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Sau hơn bốn mươi năm tôi mới gặp lại Quân, thật tình cờ như lần đầu trong đời tôi gặp 
chàng. Dĩ nhiên Quân thay đổi nhiều, nhưng không thể nào tôi quên được cái khuôn 
mặt, ánh mắt hiền hòa nhưng tinh nghịch và nụ cười hay mỉm chi thật quyến rũ của 
chàng. Hình ảnh Quân thỉnh thoảng vẫn ẩn hiện trong giấc mơ đầy những luyến tiếc. 
Tôi cũng thay đổi, nhưng không biết trên phương diện thể xác, có phải vì đàn bà 
thường đổi thay nhiều hơn đàn ông, hay là trong tâm hồn của Quân, hình ảnh tôi đã lu 
mờ - đã không còn hiện hữu từ ngày chàng bỗng dưng chợt biến mất trong cuộc đời tôi 
sau ngày Giáng-Sinh năm đó. Quân đã không nhận ra tôi khi chàng đang  đứng đợi ai ở 
một khu chợ Việt sầm uất ở phố Bolsa, ngay cả lúc tôi ngần ngừ bước gần đến bên 
cạnh: 
 
- Xin lỗi, có phải  ông đây là Quân? 
 



 Quân hơi bất ngờ trước câu hỏi của người xa lạ. Vầng trán khẽ nheo lại  và  sau cặp 
kính cận hai lớp, ánh mắt chàng dường như đang suy nghĩ, lục lọi những ngăn tủ trí 
nhớ mà có lẽ đã chật hẹp đầy những dĩ vãng. 
 
- Vâng, tôi là Quân, nhung thưa bà...à, cô là ai, tôi xin lỗi? 
 
- Loan đây, Loan ngày xưa ở đường Sương Nguyệt Ánh, gần trường TH tư-thục Nguyễn  
  Bá Tòng, anh không nhận ra em à? 
 
Trong giây lát, tôi thấy ánh mắt Quân lóe lên chút vui mừng, rồi chàng khẽ đưa tay vỗ 
nhẹ lên bờ vai của tôi, bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng thật đầm ấm: 
 
- Thật là bất ngờ, nhưng đã hơn...bốn mươi năm rồi còn gì !  giờ nhớ lại tôi thấy Loan  
  vẫn thế, dáng nét vẫn không khác gì xưa mấy.  Loan ở đâu và  đang làm gì ở đây? 
 
- Dạ, Loan ở gần đây,  hôm nay đưa chị Tâm mua sắm vài món hàng trước khi chị ấy  
  về lại Boston tuần sau... 
 
- À ! thế ra chị Tâm cũng ở Mỹ à, chị ấy vẫn khỏe chứ? 
 
- Dạ, chị ấy vẫn khỏe, thỉnh thoảng chị cũng hay nhắc về anh... 
 
Quân cười: 
- Chắc chị ấy đã thắc mắc không biết cái tên chết tiệt ấy bây giờ lây lất, sống chết ra  
  sao, phải thế không? 
 
Tôi mỉm cười với câu tự thú nhận, diễu cợt của Quân: 
 
- Đúng thế! 
 
Quân nhìn tôi im lặng, rồi sau một khoảng khắc tưởng chừng thời gian bỗng như ngưng 
đọng, giọng chàng cất lên gói ghém một chút gì ân hận: 
 
- Tôi thật có lỗi, đã ra đi không một lời từ giã.... 
 
 

§§§ 
 
Thưở đó, tôi là con gái của một nhà thầu-khoán nổi tiếng giầu có ở Sàigon, của cái thời 
khi con số quân đội đồng-minh đổ bộ vào Việt-Nam đến mức cực thịnh, do đó họ cần 
nhiều cao ốc, nhiều văn phòng cho thuê đủ loại  - từ cho nhân viên đến chung-cư dành 
cho lính ngoại-quốc. Ba tôi trước nhờ tốt nghiệp với bằng cấp Kiến-Trúc Sư từ Pháp về, 
sau là nhờ có tài ngoại giao, quen biết rộng cho nên ba hầu hết trúng được những vụ 
thầu xây cất lớn từ vĩ tuyến 17 xuống đến mãi tận Năm Căn, Cà Mau. Chính vì sự thành 



