảng Khanh nhắc đến 

một tác phẩm thời Tự Lực Văn Đoàn, Ngọc hồn nhiên kể lại cho chồng và 

than phiền  mình cũng đã quên ít nhiều những tác phẩm đó. Cho đến một ngày 

H gọi điện. 

  “Mày ạ ! có một lão nào đó  nhắn tin cho tao cả tháng nay. Cũng vui 

vui, hay hay, tao kể với lão tao hay đi uống cà phê ở một quán có khung cảnh 

 như một tác phẩm trong TLVĐ làm tao nhớ những truyện ngắn đó quá, lão 

cũng bảo lão hay ngắm trăng một mình và rất cô đơn ! nhưng  làm sao ấy lão 

chỉ nhắn tin thôi ! tao gọi không bao giờ bắt máy hay lão bị câm hở mày, mà 

cũng kỳ thật, số di động này tao chỉ cho mình mày sao lão biết ? 

Ngọc nghi ngờ hỏi ; - Mày đọc số lão coi ! H đọc lên Ngọc thảng thốt  

Lão chồng tao !  - Hả ? lão chồng mày à ! sao mày bảo thời gian này lão 

hay uống rượu, rồi ngủ một mạch từ 7g tối đến sáng, mày hay phải nghe nhạc 

một mình mà ? 



Ngọc cười méo xệch,: - Ừ  thì ra cả tháng nay lão uống rượu rồi vào 

giường sớm để nhắn tin cho mày và ngắm trăng trên giường mày ạ ! 

Ngọc choáng váng  không ngờ Khanh lại có thể dối trá , trơ trẽn đem bạn 

mình ra làm trò đùa như vậy. Đợi chồng về Ngọc hỏi, Khanh tỉnh bơ. 

 Tôi thích thì tôi quậy cho vui,  chứ tôi đi ra đường thì thiếu gì mấy em 

trẻ đẹp bu quanh, tội gì mà tôi đi thích bà bạn già của cô.  

 Khả ố hơn Khanh gọi điện nói thẳng với H nguyên văn câu nói vừa nói 

xong với Ngọc. 

Và lạnh lùng ôm chiếc laptop nói : - đây là tài sản riêng của tôi, của chị 

của em tôi cho tôi đấy, rồi Khanh  gọi điện nhờ con trai chỉ cho cách lập 

password để xài riêng một mình. 

 Ngọc sửng sờ, ngồi chết cứng  nhìn chiếc mặt nạ của Khanh rơi xuống , 

người anh, người chồng, người bạn dấu iêu đâu rồi ? một Khanh  hèn hạ và 

tầm thường ở đâu đến đây thế này !  

 Rồi cũng đến tai bạn bè, thỉnh thoảng một cô bạn gọi: Có số điện thoại lạ 

nhắn tin cho tao nè, coi phải số của lão chồng mày không ? 

 Ngọc nhăn nhó khổ sở : - Hành động của mỗi người khẳng định nhân 

cách của họ, nếu số lạ thì tụi mày hỏi thẳng họ, đừng hỏi tao ! tao đã quá xấu 

hổ rồi ! 

Có lẽ vì nghĩ mình thiếu thốn tình cảm nên bị đem ra làm trò đùa, H 

không liên lạc với Ngọc nữa, vì không muốn bạn bị xúc phạm thêm nên Ngọc 

đành để mất đi một tình bạn mà lẽ ra không nên mất vì một người đàn ông 

chẳng ra gì ! 

Ngọc trở nên âm thầm câm lặng rút vào thế giới riêng của mình. Cô viết 

lách, đọc sách, nghe nhạc, chăm sóc vườn Lan của mình một cách máy móc. 

Không còn niềm tin, không còn tình iêu, Ngọc rơi vào tình trạng trầm uất. Cô 

quyết định về thăm mẹ một thời gian và chuyến xe ba lần hư đã để cô quen 

Kỳ. 

Kỳ nói : Thấy Ngọc thơ thẩn một mình, dáng vẻ toát lên nỗi cô đơn cùng 

cực Kỳ đã để ý, rồi lúc góp chuyện vói mọi người, cũng nói, cũng cười mà 

mắt Ngọc vẫn buồn mênh mang. Rồi xe hư tiếp lúc đêm xuống, Kỳ hỏi chuyện 

và làm quen.  

Thêm những lúc tình cờ gặp nhau trên phố, (dù con phố không còn nhỏ 

để người ta có thể đi dăm phút đã về chốn cũ) chào hỏi vài lần thành thân 

quen. Có hôm trời mưa Ngọc đứng trên cầu vượt, lòng buồn tê tái, cô muốn 

tìm một vài hình bóng quen xưa.  



Nhưng trống rỗng. Rồi bất ngờ cô thấy Kỳ cũng lom khom lên cầu vượt,  

 dừng lại truyện trò Kỳ không gọi Ngọc bằng chị nữa (dù kém Ngọc hai tuổi) 

Kỳ hỏi : Sao mắt Ngọc lúc nào cũng buồn thế, miệng cười mà mắt lúc nào 

cũng buồn rưng rức, lúc hư xe Kỳ đã chú ý rồi. 

        - Không vui được thì buồn chứ sao !  - Nhưng Kỳ muốn chia sẻ ! - 

Chia sẻ thì được gì ? chả giải quyết được gì đâu ! cứ để Ngọc với một cõi 

riêng đi,  Kỳ cũng có cõi riêng đó, Ngọc có hỏi đâu ? 

