
 

 

 

CÒN MỘT CHÚT HƯƠNG 

 

Tháng mười hoa Cúc Quỳ rộ nở . Trên suốt con đường  từ Đàlạt xuống Đơn-Dương, những đoá 
Cúc-Quỳ tươi tắn, vàng rực dưới ánh nắng ban mai như chào đón ngày Đăng mới đến cái tỉnh lỵ 
nhỏ bé nằm bên dưới dập Đơn-Dương có cái thác nước tên Yên-Ương thật trữ tình . Ngày chàng 
đến, hai người con gái sinh đôi của người bạn gốc Thượng ra đón chàng ở bến xe . Gọi là bạn, 
chứ ông ta đáng tuổi chú, bác của Đăng . Quen nhau trong một buổi họp mặt văn nghệ-sĩ thân 
hữu ở thành-phố Sàigòn, mọi người thân mật gọi nhau anh, em cho thân thiết . Nếu chính ông 
không tự tiết lộ, Đăng cũng không ngờ ông bạn này gốc người Thượng . Sau khi giới thiệu với 
mọi người ông là thẩm-phán của toà án Đàlạt trong giây phút giao đầu của buổi tiệc – lúc mỗi 
người tự nói chút ít về mình và sự hạnh-ngộ nào đã đưa họ đến chốn này – Đăng tình cờ được 
ngồi gần sát bên ông trò chuyện . Bẵng đi thời gian gần một năm sau, khi Đăng tình cờ ghé lên 
Đàlạt chơi ,  trong một buổi sáng tinh sương lang thang bên đồi Cù suy nghĩ vẩn vơ . Vì mái tóc 
hơi dài và dáng dấp cao gầy - chàng bị một nhóm công-an, cảnh-sát đang huy động chiến dịch 
Bài Trừ Ma-Tuý bắt đem bỏ vào Trung Tâm Cải-Huấn ngay thị-xã để tạm giam chờ ngày ra toà, 
mặc dù Đăng nói chàng chỉ là du-khách và họ lục xoát cái túi balô nhỏ đeo bên người của chàng 
không có chút tang vật, chỉ  một cuốn tập thơ, sổ viết tay và cái máy ảnh chàng luôn luôn mang 
theo bên người . Sau hai ngày sống trong cảnh lao tù, ăn cơm tấm với muối mè trong trại giam, 
Đăng được đem ra toà xử . Đứng trước phiên toà, trong lúc chờ vị chánh-án đọc bản hồ sơ, lý 
lịch của mình, Đăng cảm thấy sự tự do của con người ở một đất nước chậm tiến, nhất là trong 
hoàn cảnh chiến tranh thật là mong manh, trừu tượng, và đôi khi không chút giá trị - thật khó để 
giải nghĩa. Chừng lúc đọc xong bản cáo trạng và duyệt xét phần tang chứng của sở Cảnh-sát, vị 
chánh án đọc tên bị can , ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng, hơi ngẩn người đôi phút rồi tuyên bố 
. Một nụ cười hóm hỉnh làm Đăng hơi bỡ ngỡ , chập sau chàng nhận ra ngay cái khuôn mặt quen 
thuộc mình đã gặp cách đấy không lâu : 

- Không một mảnh tang chứng, chỉ vỏn vẹn quyển tập thơ vậy mà các anh lại tình  nghi sử 
dụng ma-tuý, giam  giữ người ta một cách trái phép . Thả đương-sự ngay lập tức . 

Nói xong, vị chánh-án đập chiếc búa gỗ lên án thư, đợi cho người cảnh-sát tháo mở chiếc còng 
sắt trên  tay Đăng xong đâu đó và ngoắc ngoắc  một ngón tay, bảo chàng tiến lại gần nói nhỏ : 

 -  Ở đây không có phóng khoáng, cởi mở như Saigòn đâu . Cậu còn để mái tóc dài  như 
thế sẽ  gặp nhiều phiền toái lắm . 



Đăng  gật đầu dồng ý nhưng chàng cũng không khỏi cái tánh nghịch ngợm, đùa giỡn, nheo mắt 
và trả lời thật khẽ : 

         -  Thế chánh-án có thể cấp cái giấy phép để “mái tóc thề” cho Đăng  được  không ?  