công này đã thường đưa ba tôi đi xa và vắng nhà, nhiều khi đến cả mấy tháng, và mẹ 
tôi lại hay mê bài Tứ Sắc, mỗi khi ba tôi đi làm xa  và ở nhà một mình ra vào cũng buồn 
nên mẹ tôi đến nhà bạn chơi bài đến tối mịt tối mờ mới về nhà. Thành ra anh chị em 
chúng tôi khi lớn lên và vắng bóng người lớn, chẳng mấy chốc dễ bị lôi cuốn vào cơn 
bão "Hippy" của tuổi trẻ thưỏ đó. Cũng may tôi chỉ chạy theo phong trào Hippy qua 
thời-trang và âm nhạc, nhất là loại Rock - nhạc Anh lẫn Pháp; ăn diện cùng chơi nhạc 
mà không tham dự những cái "bum" - party hàng tuần thì  có chi mà thú vị !  Khi gặp 
Quân, tôi mới vừa  hơn 16 tuổi - nhưng tôi đã không gặp Quân qua những môi trường, 
hoàn cảnh ăn chơi này.  
 
Đó là một buổi chiều cuối tuần, sau khi hơn mấy tháng không gặp Đức, người em họ 
thân thiết đã từng giới thiệu và đưa tôi đi sắm áo quần, giầy dép thời trang Yé-yé mà 
hắn thường luôn theo dõi và sưu tầm qua  những tờ báo ngoại quốc như Salut les 
Copains, Elle, Vogue... Đức bất chợt lù lù xuất hiện ở nhà tôi với cái đầu  trọc lóc, biến 
đi đâu mất mái tóc dài gần chấm vai thật là "mốt" thời đó mà Hải thường hay chải 
chuốt, hãnh diện với đám bạn. Đức giới thiệu một gã thanh-niên, cao lòng khòng hơn 
hơn Đức cả cái đầu, áo quần trông cũng không gì gọi là mốt cho lắm, khuôn mặt trông 
hiền lành nhưng không hiểu sao tôi lại hơi khớp với ánh mắt nhìn có vẻ như tinh quái 
của hắn. 

 
- Đây là Quân, bạn của em cùng ở nội-trú, và đây là "Loan mắt nhung" mà  
  Đức đã từng nói... 
 
Tôi đấm lên vai tên em họ một cái vì hắn đã tiết lộ cái biệt hiệu mà mấy công tử nhà 
giầu đã gán ghép đặt cho tôi. Sau vài phút trò chuyện với Đức, hỏi nguyên do sự biệt 
tăm, biệt tích của hắn, hóa ra cu cậu từ lâu ham ăn chơi, luôn tiện quen biết Quân 
trong một đêm nhẩy đầm - rồi Quân một hôm rủ hắn vào nội trú ẩn náu giang hồ một 
thời gian. Mẹ của Đức biết thế, rất mừng và dĩ nhiên đồng ý cả hai tay, bèn vội gửi gấm 
đứa con trai duy nhất của mình cho Quân, khi thấy Đức tự dưng hết muốn lêu lổng, phí 
uổng cuộc đời. Trước khi được vào trường, cả hai phải cắt bỏ mái tóc hippy cùng với 
những bộ áo quần lòe loẹt. Quân thì húi cua như lính trong quân trường trong khi đó 
Đức lại táo bạo hơn, cạo trọc hẳn cái đầu - như muốn biểu tượng cho cái sự muốn đổi 
đời của hắn. Quân lớn hơn Đức gần hai tuổi, nhưng trông có vẻ già dặn hơn tên em họ 
của tôi  nhiều. Lần đầu tiên cuối tuần được ra khỏi nội-trú, Đức rủ bạn ghé đến thăm 
tôi. Từ đó tự dưng trở thành như một thông lệ, thỉnh thoảng mỗi cuối tuần, Đức và 
Quân như cặp bài trùng thường hay ghé chơi, có khi hẹn nhau ở nhà tôi mà đôi lúc tôi 
thấy Quân đến sớm, đứng gác chân lên chiếc xe Honda, hay ngồi chờ bạn ở bên ngoài 
biệt-thự, có lẽ Quân ngại không muốn đường đột tự ý vào một mình. Tôi không biết 
trong Quân có một sức hấp dẫn nào đó mà từ anh Tân - người anh cả của tôi - đến chị 
Tâm, nhỏ út Chi -  thoáng chốc  đã xem Quân như người đã từng lâu quên biết với gia-
đình. Cả đến người quản-gia và chú Tân người tài xế cũng thế. Có lẽ tại bản tánh dễ 
thân thiện, cộng thêm  Quân biết cách nói chuyện và hay làm người ta cười. Sau hơn 



một năm quen nhau, tôi dần dần đã khám phá ra cái bí quyết này của Quân, nhưng 
chẳng bao lâu sau chàng bỗng dưng biến mất trong đời tôi, ngay cả đến Đức sau này 
cũng chẳng biết Quân đã đi đâu, ở đâu. 
 