         - Cõi riêng của Kỳ giờ thành quá khứ rồi, không đau đớn, không khổ 

sở nữa vì Hạ đã nằm rất ấm cúng trong lòng Kỳ, dù lúc sinh non Hạ chết vì 

băng huyết, Kỳ tuyệt vọng khổ sở muốn gào thét, đập phá. Nhưng bây giờ 

thì rất iên ổn, mười năm lăm rồi còn gì ! 

           - Không tìm thấy một nửa nữa sao ? .- Có tìm  nhưng chưa rung động 

được với ai nên còn tìm ! . - Sắp bạc tóc rồi còn gì, Kỳ cầu toàn quá ! - 

Nhưng không iêu, không nhớ nhung, rung động thì lấy làm gì? 

 Ngọc thở dài. - Có lẽ một mình sướng hơn Kỳ ạ ! - Sao lại vậy ? 

Ngọc có gia đình với những đứa con dễ thương quá mà ! - Ừ nếu không có 

chúng Ngọc cũng không biết mình sẽ sống ra sao nữa ! bây giờ ngồi đây bên 

mộ L Ngọc muốn được bình iên như nó, không đớn đau, không khổ sở, 

không có cảm giác tim mình bị bóp nghẹt, muốn khóc không khóc được, 

muốn gào thét, phỉ nhổ vào sự phản bội, dối trá mà vẫn phải câm lặng. Giờ 

nếu có cái áo quan cho Ngọc nằm vào đó không nhìn, không tiếp xúc với ai 

chắc còn dễ chịu hơn.  

- Vậy thì Ngọc càng phải nói với Kỳ, nói cho vơi, cho nhẹ lòng Ngọc ạ ! 

Và Ngọc nói, Ngọc khóc như chưa bao giờ được khóc. Cho đến khi cô phát 

hiện ra mình  dựa đầu lên vai Kỳ, Ngọc bối rối rồi sợ hãi đứng dậy vội vã ra 

về. Kỳ tất tả theo sau : Có gì đâu Ngọc ơi ! cũng phải vậy để bờ vai Kỳ gánh 

bớt nỗi đau cho Ngọc, cho Kỳ chia bớt nỗi mênh mông trong mắt Ngọc, tất 

cả, tất cả  hãy để Kỳ mang dùm cho, dù chỉ một đoạn đường Ngọc nhé.  

  

                                     &&&&&&&&&&& 

 

Ngọc trở lại chốn tù đày, không nhìn mặt Khanh, không nói chuyện, 

mạnh ai nấy ăn, việc ai nấy làm. Chỉ trao đổi khi con cái về, rồi đâu lại vào 

đấy, để chọc tức Ngọc, Khanh đi chơi vung vít cả ngày, tối về ngủ trọ rồi sáng 

lại đi tiếp. Ngọc dọn qua phòng con gái ở, một mình thầm lặng, không ra khỏi 

nhà, không bạn bè, tránh né giao tiếp với mọi người chung quanh. Chút rung 



động với Kỳ Ngọc chôn chặt dấu kín dù biết  trong mình Kỳ đã chiếm một vị 

trí quan trọng. Ngọc dặn mình đem những đứa con ra làm pháo đài để chống 

đỡ cái tình cảm iếu đuối của mình. Những cuộc điện thoại của Kỳ càng nồng 

nàn, ráo riết hơn, Ngọc để lòng thổn thức theo từng lời nói ấm áp của Kỳ. 

 Đêm, một mình trong căn phòng trồng lạnh lẽo, Ngọc bật dậy  nhắn tin : 

Kỳ ơi ! còn thức không ? nói chuyện tí đi Ngọc buồn! . - Buồn sao ? nếu có 

Kỳ ở đó Kỳ sẽ ôm Ngọc thật chặt, sưởi ấm cho Ngọc… - Ngọc không cần 

sưởi ấm, chỉ cần nói chuyện thôi ! - Khanh đâu ? - Ở phòng bên, có lẽ cũng 

đang nhắn tin cho một cô nào đó như Ngọc đang nhắn tin cho Kỳ nè, chả để 

làm gì khi đồng sàng dị mộng.  

 - Sao Ngọc không giải thoát cho mình đi ? - Giải thoát thế nào đây ? làm 

tổn thương con cái ư ? hay để làm lại từ đầu, với Ngọc không còn gì cả ! - Còn 

Kỳ !  -  Không ! Kỳ  như chiếc que diêm thôi ! - Kỳ không muốn biết gì cả ! 

chỉ biết Ngọc và không muốn Ngọc buồn thôi ! Ngọc ! quên hết đi, chỉ có Kỳ 

thôi. - Không có Kỳ và không có ai cả  “Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, 

đời như vô tận, một mình tôi về với tôi. 

 - Đó là ông TCS, .- Nhưng ông ấy nói dùm Ngọc… - Kệ ông ấy, Ngọc 

đang có Kỳ, Kỳ sẽ đi cùng Ngọc  

 - Thôi nhé ! Ngọc không đi cùng ai và cũng không quên Kỳ đâu, vĩnh 

biệt nhé ! 

 - Ngọc định làm gì ?.- Không làm gì , không tự tử đâu ! không muốn gặp 

và liên lạc với Kỳ nữa Ngọc về cõi riêng thôi !.. - Đừng Ngọc…  

   Ngọc tắt máy, bỏ sim, chìm vào im lặng... que diêm đã tắt rồi. 

                                                          

Hoàng Thị Viễn Du 

 


