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Cô nhỏ ngồi một mình như thế cũng khá lâu, bó gối nhìn những con còng gió chạy lăng quăng, 
hay dùng ngón tay vẽ nghịch  ngợm trên mặt cát mịn. Rồi nhìn từng con sóng nhỏ, như vô tình,  
ùa vào xoá tan những dấu vết vô nghĩa, và để lại sự phẳng lặng, thanh thản cho một ngày nhàn 
rỗi của cô nhỏ. Chiều dần xuống sau dẫy núi. Nắng chỉ còn là mầu vàng vọt, trải dài trên bãi biển 
của một chiều vắng người. Những chiếc ghế bố và dù che nắng, đang được đám người làm 
trong những khách sạn dọc bờ biển, xếp lại thành từng dẫy thật ngăn nắp. Tiếng trò chuyện, 
cười đùa của họ, lẫn với tiếng ghế gỗ xập lại nghe lách cách, vang vọng trong gió biển. Cô nhỏ 
với tay lấy đôi dép ở dưới chân. Đứng dậy và vén lại mái tóc. Như thường lệ, khi công việc thu 
dọn của những khách-sạn sắp xong là dấu hiệu đã đến giờ cô nhỏ phải về. Trễ một chập nữa sẽ 
có tiếng của chị bếp hay của bà ngoại vang vọng từ phía sau hiên nhà "Thu ơi, về rửa tay ăn 



cơm con."   Chiều miền biển trời xập tối cũng khá nhanh. Cô nhỏ xách đôi dép, thong thả đi về 
hướng căn nhà nằm giữa đám khách-sạn ở ven bờ. Thói quen mỗi ngày của cô nhỏ dường như 
chỉ có thế.  Sau buổi tan học chiều về, cô nhỏ thay chiếc áo dài bằng cái quần jean và chiếc ao 
thun cao cổ, hoặc cái sơ-mi và khoác bên ngoài chiếc áo dạ mỏng. "Chèn ơi ! mặc đồ chi mà 
giống con trai vậy con !" . Bà ngoại thường hay mắng yêu đứa cháu gái nhỏ yêu dấu của bà, và 
cười xuề xoà khi cô nhỏ xà vào lòng, hun lên đôi má rồi khoe bà chuyện học hành ở trường. Câu 
chuyện làm quà của cô nhỏ chỉ được chốc lát. Sau đó cô nhỏ xin phép bà ngoại để xuống bãi 
chơi, nhặt vỏ sò, vỏ ốc. Hoặc ngồi nhìn những sinh vật nhỏ bé tội nghiệp hoạt động trên bãi 
biển. 

- "Em có thấy mấy con dã tràng này làm một việc vô tích sự không ?" 

Cô nhỏ nhớ lại lời của gã thanh-niên nói về những con vật kiên nhẫn, cặm cụi xây đắp thành 
từng ụ cát bé tí xíu. Rồi chạy trốn khi sóng vào bờ, xoá lấp đi những gì vừa mới làm, mới tạo. 
Sau đó, đám sinh vật ngây ngô đó lại tiếp tục công việc lại từ đầu. Nhưng những cơn sóng vẫn 
tiếp tục phủ nhận sự lao động của giống vật bé nhỏ dễ thương ấy. Cô nhỏ vẫn thường thấy mấy 
con  dã tràng này, nhưng với sự nhận xét của gã thanh-niên, làm cô nhỏ chú ý hơn :  

- "Sao chúng nó khờ thế ông nhỉ ?" Cô nhỏ thắc mắc. 

- "Vậy mà loài người còn ngu tệ hơn chúng nó nữa cơ !" 

Gã thanh-niên mỉm cười, nụ cười hiền lành, hơi khó hiểu. 

-  "Trong cuộc đời, những tai hoạ và cuối cùng là cái chết cũng giống như sóng biển. Nó sẽ đến, 
phải đến. Và đến một cách không ngờ. Chúng ta biết vậy, vẫn hiểu thế. Vậy mà lại còn gây thêm 
khổ đau vào đó, như chiến tranh chẳng hạn." 