Vị chánh-án mà Đăng đã gặp trước đó, ông tên Năng, nhìn chàng mà lắc đầu, nụ cười nhân hậu 
trong ánh mắt . Viết vội lên giấy cái địa chỉ của ông, bảo rằng cuối tuần ghé xuống nhà ông chơi 
để bù lại hai ngày “ăn chay” bất đắc dĩ của chàng .  Trên đường đi, trong lúc Đăng chỉ biết rằng 
mình sẽ gặp người nhà của ông Năng  ra đón, nào ngờ ông cho hai cô con gái sinh đôi tuổi trăng 
tròn ra đón chàng . Hai chị em như hai đoá hoa rừng giống nhau như tạc . Trông hai thiếu-nữ 
khép nép trong chiếc sà-rông dệt tay bằng tơ lụa, ấp úng ngỏ lời chào, lúc gọi chàng bằng “chú”,  
lúc gọi bằng “anh” thật ngượng nghịu, lọng ngọng …  Đăng cười thầm, chàng đoán có lẽ hai cô 
bé tưởng ra đón bạn  của bố chắc hẳn sẽ là người đứng tuổi lắm, già lắm . Thế là huề . Đăng 
thầm nghĩ nhưng chàng không nói . Chỉ tủm tỉm cười, hỏi tên hai người . 

-  Dạ em … ý quên, cháu tên Torong- MaiSương. 
 
- Còn cháu tên Torong- Mai Linh . 

Không biết ai là chị, ai là em, Đăng thấy cô nàng tên Torong- Mai Linh  giới thiệu tên mình 
xong, đưa cùi chỏ huých nhẹ vào hông Torong-MaiSương, lườm mắt bảo nhỏ “Con khỉ ! ăn nói 
xưng hô lộn xộn…!!!” . Torong-Mai Sương  tính lên giọng cãi , nhưng Đăng khẽ tằng hắng 
giọng, tự giới thiệu mình : 

 
- Tôi tên Đăng, hai cô muốn gọi sao cũng được, miễn đừng cho tôi cái chức “ông”  là đủ . 
 
- Gọi bằng “bác”  được không hở chú Đăng ? Torong-Mai Sương hỏi với một vẻ tinh quái. 

- Cô này láu ghê nhỉ ? chắc là người sinh sau phải không ?  

-  Úi cha ! sao chú đoán hay quá vậy ! Mai-Sương chỉ ra sau có mấy phút thôi, tại bà  mụ  chọn 
lôi chân chị Mai-Linh ra trước đó chứ . 

Trên đường đi , Đăng cười giải thích : 

- Theo sách tâm-lý-học, họ nói người con thứ nhì đa số đều hoạt bát, nghịch ngợm và tò mò hơn 
người con đầu. Tôi dựa vào đó để đoán có thế thôi . 

- Thế còn cháu ? Mai-Linh chợt hỏi . 

-  Cũng theo sách vở, người con cả thường thường sống về nội-tâm, ít nói và xâu sắc , nhất là … 
lãng mạn hơn. Đăng trả lời . 



-… và hay mít ướt nữa đó chú ! 

 