 
Buổi tối hôm sau khi Quân gọi điện-thoại, hẹn gặp ở một quán cà phê Starbucks bên bờ 
biển gần khu tôi ở. Trên con đường lững thững đi bộ đến nơi hẹn, tôi có nhiều điều 
thắc mắc muốn hỏi chàng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.  Hôm trước lúc gặp 
Quân ở khu chợ Tam-Hiệp, hai đứa chỉ vội hỏi thăm nhau vài câu rồi cái điện thoại di 
động của Quân và của tôi ngẫu nhiên lại reng cùng một lúc. Thế là tôi phải quay lại đón 
chị Tâm trong lúc nghe chàng nói ngắn gọn là cũng sẽ phải đón ai đó. Chúng tôi chỉ kịp 
trao nhau số điện thoại để sau này còn liên lạc. Nhờ đó mà tối nay tôi có dịp gặp lại 
Quân. Chàng mặc chiếc áo thun mầu xanh đậm cao cổ với chiếc quần jean bạc thếch, 
dáng dấp vẫn bơ đời như ngày xưa tôi đã từng biết về Quân. Khi tôi đến Quân đứng 
dậy kéo ghế mời ngồi, rồi chàng ân cần hỏi tôi muốn uống chút gì cho ấm bụng trong 
cái không gian đã bắt đầu chớm trở lạnh khi California đang dần vào cuối thu. Lúc 
Quân kéo chiếc ghế, tôi thoáng thấy ngón tay chàng không đeo một chếc nhẫn nào cả, 
ngón tay vẫn dài nhưng không còn gầy guộc như xưa, thưỏ quen nhau tôi thường hay 
thích cầm bàn tay Quân để ngắm nghía, vì nó trông thật thư-sinh, thật là nghệ-sĩ, trong 
lúc mấy tên theo tán tỉnh tôi có những bàn tay nếu không trắng bệch, mập phì bơ sữa 
thì cục mịch, thô ngắn. 
 
- Thấy dáng Loan đi từ xa, trông rất  thư thả và bình thản, nếu cuộc đời Loan được  
  đúng như thế tôi cũng mừng. 
 
Quân mở đầu với một câu như để muốn trấn an, đặt cho tôi vào một trạng thái yên 
bình. Nghe giọng chàng và câu nói ấy, tôi cảm thấy tự dưng nhẹ nhõm, chỉ sợ chàng 
hỏi thăm ngay về gia đình, về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Nhưng trước sau gì Quân 
cũng sẽ biết, tại sao mình lại cảm thấy hồi hộp chi thế nhỉ ? Tôi tự nhủ thầm trong đầu. 
 
- Vậy chứ Quân bây giờ ra sao? 
 
- Tôi đôi lúc cũng không biết mình như thế nào. Vui, buồn cứ thoảng chốc lẫn lộn,  
  nhưng bây giờ thì cảm thấy được bình an sau khi vợ tôi đã mất. 
 
- Ô! Loan xin thành thật xin chia buồn cùng Quân. 
 
- Có chi đâu, ai rồi cũng phải trải qua, nhất là những người cùng lứa tuổi như chúng ta.  
  Ai cũng sẽ phải một lần tiễn đưa thân nhân, người mình yêu thương… 
 
- Ba của Loan mất cũng đã lâu, nhung mẹ Loan mới mất năm ngoái... 
 
- Xin lỗi Loan nghe, thật là vô duyên khi không tự dưng tôi  lại nhắc đến chuyện này  
  trong khi ta còn nhiều chuyện để hỏi, để nói. 



 
Tôi chộp vội ngay lấy cơ hội: 
- Nói gì về Quân trong khoảng bốn mươi năm qua đi ? 
 
Quân nhìn tôi nheo mắt, vẫn nụ cười hóm hỉnh, tinh quái như ngày nào: 
- Thế tôi nên bắt đầu từ lúc nào đây ? từ cái hôm Noel năm đó nhé? 
 