Gã thanh-niên nói một hơi như sợ ai ngắt lời. Cô nhỏ không hiểu nhiều về gã. Cả đến cái tên của 
gã, cho đến bây giờ, khi đã xa nhau, cô nhỏ cũng không biết nốt. Cô chỉ biết rằng cách đây một 
hai tháng. Gã thỉnh thoảng cuối tuần ghé ra Vũng-Tầu, thuê một căn phòng nhỏ ở khách-sạn kế 
bên nhà. "Để hưởng gió trời lành mạnh. Để thấy cái bao la của biển, của vũ-trụ, và sự nhỏ bé 
bất lực của chính mình. "Gã nói vậy. Những lời nói như hàm chứa một tâm sự buồn phiền, chịu 
đựng. Cô nhỏ tình cờ để ý đến gã từ cái hôm buổi chiều, ngồi học trong căn phòng nhỏ trên lầu. 
Nhìn xuống bãi, thấy gã một mình, hút thuốc ngồi trông ra biển. Cả ba, bốn buổi chiều liên tiếp 
như vậy. Dáng cao, gầy của gã ngồi đó làm cô nhỏ bỗng tò mò. Gã nửa có vẻ là dân sinh-viên, 
nửa là một công-chức. Vì với mái tóc hơi dài hợp với chữ điền của gã, vả lại "làm gì có thứ lính 
tráng lè phè đến thế !" Cô nhỏ tự nghĩ.  Thoạt đầu, cô nhỏ tưởng gã đương thất tình nên bỏ ra 
đây chơi cho khuây khoả. Độ vài tuần sau, khi cô nhỏ bất chợt gặp gã đi lễ ở nhà thờ chính toà 
trong thị-xã, và gã đã gợi chuyện làm quen khi gặp lại cô nhỏ, cũng buổi chiều hôm đó, đi dạo 
nhặt vỏ ốc phía ghềnh đá ở cuối bãi. Gã nói gã là ký-giả, mệt mỏi với những chuyến công tác xa, 



muốn tìm một nơi yên tĩnh, ngơi nghỉ.  Gã có lối nói chuyện rất cởi mở, vui tính – tuy đôi lúc có 
vẻ  như xa vắng – hay bàn về thơ phú.  Những bài thơ gã thường ngâm cô nhỏ không được biết 
đến. Cô nhỏ chỉ biết dăm bài thơ của Nguyễn  Khuyến, bà Huyện Thanh Quan, hay của Nguyễn 
Công Trứ … mà cô nhỏ học ở trường có thế thôi.  

 

"Ngoài hai mươi tuổi yêu mười bẩy 
tim tím ban chiều, tim tím mai"    * 

 

Gã hỏi cô nhỏ có thích đọc thơ văn. Gã hỏi, nhưng dường như đã không để ý câu trả lời của cô 
nhỏ. Gã nhìn xa xăm tận ngoài khơi. Làm như câu thơ gợi nhớ cho gã một kỷ niệm nào đó. Đôi 
mắt gã như chùng xuống, phảng phất buồn. Cô nhỏ không thấy mầu tím, chỉ thấy mầu nắng 
vàng loang loáng trên mặt sóng, trên vầng trán cao rộng của gã. "Rồi nhỏ sẽ thấy khi nào nhỏ 
biết yêu."  Gã chuyển lối xưng hô khi biết người con gái mới mười sáu tuổi.  "Tôi ấy à ?" gã trả 
lời cô nhỏ. "Dường như tôi biết yêu sớm lắm. Chừng mười sáu, mười bẩy gì đó. Yêu sớm chỉ 
khổ thôi. Chớ có vội nghe nhỏ ".  Lối  nói chuyện của gã , thỉnh thoảng, như là người anh cả nói 
với cô em út. Cô nhỏ ngượng ngùng khi nhớ đến mấy đứa bạn trêu chọc "nhỏ Thu có kép già 
bay ơi !". Cô nhỏ chống chế mãi, lũ bạn vẫn không tin. Riêng cô nhỏ, cô thích được nói chuyện 
với gã thanh-niên lạ lùng này. Gã không có thái độ rụt rè, lúng túng, hoặc hỏi những câu chẳng 
ăn nhậu vào đâu, như mấy tên con trai thường chận đầu hỏi chuyện với cô nhỏ. Thoạt đầu cô 
nhỏ còn e thẹn,  mắc cở. Riết rồi cô nhỏ thấy con trai cùng tuổi mình hay có những vụng về như 
nhau. Và sẵn có máu đùa nghịch, cô nhỏ trở thành bạo dạn, thỉnh thoảng trêu chọc lại, khiến vài 
tên con trai ấp úng được câu trước, câu sau rồi vội vàng biến mất.  "Gieo gió gặt bão, mày rồi sẽ 
ế chồng cho coi Thu à !" Mấy con bạn của cô nhỏ vẫn mắng mỏ, doạ như vậy. 