Mai-Sương vừa nói xong là bị cái đánh vai, quẹt nhẹ của Mai-Linh cộng với cái lườm hăm doạ 
bén như dao sắt  làm cô bé vội vàng im thin thín, chỉ bặm môi ráng nín cười . Đăng cũng thấy 
vui lây với cái hồn nhiên của hai chị em sinh đôi tuỗi tròn trăng này . Cả hai mang một nét đẹp 
vừa liêu-trai, vừa thuỳ mị như hai đoá phong-lan trong rừng vừa chớm nở . Chàng vừa đi, vừa 
nghe thoang thoảng đâu đó một mùi hương thật ngọt, quyến rũ toả ra từ hai mái tóc thật dài, 
hoang-sơ đi bên cạnh . Chiều hôm đó, trước bữa cơm, ông Năng đem một cụm hoa lan vừa hái từ 
trong rừng , khoe với Đăng bảo rằng đây là một loài lan rất hiếm có trong rừng mà truyền thuyết 
của người Tầu đặt tên nó là Túy-Ông Lan, vì nó thường hay sống gần những bụi dâu rừng mọc 
dại, khi những trái dâu chín mùi rơi rụng không ai hái, lâu ngày xác dâu rừng tan vữa, lên men 
trở thành như chất rượu thấm xuống đất nuôi dưỡng những rễ hoa lan này, để khi trăng rằm nó 
toả ra một mùi hương thật ngọt ngào, thật mê hoặc và hương thơm của nó – ông Năng dùng chữ 
sau khi đã như xin lỗi – thấm vào tận đến quần lót, áo lót của người ở gần nó , về nhà cởi ra vẫn 
còn thoang thoảng mùi hương .  Đặc biệt là thỉnh thoảng nó có những cánh hoa mầu đen tuyền 
như mầu chiếc vải nhung lộng lẫy .  Chính vì cái điểm này đã bắt mắt ông Năng hồi tháng trước, 
khi ông tình cờ gặp một người Thượng trong buôn đem ra bán ngoài chợ . ông Năng mua lại với 
giá năm ngàn, một cái giá thật đắt ngay cả với những người sành chơi hoa Lan, vì trong lúc một 
bụi lan thường chỉ bán vỏn vẹn một, hai trăm bạc  - tương đương cho một vài ly café, vài gói xôi 
ăn sáng .  Ông kể có lần tỉnh-trưởng Nguyễn Hợp Đoàn , nghe nói ông mua được loài hoa hiếm 
có này muốn mua lại  với giá gấp  mười lần ông Năng đã trả, nhưng vì tò mò muốn nghiệm thử 
cái huyền thoại của loại Tuý-Ông-Lan này, ông từ chối không bán, để cách hai ba ngày pha một 
vài giọt rượu cần với nước mưa, tưới lên bụi hoa cho khỏi khô, đợi thử ngày tròn trăng sau mùa 
Trung-Thu xem nó có nở như lời đồn .  Nhân gặp lại Đăng ngoài phiên toà, ông muốn chia sẻ cái 
thú-vị uống trà , thưởng thức cái lạ lùng của loài hoa lan hiếm quý này, ông luôn tiện rủ chàng 
đến để nghe lại vài bài thơ chàng đã làm hôm nọ trong bữa tiệc .  Trong lúc chờ người giúp việc 
sửa soạn cơm nước, làm thịt con nai rừng ông mới săn ngày hôm trước, ông Năng bảo hai cô con 
gái đưa chàng ghé thăm cái thác Uyên-Ương ở gần nhà, đi bộ chỉ mất chừng mươi, mười lăm 
phút . Còn ông xin cáo lỗi, phải đọc lại một vài văn-kiện cần thiết cho tuần tới , hẹn sẽ gặp lại 
Đăng trò chuyện nhiều hơn trong bữa cơm chiều . Hai chị em sinh đôi từ khi đưa chàng ở bến xe 
về nhà, thay phiên nhau lúc ra vào bưng nước , đem trái cây ra mời khách – nhất là cô em Mai 
Sương – xong lẩn vào bên trong cười rúc rích, thì thầm như chòng ghẹo nhau sau khung cửa . 
Trong lúc đưa chàng đi bộ đến thác, Đăng nhận thấy Mai Linh  có vẻ ít nói, e thẹn , đi cách xa , 
còn Mai Sương theo sát bên cạnh chàng hỏi han đủ thứ chuyện . Cô nàng hỏi nhiều câu có lúc 
thật ngây thơ, có lúc thật táo bạo : 

 
- Cho phép cháu hỏi điều này nhá. Chú Đăng có vợ chưa hở ? 



- Thú thật với hai cô, tôi đã chục vợ với một tiểu đoàn con nít, bây giờ đang muốn tìm  chỗ trốn 
nợ đây ! 
 
Mai Sương cũng không vừa : 

- Chú xạo ! tính chọc cháu phải không ? 
 

Đăng cười : 

-  Ừ, đùa chơi thôi .Thật ra tôi chỉ hơn hai cô chừng bốn, năm tuổi là cùng. Không  đáng được 
gọi bằng chú , nói chi là đã có vợ . 
 
- Vậy chứ, chú có bồ chưa ? Mai Sương hỏi liền miệng. 
 
- Ê ! Sương hỏi gì kỳ cục vậy ! Xin lỗi chú Đăng nhé, con nhỏ này tánh lanh chanh lắm chú ơi. Chú 
không nhất thiết cần phải trả lời nó . 
 
- Không sao đâu Mai Linh , tôi cũng chưa có ai cả . Đi đây, đi đó hoài thì làm sao quen biết ai 
được. 
 
- Bộ chú là lính sao mà đi hoài vậy ? 
 
- Lính gì mà cho phép để tóc dài như thế này ? Đăng hỏi như để trả lời. 
 
- Có chứ chú, Mai Sương thấy những người lính tiểu-đoàn 302 Địa Phương Quân ở đây để tóc 
còn dài, trông “ngầu” hơn chú nhiều. 
 
Đăng chống nạnh, làm bộ quắc mắt : 

- Mai Sương thấy tôi như thế này “ngầu” đủ chưa ? 

Lần này Mai Linh mới cười khanh khách, lên tiếng : 

- Chú Đăng này tếu thật . 
 
- Xời ơi ! Trông chú có vẻ thư-sinh, nghệ-sĩ thấy mồ . Chú có phồng mang, trợn má cũng chả làm 
con nít sợ nói chi là tụi cháu . Nghe bố nói chú biết làm thơ phải không? 
 
- Ai mà chả làm thơ được, chỉ cần đòi hỏi tâm hồn có chút lãng mạn là đủ. 
 
- Vậy chú ngâm thử một bài thơ của chú cho tụi cháu nghe đi ? 
 