- Cái đó Loan xin để tùy anh đấy. 
 
Sau khi Quân chợt nghe cô bán hàng gọi báo rằng ly xôcôla sữa nóng của tôi đã có sẵn, 
chàng đem lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn tôi trong lúc chậm rãi hớp từng 
ngụm tách cà phê của mình. Cái nhìn của chàng tuy hướng thẳng về phía tôi, nhưng 
trong cái nhìn ấy tôi thấy nó xa xăm, trôi về mãi tận những đoạn đời đã qua. Rồi chúng 
tôi trao đổi và nối lại với nhau những dĩ vãng. Trong buối tiệc Giáng-Sinh năm đó ở nhà 
tôi, sau khi  từ chối lời mời  của mấy tên con trai của ông tướng, bà lớn đem xế hộp 
đến đón tiếp tục đi dự tiệc ở những chỗ khác nữa, tôi với Quân lén ra khỏi bữa tiệc 
đang đông người vui, leo lên chiếc Honda của Quân để chàng đưa tôi đi lễ nửa đêm ở 
nhà thờ Đức-Bà. Cũng ngộ một điều là gia đình tôi đạo Phật và tôi trước đó cũng không 
mấy thiện cảm với con trai theo đạo Công Giáo cho lắm. Vậy mà với Quân, tôi lại ngoan 
ngoãn vâng lời chàng như con mèo con. Đi lễ xong, trước khi hai đứa trở về khu biệt 
thự để tiếp tục cuộc ăn chơi nhẩy đầm cho đến suốt sáng, chàng mở dưới yên xe, lấy 
ra một dĩa nhạc 45-tua "Don't Forget To Remember" mới thịnh hành của BeeGees mà 
tôi sau này vẫn nhớ mãi. Bảo đó là món quà Noel của chàng. Không biết đó có phải là 
lời nhắn nhủ cho tôi trước khi Quân đột nhiên biến mất sau đêm Noel.  
 
“Oh, my heart won’t believe that you have left me, I keep telling myself that it’s true. I 
can get over anything you want my love. But I can’t get myself over you…”.   Tôi không 
biết mình đã bao nhiêu lần nhỏ  lệ mỗi khi chợt nghe hay thầm hát bản nhạc mà Quân 
tặng cho tôi, cho đến mãi những năm sau này tôi mới quen dần, thôi không còn khóc 
và trân trọng xem đó là những kỷ niệm quý giá, tuyệt đẹp nhất của khoảng trời của 
tuổi mới lớn, mới biết  thế nào là tình yêu lần đầu. Khi hỏi Quân còn nhớ tên bản nhạc 
mà chàng tặng tôi đêm Noel năm xưa. Quân chau mày suy nghĩ dăm ba phút, chậm rãi 
chàng nhấp miệng uống một ngụm trước khi đặt tách cà phê xuống bàn, rồi cười nhẹ 
trả lời: 
 
 
- Sao mà không nhớ, nhưng có lẽ sau khoảng thời gian đó, tôi đáng lẽ phải mua tặng  
  Loan  bài "How Can You Mend a Broken Heart" cũng của Beegees cho đủ bộ, có  
  đúng không ? 
 
 
Tôi bật cười trước câu trả lời nửa đùa nửa thật, trộn lẫn cả thú vị của chàng. 
 
- Bao năm rồi mà Quân vẫn thế, vẫn chẳng  gì thay đổi. 



- Có chứ. Bọn mình đã già đi thôi... 
- Chuyện, ai mà chả thế,  nhưng lúc  vừa gặp lại Quân là chả mấy chốc Loan đã nhận 
  ra ngay... 
- À điều này chắc có lẽ cũng dễ hiểu, vì ngày xưa nhiều người bảo tôi như ông cụ  
  non  thì bây giờ già thêm chút nữa cũng khác gì là bao. 
 
 
Trong ánh mắt ẩn chứa nụ cười tinh quái của Quân, tôi thấy dường như chàng vừa tự 
diễu cợt cho tôi quên đi sự so sánh về thời gian thường hay tàn phá nhan sắc của 
người đàn bà khiến chàng hôm tình cờ gặp lại đã chẳng nhận ra tôi, hoặc có thể tôi chỉ 
là một trong những cánh hoa đã thoảng bay ngang qua đời Quân thì làm sao chàng có 
thể nhớ mãi được. 
 