 

 

*** 

 

Sáng chủ-nhật, sau khi đi lễ nhà thờ về, cô nhỏ lên lầu, thay đồ và ở luôn trên căn phòng. Không 
xuống bãi đi thơ thẩn như mọi khi. Hơn tháng nay, gã thanh-niên nọ cũng chẳng ra chơi. Trong 
lúc ở nhà thờ , cô nhỏ có ý tìm. Nhưng bóng dáng gã như ngoài khơi biển động, xa khuất mờ 
mịt. Không hiểu sao, cô nhỏ tìm thấy sự êm đềm, nhẹ nhàng qua lối nói chuyện, hỏi thăm ôn 
tồn, từ tốn của gã. Sống một mình quanh quẩn với bà ngoại và chị bếp, cô nhỏ không có những 
giây phút tró chuyện đầm ấm của một người khác phái.  Mồ côi cha mẹ sau ngày tết Mậu Thân. 



Cô nhỏ rời bỏ Gia-Định và ra ở với bà ngoại cũng đã gần bẩy năm. Tình thương của bà ngoại đối 
với đứa cháu gái duy nhất thật bao la, vì cô nhỏ có đôi mắt giống mẹ, to, hiền lành. "Má mà 
hiền như cục đất, vậy mà trời không có mắt để cháu bà phải mồ côi ! "Bà ngoại thoảng vẫn 
thường than với cô nhỏ như thế. "Chỉ vì hai cái danh từ chủ-nghĩa mà bao nhiêu oan khiên đã 
xẩy ra trên cái đất nước nhỏ bé tang thương này !" . Cô nhỏ nhớ đến lời của gã thanh-niên. Gã 
chỉ tay về phía bên kia bờ đại dương. "Ở bên đó, người ta đang sống và làm giầu cũng nhờ hai 
cái chủ-nghĩa phi nhân, phi lý ". Cô nhỏ không hiểu những gì gã nói đến. Chỉ mang máng ý thức 
rằng có lẽ, những điều gã nói là nguyên nhân đã gây ra sự bất hạnh cho cô nhỏ. Gã không mồ 
côi, nhưng lối sống cô đơn của gã làm cô nhỏ cảm thấy thân, gần  gũi.  Dạo này tin tức chiến sự 
mỗi ngày một nhiều, một căng thẳng. Cô nhỏ thấy bà ngoại của mình lo âu. Ở trường thầy cô 
cũng lo âu. Thế là đã mất Pleiku. Ban mê Thuộc cũng không còn. Đường về Nha-Trang đã bị cắt 
đứt. Tin tức từ đài phát-thanh loan báo từng giờ.  Có thể gã sẽ chẳng còn trở lại.  Cô nhỏ linh 
tính như vậy. Hôm cuối , trước khi về, tự nhiên gã trở nên trầm lặng. Trong cái trầm lặng ấy, 
dường như gã muốn nói lên một điều gì.  Thay vào đó, gã hát cho cô nhỏ, giọng ấm và dịu dàng 
: 