 
Tối hôm đó, Quân kể lại rằng một sự kiện thật bất ngờ đã xấy ra hôm dạ tiệc đêm 
Giáng Sinh năm ấy, khi chàng một mình lìa đám đông ra đứng trên sân thượng ở nhà 
tôi, nhìn xuống bên kia đường thấy một người lính Mỹ tật nguyền, thương tích vì chiến-
tranh ở Việt-Nam, đang di chuyển lặng lẽ trong màn đêm trên chiếc sàn gỗ với bốn 
bánh thay cho ghế xe lăn. Hình ảnh ấy đã khiến Quân xúc động khi thấy một thanh 
niên xa lạ từ nước ngoài đến đã hy sinh một phần thân thể của mình cho một miền đất 
xa lạ lẫn xa xăm cả bao ngàn dậm, trong lúc Quân bảo chàng đã tự hỏi thế thì mình 
đang làm gì ở đây? Rồi sau  giây phút suy nghĩ, chàng đã lẳng lặng ra về không một lời 
từ giã ai đến ngay với chính cả tôi - người bạn gái - nếu chưa muốn nói - là người yêu 
của chàng.  Quân bảo sau đó là những tháng ngày vô định, nếu không muốn nói là vô 
cùng tuyệt vọng vì chẳng biết tương lai của mình sẽ đến đâu, về đâu và nhất là để làm 
gì. Trong những ngày rầy đây mai đó, Quân đã suy ngẫm rất nhiều về sự hiện hữu của 
mình rồi chàng tiếp tục bảo rằng có dịp chàng sẽ ghé thăm và kể chuyện đó  cho tôi, 
nhưng Quân đã đổi ý khi chàng bỏ nhà ra đi rời Sàigòn, rời chốn xa hoa ăn chơi để lang 
thang đi khắp các tỉnh miền Trung, miền Nam.  
 
- Loan biết không, khoảng thời gian đó tôi cũng không hề hay là chị ruột của mình đã  
  đi lấy chồng, ngay đến nhà cũ cũng đã dọn đi  chỗ khác mà mình cũng không biết! 
 
- Ui chao! không ngờ Quân bụi đời ghê hỉ? 
 
Tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ trong khi Quân vẫn bình thản kể lại 
quãng thời gian chàng đi tìm chân lý cuộc sống, cho sự hiện hữu  của chính mình. Tôi 
đoán có lẽ đó là thời gian mà Quân đã bắt đầu quên tôi, và cũng có thể đã quên đi tất 
cả những người con gái chàng từng quen biết trước đó, vì chàng nói lòng chàng chẳng 
còn thấy rung động muốn yêu ai, hay nói đúng ra - muốn yêu tất cả nhưng trong tim 
chàng không  có chỗ chứa cho bất cứ một ai riêng rẽ. 
 
 
 



 

 
 
Chiều xuống thật nhanh khi mặt trời đã chìm sâu phía bên kia bờ Thái Bình Dương. Mầu 
tím pha lẫn với ánh nắng vàng đang dần lịm tắt khiến con đường chân trời bây giờ trở 
thành một mầu cam nhạt với cái mầu tim tím như bao trùm phảng phất trong không 
gian. Từ bên trong quán nhìn ra khung cửa, tôi nhìn cảnh phía trước và nhớ lại có 
những buổi chiều như thế trên bãi biển khi còn ở trại tị-nạn. Sau bữa cơm tối mấy chị 
em tôi thường rủ nhau ra bãi ngồi ngắm mặt trời lặn và bàn bạc, kể cho nhau nghe ước 
mộng mình sẽ làm những gì sau khi đặt chân lên nước Mỹ. Mọi thủ tục và giấy tờ đã 
hoàn tất, đã được phái đoàn Hoa Kỳ phỏng vấn và chỉ còn chờ ngày  ngày lên đường. 
Tôi kể cho Quân nghe là dạo ấy tôi  muốn nhắn tin trên những bảng thông cáo lớn của 
cộng đồng dân tị-nạn để tìm kiếm chàng, nhưng đến giây phút đó tôi sực nhớ ra rằng 
chính cái tên họ của Quân tôi cũng chẳng biết nốt. Chị Tâm lúc đó có lần bảo "Quân 
thật tệ, đi biệt mà chả nói với ai câu nào !". Tôi biết chị Tâm khi ấy có lẽ giận chàng 
cũng chẳng thua gì tôi. Mỗi lần Quân đến nhà chơi là mấy chị em tôi như vui nhộn hẳn 
lên. Nhiều khi, câu nói tưởng như thật của Quân hóa ra lại đùa, hay tưởng chàng đùa 
thì lại đâm ra thật. Phải chịu khó suy nghĩ giây phút sau mới hiểu, và sau khi đã quen 
lối nói chuyện như thế, mọi người lại cảm thấy thú vị. Ngay đến cả chị Tâm - tuy lớn 
hơn Quân chỉ hơn một, hai tuổi - cũng có lúc phải bật cười vì những câu chuyện nửa 
đùa, nửa thật của chàng. Tôi còn nhớ một lần hỏi Quân học ở đâu và tại sao thích cái 
lối thích nói chuyện nửa nạc nửa mỡ như thế, chàng chỉ mỉm cười rồi bí ẩn trả lời: "vì 
giống như cái Âm Dương, trong cái Âm chứa cái Dương và ngược lại; như lúc một 