"Từ khi trăng là nguyệt, đèn thắp sáng trong tôi. Từ khi em là nguyệt, nghe trong tim bối rối …" 
(**).  Cô nhỏ như muốn khóc. Chiều hôm ấy, nắng mầu tím buồn lạ thường. Tiếng sóng biển rì 
rào như lời dỗ dành ngọt ngào. Hàng dừa gió thổi, lá rũ lao xao như thì thầm. Cô nhỏ quay đầu 
nhìn lại những dấu chân của hai người. Đại dương bỗng trở nên bao la, mênh mông. Cô nhỏ 
cảm thấy mình bé bỏng, tê dại. Như vỏ ốc nằm trơ vơ dưới cát. Trong giây phút, dấu chân in sẽ 
tan theo bọt sóng. Gã sẽ như con chim biển, tung cánh bay khuất về phía chân núi. Xa mãi tận 
cuối trời.  Lúc ra về, gã cầm tay, nhìn sâu vào đáy mắt cô nhỏ. Bàn tay gầy ngón dài, xạm nắng 
của gã ấm áp, xiết nhẹ nhàng : 

- Mai tôi phải về. Không biết có còn được trở lại. Dù sao, cũng xin cám ơn nhỏ.  Tôi mới có cái 
mới có, mai vẫn còn là mới có. Mốt nọ qua đi sẽ là kỷ-niệm, một kỷ-niệm  tôi sẽ mang theo và sẽ 
không quên nhỏ với phố biển này " 

Gã chỉ nói bấy nhiêu, rồi quay gót bước đi. 

*** 

 

 

Trong lúc ngồi chờ ở văn phòng tìm việc, đợi cho đến phiên mình được gọi vào phỏng vấn. Thu 
giở tờ báo Việt ngữ nàng đem theo để đọc giết thì giờ. Thất nghiệp đã gần một tháng, hôm nay 
là ngày đầu Thu ló ra khỏi nhà, thực sự đi kiếm việc. Hai tuần lễ đầu, sau khi hãng bị đóng cửa vì 
phá sản, Thu coi như đó là dịp để nàng được "nghỉ hè" một cách bất đắc dĩ.  Làm việc đã hơn 