người đang tĩnh lặng, nhắm mắt thì bên trong đầu lại xẩy ra nhiều ý tưởng luân 
chuyển; trong niềm vui vẫn luôn ẩn hiện những nỗi buồn; trong xum họp là đã chứa 
sẵn sự chia ly..." Quân lúc đó quả giống một triết gia, như một ông cụ non, khác hẳn 
cái con người buông thả, ăn chơi lúc chàng dìu tôi  trong những điệu vũ vui nhộn, trẻ 
trung  như Cha-cha-cha, Paso Doble hay tình tứ và lãng mạn với Tango, Waltz... Từ đó, 
tôi mới nhận ra tại sao Quân khác hẳn bọn con trai nhà giầu đã say mê mình như điếu 
đổ. Cũng đôi ba lần sau này, khi đã sang ở Mỹ, tôi quen hai người đàn ông có dáng dấp 
cao gầy và có khuôn mặt thân quen của chàng, nhưng rồi họ vẫn không phải là Quân 
như tôi đã mong tưởng , nhất là người chồng tôi vừa mới ly dị hơn hai năm trước. 
 
Tôi đã say mê và  yêu Quân bởi vì từ lúc có chàng đôi lúc tôi nghĩ -  tựa như có một 
quyển tiểu thuyết, một cuốn truyện dài đầy bí ẩn. Cứ mỗi đoạn đời của chàng chứa 
đựng nhiều bất ngờ và thú vị khiến tôi không những không sớm mau chán, mà lại còn 
bị hấp dẫn, lôi cuốn đến nỗi nhiều hôm tôi đã mong  đợi Quân ghé sang nhà chơi để 
được nghe chàng nói chuyện. Hơn bốn mươi năm sau cái cảm giác xưa vẫn còn sau cái 
buổi gặp nhau tối hôm ấy 

Ω 
 
 
Thế rồi cũng giống như năm xưa - Quân lại ra đi, nhưng lần này Quân đã có nói cho tôi 
biết trước là nay mai chàng sẽ quay trở về Việt-Nam, nơi chàng hiện đang sống đã hơn 
năm năm nay sau khi vợ chàng mất, và hy vọng thỉnh thoảng có dịp sẽ trở lại thăm 
con, thăm cháu vẫn còn rải rác ở vài tiểu bang, trong đó California nơi chàng hiện viếng 
thăm gia đình người con trai út. Quân bảo rằng nơi chàng dừng chân để nghỉ ngơi là 
một dòng tu kín ở miền Tây, ngoài ra chàng thường đi đến những làng nhỏ, thị xã 
nghèo nàn để làm những chuyện lặt vặt, chuyện bao đồng, chia sẻ những kiến thức mà 
Quân đã thu thập được trong bao năm qua, khi nào mỏi mệt và cảm thấy tạm đủ, Quân 
quay trở lại nơi tu viện để nghỉ ngơi và được trò chuyện cùng các thầy, các tu-sinh - 
một niềm vui của chàng như sau khi đã đột ngột từ giã cảnh phồn hoa, ăn chơi của 
Sàigòn hơn bốn thập niên về trước.  Đêm trước khi chia tay, tôi bạo dạn hỏi Quân một 
cách làm như bâng qươ không ăn nhậu vào đâu - rằng chàng còn có ý định tiến thêm 
bước nữa, tìm người bạn lòng để đi hết cuộc đời còn lại. Quân nhìn sâu trong đôi mắt 
của tôi khiến tôi hơi ngượng ngập, né tránh, rồi chàng tâm sự kể: 
 
- Thực ra, ngay sau khi lấy vợ - tôi mới nghiệm ra rằng khó có thể tìm được một thứ 
   tình yêu hoàn toàn tuyệt đối như ý mình muốn, ngoại trừ tình yêu bất diệt của 
   thượng-đế. Bởi thế có lẽ để tránh sự đau khổ, tôi đặt cái tình yêu cao quý nhất vào 
   đấng Cứu Thế; phần tình yêu còn lại tôi dùng để chia sẻ cho mọi người , mà ai có 
   yêu thương tôi bao nhiêu cũng được, có ghét bỏ cũng chẳng oán, chẳng than chứ  
  không phải là không cần. Tôi chỉ không muốn mình phải lệ thuộc vào ai, chỉ biết yêu  
  thương mà thôi, có lẽ Loan hiểu chứ ? 
 
 
- Nghe Quân nói giống như thể một linh mục không bằng. 



 
- Hết còn là một ông cụ non, triết gia gàn bướng như hồi xưa phải không ? 
 
 
Quân cười, lập lại những câu mà cả nhà tôi thường hay chế nhạo chàng ngày trước. Tôi 
ngậm ngùi biết mình không thể theo bước chân chàng trong quãng đời còn lại, vì tôi 
nghĩ mình vẫn còn nặng nợ với con, với  cháu cả nội lẫn ngoại để yêu thương, chăm 
sóc. Quân của tôi  bây giờ có lẽ còn xa vời hơn người mà ngày xưa tôi nhung nhớ, đã  
thỉnh thoảng mường tượng đến. Tôi không hiểu là trong lòng Quân đã nguội lạnh, 
chẳng còn biết yêu ai tự bao giờ; bởi vì tuy trong ánh mắt nồng nàn nhìn tôi những khi 
trò chuyện, nhưng qua giọng nói của chàng khi nói về chuyện tình cảm và với cái linh 
tính của mình, hình như Quân vẫn cố giữ một khoảng cách nào đó để ngăn tôi không 
nên tiến gần.  Chàng khiến tôi chợt nghĩ đến cuốn phim "Brother Sun, Sister Moon" mà 
tôi xem nó đã hơn hai, ba thập niên về trước; nói về một chàng trai con nhà khá giả, 
giầu có , sau khi trở về trong một cuộc thánh chiến, chàng thanh niên ấy cảm thấy xúc 
động mãnh liệt trong lòng khi tận mắt chứng kiến, thấy những cảnh tận cùng nghèo 
khó; cho đến một ngày chàng trai đã trút bỏ hết  cả áo quần đang mặc - một cách như 
tuyên xưng rằng để trả lại cho đấng sinh thành ra  mình, rồi lang thang vào rừng, vào 
núi tìm được một thánh đường bỏ hoang đã bị đổ nát, tàn phá bởi chiến tranh, chàng 
chọn ở lại và dần dà có những người cùng chung chí hướng gia nhập đến góp sức sửa 
sang để trú ngụ và tu luyện. Nơi đó sau này trở thành một dòng tu khổ hạnh tên là 
dòng Franciscans - hay còn được gọi là Saint Francis of Assisi.  
 
Hôm tiễn Quân ra phi trường, trên đường đi  chàng mở một đài radio thường chơi toàn 
những nhạc  rock của thời 60s - vô tình họ chơi bản " I'll Never Find Another You " do 
ban The Seekers hát khiến tôi hình dung ngay lại những buổi chiều cuối tuần ở Sàigòn 
năm xưa, nhất là những hôm trời trở mùa vào thu, trong căn phòng vắng thiếu bóng 
dáng một hình bóng thân thương, tôi thích mở nghe bản nhạc này và nghe hoài không 
chán, rồi những tưởng rằng nếu gặp lại Quân, tôi sẽ mua tặng chàng bản nhạc  để 
Quân hiểu rằng tôi muốn giữ lại chàng mãi cạnh bên mình, nhưng nay biết chàng giống 
như áng mây mãi vẫn bay. Hỏi rằng bao giờ mây sẽ thôi bay thì có lẽ, tôi đã già rồi mà 
tình cảm vẫn còn lãng mạn như ngày mới lớn, mà có phải là lỗi tại Quân đã đến rồi đi , 
hay tại tôi vẫn mãi yêu  một áng mây trên bầu trời cao luôn ngoài tầm tay với. 
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