bốn năm, chưa bao giờ nàng được khoảng thời gian nghỉ ngơi, rảnh rỗi nhiều đến như thế. Hồi 
tưởng lại, nàng cũng ngạc nhiên, thắc mắc là tại sao mình lại có thể làm việc một cách "hồ hỡi" 
đến như vậy. Ngày làm tám tiếng, chưa kể giờ phụ trội mỗi ngày, và nhiều khi cả cuối tuần. Hoạ 
hoằn lắm, nàng mới xin nghỉ một, hai ngày vì những bệnh cảm cúm lặt vặt. Hoặc những hôm 
được thư nhà, Thu như người bị ốm nặng. Tin vui thì ít, buồn lại nhiều. "Ngoại dạo này mắt kém 
hẳn đi. Không còn nhận ra hình của cô gởi về nữa. Vẫn nhắc và cầu xin trời phật phù hộ cô luôn. 
Thư của chị Tư, người bếp giúp việc trung-thành cho bà ngoại từ ngày Thu còn bé, mới đây đã 
gởi cho nàng hay.  Như trăm ngàn lá thư khác mà Thu vẫn được nghe người quen trong sở kể 
lại. Thư nào cũng đầy sự áp bức, thống khổ, nhẫn nhục. Ngày gởi nàng cho gia đình một chủ 
thuyền quen biết. Thu khóc hết nước mắt, không chịu đi. Nhưng bà ngoại của nàng đã cương 
quyết : "Đời con còn dài, con cần phải sống. Ngoại già rồi, mồ mả ông bà , con cái còn ở đây , 
ngoại ở lại để chống mắt xem chúng nó làm được gì ngoại !". Qua đây chẳng bao lâu, Thu được 
thư của chị Tư, cho hay rằng bọn ba mươi tố cáo bà ngoại là mẹ của sĩ-quan nguỵ, mặc dù ngày 
xưa chồng đã theo Việt Minh chống Pháp, ngoại vẫn bị tịch thu hộ khẩu, đuổi chị Tư về quê, 
không cho phép bà có người giúp đỡ săn sóc. "Để diệt trừ đầu óc tư-sản, phong kiến …". Không 
còn hộ khẩu, bà ngoại của nàng phải bán căn nhà, theo chị Tư về quê của chị ở tận Vĩnh Long, 
có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nương tựa lẫn vào nhau. Bây giờ, nguồn lợi tức của hai người là 
những thùng quà do Thu gởi về. Vì chị Tư dẫu có buôn bán cũng chẳng đủ nuôi một người, 
huống gì còn phải lo thêm bà ngoại và mấy đứa con dại mồ côi cha của chị.  Thu đã không bỏ 
một cơ hội nào mỗi khi được hỏi làm thêm giờ phụ trội. Để có tiền gởi dư thêm chút đỉnh cho 
chị Tư, đã thay mặt nàng chăm sóc bà ngoại ; dặn chị gắng giúp đỡ bà con lốí xóm miếng cơm, 
viên thuốc cho những ai cần đến. Riêng nàng, Thu làm không biết mệt. Ngày hai buổi, sáng đi 
chiều về, nàng sống như cái bóng trong căn phòng nhỏ cô đơn ở giữa cảnh nhộn nhịp gần khu 
đại-học Long Beach. Hai mươi bốn tuổi. Một phần tư thế-kỷ. Nếu đem so sánh giữa hai khoảng 
thời gian thì thời gian chả khác là bao, nhưng Thu cảm thấy nàng như già đi trước tuổi.  Cuộc 
sống không còn mang một ý nghỉa gì đối với nàng. Mỗi ngày, Thu mỗi thấy cuộc đời đầy sự bất 
hạnh, phi lý. Tuổi ấu thơ của nàng, vì là con một nên Thu không có những kỷ-niệm đùa nghịch 
với anh chị em như các đứa bạn khác cùng trang lứa. Thu lại thiếu thốn cả tình thương gia đình 
khi cha mẹ nàng mất sớm. Ở với bà ngoại chẳng được bao lâu, chưa bám víu lâu dài với cái yêu 
thương cuối cùng của nàng. Rồi phải chia lìa, ly tán. Trên con đường ly-hương, những gì trong 
trắng, quí giá nhất của đời người con gái cũng đã bị cướp mất một cách phũ phàng bởi bọn giặc 
biển Thái man rợ. Giữa cảnh trời nước mênh mông, bao la vô tận. Nàng tủi nhục và cảm thấy 
thân phận con người thật hèn mọn. Sự vô tình hay thử thách của đấng tối cao đã vượt khỏi sức 
chịu đựng của nàng. Lúc ấy, Thu chỉ còn nghĩ đến cái chết. Nhưng mọi người trên chuyến tầu đã 
khuyên lơn, can gián. Không phải chỉ riêng nàng chịu sự bất hạnh. Một người cha, vì quá phẫn 
uất trước cảnh đứa con gái của mình bị đánh đập, vùi dập một cách tàn bạo.  Xông vào can 
thiệp để lãnh những nhát búa chí tử và bị vất xuống biển. Đám đàn ông, thanh-niên còn lại 
đứng khép nép, yếu hèn không một phản ứng. Mấy năm sống dưới thiên-đường chủ-nghĩa đã 



biến đổi con người của họ trở thành tiêu-cực, vị kỷ. Qua đến vùng trời tự do, họ hội nhập đời 
sống mới một cách dễ dàng. Quên ngay những gì đã và đang xẩy ra trên mảnh đất đau thương 
mà họ phải lìa xa.  Nhiều khi Thu thắc mắc, phải chi nếu nàng còn ở lại ? Cuộc đời nàng sẽ đi về 
đâu. Và bây giờ, trên xứ người, nó sẽ đưa nàng về hướng nào ? Thu cảm thấy hình như nàng đã 
không có sự lựa chọn. Định mệnh nàng như đã được ai xếp đặt, chỉ định từ kiếp nào. Những lúc 
tưởng rằng nàng làm chủ lấy cuộc đời mình, nhưng thực ra hình như nàng chỉ được tự do trong 
cái phạm vi nhỏ bé nào đó đã được cho phép. Như diễn-viên đôi lúc đã "cương" vì lỡ quên vở 
tuồng, mà đoạn kết đã được soạn sẵn. Thu sống như để chờ đợi, chờ đợi cho tấn tuồng của đời 
nàng sẽ được tiếp diễn không biết bao giờ mới được kết thúc. 

 

** 

 

Thu không ngờ rằng quả đất tròn và quá nhỏ để có thể cho nàng gặp lại gã. Hôm ngồi chờ đợi ở 
sở tìm việc, đang nghĩ ngợi miên man. Thu chợt giật mình khi nghe tên mình được gọi. Giọng 
phát âm hoàn toàn Việt Nam, nghe rất quen thuộc. Và người gọi tên nàng cũng ngạc nhiên 
không kém khi thấy Thu tiến đến gần : 

-Ủa ! té ra  cô … 

Gã bỏ lửng cuối câu. Có lẽ định gọi nàng là "cô nhỏ" mà ngày xưa gã vẫn hay dùng. Bây giờ cô 
nhỏ của gã đã là một thiếu nữ. Hoàn cảnh cũng xa lạ khiến gã hơi khựng lại. Đối với Thu, tất cả 
những gì tưởng chừng như đã vùi sâu trong quá khứ, đã chết tự ngàn đời, bỗng sống động như 
một buổi nắng hè dậy trễ, mở cánh cửa sổ để nắng lùa vào trong căn phòng vẫn từng trống 
vắng. khép kín, âm u. Thu tưởng như mình đang bước vào cái nắng chan hoà, ấm áp mà nàng 
đã quên bẵng đi từ bao năm. Thu thấy lòng mình giao động lẫn chút vui mừng. Nàng đang ngập 
ngừng, lúng túng thì gã đã lịch sự mời vào bàn giấy làm việc của gã và tự giới thiệu : 

-À quên, xin lỗi cô Thu, tôi là Nguyễn Ngọc Đông. Cô cứ gọi tên Đông cúng cơm của tôi là đủ. 
Không ngờ gặp lại nhau ở đây. Thế mới biết trái đất này quả chật hẹp cô Thu nhỉ ! 

Lối nói chuyện của gã vẫn vậy. Vẫn có vẻ như một chút gì thân mật, dịu dàng đối với nàng. Hình 
ảnh những buổi chiều êm đềm ngày xưa như tuần tự chiếu lại trong trí nhớ. Gã là cả một bầu 
trời kỷ-niệm tưởng như đã mất  của Thu.  Cái thế giới của tuổi dậy thì và những xao xuyến thầm 
kín đầu đời đã không còn, nhưng khoảng thời gian dịu ngọt ấy vẫn ẩn chìm, tồn tại trong trí não 
nàng.  Khoảng cách ngày xưa giữa Thu và gã như gần lại.  Đàn ông đến một tuổi nào đó, hình 
như họ thôi già. Tám, chín năm rồi mà gã vẫn không thấy gì là thay đổi. Áo quần tuy không còn 
vẻ lãng tử như ngày trước, nhưng gã vẫn có vẻ gầy. "Ở cái xứ của ăn dư thừa mà. cô Thu xem, 



tôi chỉ lên được năm, sáu cân từ ngày sang Mỹ đến giờ ! có lẽ tại trong máu có quá nhiều nước 
mắm thành ra vẫn chưa quen được đồ ăn ở đây ". Gã đùa. 

 

Ngày hôm đó, vấn đề tìm việc làm của Thu bỗng trở thành phụ thuộc. Nếu không muốn nói là 
chút nữa cả hai đã lãng khuấy, quên lửng.  Bao nhiêu kỷ-niệm đã được chia sẻ. Thời gian tám 
năm cũng đủ để có nhiều sự thay đổi cho hai người có dịp được tìm hiểu. Những lần gặp gỡ kế 
tiếp, sau giờ tan sở, gã thường đưa nàng đến ăn ở một vài hàng quán Việt Nam mà Thu chưa hề 
ghé chân. Thế giới ngày trước của nàng chỉ vỏn vẹn từ sở về nhà, cuối tuần thỉnh thoảng từ nhà 
đến chợ, mua vài món Á Đông lặt vặt. Năm thì mười hoạ, nàng ghé thương-xá mua một vài món 
cần thiết. Đời sống mà mấy người trong sở gọi là đời sống của kẻ ẩn tu, không màng. Bây giờ kẻ 
"ẩn tu" đã xuống núi, bắt đầu hội nhập vào mùa xuân đang đua nở, vào đầu mùa hè của cái 
nắng Cali còn dịu dàng. Gã một lần bảo : "Trông Thu cứ như cán ngố về thành. Thế từ hồi sang 
đây đã làm những gì? đi những đâu?"  Gã hỏi như đùa nghịch, trêu chọc. Dường như gã là 
khách quen của mấy tiệm. Nhiều người trong quán biết gã, thỉnh thoảng gặp họ vỗ vai, trò 
chuyện thân mật. Thu hỏi : 

-Bộ anh Đông không có ai nấu ăn cho hay sao mà rành mấy tiệm này quá vậy ? 

Gã cười, giơ mấy ngón tay : 

 - Này nhé. Vừa độc thân, vừa lười, vừa không biết nấu ăn. Lại chẳng có ma nào chịu mời mình. 
Thế chẳng đủ tiêu chuẩn để đi ăn tiệm hở cô nhỏ ? 

Hai tiếng cô nhỏ gã tình cờ nhắc lại, tự dưng mang một thoáng hạnh phúc nào đó  đến với Thu. 
Hôm ấy, chưa bao giờ nàng được ăn một bữa cơm ngon đến vậy. Xong bữa chiều, gã lái xe đưa 
Thu đến con đường chạy dọc theo bờ biển. Có lúc gã ngừng lại, đậu xe ở bên đường và rủ nàng 
bách bộ xuống bãi. Gã kể, những ngày mới đến, hầu như chiều nào gã cũng đón xe buýt ra ngồi 
lặng hàng giờ, nhìn ra đại dương nhớ về phía bên kia là quê nhà, đất nước.  Nhưng mỗi ngày, 
nỗi nhớ không còn là một động lực để cho gã hy vọng ngày trở về. Nhớ nhà, yêu nước mà 
không có hành động cụ thể thì sớm muộn, nỗi nhớ đó sẽ tàn lụn bởi những bận rộn mới, lo âu 
mới.  Ban đầu cũng có những phong trào, đảng phái tổ chức đòi quyền tự do cho Việt Nam. Gã 
cũng đã tham gia. Nhưng vì quyền lợi, ganh tị và chia rẽ mà các đoàn thể từ từ rã ngũ. Gã cho 
rằng gã thuộc vào cái giới như gái lỡ thời. "Bây giờ ngày hai buổi cắp ô đi, về và chờ ngày … hưư 
trí. Hoạ may lúc đó có bà già nào cũng lỡ thời, lỡ vận chịu đèn rủ nhau vào viện… dưỡng lão cho 
đời đỡ cô tịch !"   Thu không ngờ gã cũng thích hoạt động chính-trị. Nàng vẫn tưởng mẫu người 
như gã thuộc tuýp lãng mạn, nghệ sĩ hơn là một chính-trị gia. Thu hỏi gã vẫn có còn làm thơ, 
văn như ngày xưa. Gã nhìn nàng có vẻ ngạc nhiên : 



- Thu còn nhớ ba cái chuyện lẩm cẩm đó hả. Tôi giờ thì chịu. Đã lâu lắm chẳng nghĩ đến 
thơ với thẩn.   Đầu óc bây giờ không được như ngày xưa. Có  lẽ đời sống không còn ý 
nghĩa nào nữa ngoài cái việc  đi làm, để  ăn, để ngủ và để chờ ngày … xuống lỗ ! 

Câu nói đùa nhưng giọng nói có vẻ một chút chán ngán, buông xuôi. Thu hiểu ý gã muốn nói. Vì 
đôi lúc nàng cũng có cái tâm trạng yếm thế như gã. Đang moi móc trí nhớ để tìm lại trong 
trướng hợp nào mới đây mà nàng cũng có cái ý tưởng như vậy. Tiếng gã hỏi đưa nàng trở về với 
thực tại : 

- Vậy chứ Thu còn nhớ bài thơ nào không đọc cho tôi nghe ? 

Nàng hơi ngập ngừng, nhưng thấy nét mặt gã có vẻ như khẩn khoản, thành thực. Nàng nhắc lại 
hai câu thơ liên-hệ đến cái mầu tím của buổi chiều mà gã đã gieo vào cái trí óc ngây thơ của 
ngày nàng mới lớn. Làm sao Thu có thể quên được những rung động, nhung nhớ đầu đời của 
nàng. Những buổi chiều, những mẫu chuyện ngày xưa êm đềm còn ghi mãi trong đầu. Nhiều lúc 
Thu tưởng như mới vừa xẩy ra ngay hôm qua, tuần trước… "Có những cái bây giờ là hiện tại, 
mai chỉ là mới qua. Tôi mới có cái mới có, mai vẫn còn là mới có. Mốt nọ xa nhau sẽ là kỷ-niệm 
…".  Thu hình dung lại cái khuôn mặt và cái nhìn của gã khi gã nói câu đó. Nàng nhớ là sau đó 
nàng đã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ngâm đen ấy. Lắm lúc nàng nghĩ bụng rằng tại 
sao mình lại phải khổ tâm với một kẻ lữ hành, một chuyến xe xa lạ ngang qua nhà như gã. Gã có 
vẻ xúc động  khi nghe Thu nhắc lại chuyện cũ. Chừng như suy nghĩ điều gì, gã ngồi lặng yên 
không nói. Một chập sau, gã mới thong thả quay lại nhìn, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Thu. Mân 
mê những ngón tay đang rung động nhẹ nhàng, rồi bằng một giọng từ tốn, êm ái gã nói : 

- Có lẽ tôi đã làm Thu ngày xưa bận tâm lắm phải không ? 

Thu trả lời, bảo : "Anh ngày xưa sao mà ác độc. Đi biệt không đến một chữ hỏi thăm !".  

Vẫn cầm lấy tay nàng, gã phân trần ngày đó, đối với gã, Thu như một ngôi thánh-đường nhỏ bé, 
là những gì thánh-thiện cao quí mà con người như gã không có quyền lại gần. Nói chi được ngự-
trị trong cái vương cung, ngà ngọc ấy. Sau này, trong những năm xa cách, gã thỉnh thoảng vẫn 
nhớ đến nàng. Hình dáng, nụ cười của nàng như khắc sâu trong tâm khảm gã. 

- Vả lại, thời gian đó tôi đang chán nản trốn tránh cuộc đời, trốn tránh sự thật. Lúc nhớ 
đến Thu thì  đất nước đã mất, tôi cũng chẳng biết địa chỉ… 

 

Trong lúc gã như đang thôi miên trở về với quá khứ. Thu ngồi lặng nhìn ra biển buồn bã. Thánh 
đường, cung ngọc của gã đã chìm sâu ngoài ấy, tất cả chỉ còn lại những đổ vỡ, đau đớn trong 
lòng nàng. Thu băn khoăn không biết rằng mình có can đảm để nói lên sự thật. Lịêu gã có sự 
chịu đựng như những con dã tràng, kiên nhẫn làm lại những gì sóng gió đã cuốn trôi mất ? Rồi 



hai người sẽ như thế nào ? bao nhiêu câu hỏi như nhẩy múa trong đầu nàng. Câu trả lời nằm 
mãi tận cuối trời, cuối đời người. Trước mắt nàng bây giờ, Thu thấy chỉ còn là mầu tim tím của 
một buổi chiều sắp tàn. 
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