Đăng làm bộ tằng hắng, lấy giọng thật thấp , ngâm hai câu thơ vừa thoáng qua trong đầu: 



 Hôm qua bỗng thấy thèm me 
 Nay thấy nồi chè sực hết năm ly… 
 
và chàng nheo mắt nhìn hai chị em sinh đôi, cười hỏi : 

- Sao, hai cô thấy bài thơ như thế nào? 

Hai chị em đứng ôm vai nhau cười rúc rích : 
 
- Trời ơi, chú vui ghê, mà lại dấu nghề nữa ! bố cháu rủ chú về nhà chơi là phải biết.  Thôi không 
thèm hỏi tới chú nữa … 
 

Tuy nói thế, thỉnh thoảng Mai Sương vẫn chất vấn, hỏi han Đăng đủ vài thứ chuyện . Quanh 
quẩn cũng chỉ muốn biết gì về con người của chàng . Đăng thấy mình không có điều gì phải dấu 
diếm nên cũng thành thật trả lời, nhưng hình như cả hai có vẻ đều không tin một người như 
chàng mà vẫn chưa có bạn gái, chưa người yêu  nên vẫn nhét vào đâu đó một đôi câu hỏi như dọ 
ý . Lúc đến thác Uyên-Ương,  Mai-Linh bấy giờ mới bạo dạn hơn một chút, đưa tay chỉ và giải 
thích cho Đăng thấy từ trên đỉnh thác – không biết vì nhân tạo hay thiên-nhiên, dòng nước chẩy 
soi mòn chia thành hai nhánh chẩy từ trên xuống theo cánh cung và gặp nhau ở cuối đường tạo 
thành hình như một trái tim, đổ tuôn xuống con suối phía bên dưới . Thấy phong cảnh  thiên-
nhiên và hai người mẫu ăn mặc tuy thật đơn sơ nhưng xinh xắn đã có sẵn . Chàng lôi máy ảnh rồi 
bảo hai chị em đứng dựa vai nhau bên cạnh bụi hoa Cúc-Quỳ  vàng  rực để chàng chụp vài tấm 
hình làm kỷ-niệm . Sau đó mọi người sách giầy dép, để chân không đi dọc ngược theo con suối 
cạn , leo lên ngọn đồi thoai thoải nhìn xuống  thung lũng phía dưới là một hồ nước trông bao la, 
rộng lớn tạo nên bởi cái đập chận nước ở cuối thung lũng . Trong lúc Mai Linh  và Mai Sương 
thích đi thơ thẩn hái những đoá hoa rừng mọc dại để đem về nhà cắm trưng bầy, Đăng nghỉ chân 
ngồi nhìn xuống cả một thung lũng đồi nước mênh mông ở phía dưới . Cảnh vật cũng tựa như  
cái thung lũng Tình-Yêu nhưng  hồ ở đây lớn gấp hơn nhiều  lần . Cái thác tên Uyên-Ương và 
hình ảnh duyên dáng, vừa mặn mòi vừa hoang sơ của hai chị em người Thượng nhìn thật gần qua 
ống kính khi nẫy bỗng làm Đăng cảm hứng, muốn nghĩ đến một hai câu thơ nào đó để ghi nhận 
lại những  rung động nhẹ nhàng đang miên man, lâng lâng dào dạt trôi chẩy trong lòng, trong 
tâm hồn  chàng . Vài phút sau, Đăng nhỏm người lôi  cuốn tập thơ chép tay từ cái balô, lấy bút 
hý hoáy vội vàng, sợ dòng thơ của mình như  mau bị trôi lạc, mất vào trí nhớ : 

 Đây thác Uyên-Ương, đây giáng kiều 
 bên hồ nước lặng, vẳng tiếng tiêu 
 nhìn hoa tươi nở lòng thầm hỏi 
 mai này xa cách có nhớ nhiều ? 
 

Chàng chép xong rồi ngồi lặng yên, nhẩm trong đầu cái ý thơ thật dịu dàng, lãng mạn vừa xẩy 
đến trong một buổi chiều nắng vương nhẹ trên đồi .  Nắng bây giờ đã thôi gắt , chỉ còn là cái 



nắng thật nhẹ cùng với tiếng sáo của ai đó, có lẽ vọng lên từ con thuyền tre nhỏ bé xa tuốt tận 
bên kia hồ, văng vẳng đâu đây như muốn ru ngủ thiên nhiên, ru hồn kẻ lãng du chưa một lần ghé 
đến, có lúc Đăng chợt tưởng nghĩ sự hiện diện của chàng giữa hai đoá hoa sinh đôi dường như  là 
một chuyện liêu-trai, hoang đường . Vừa mỉm cười cho cái đầu óc quá nhiều sự tưởng-tượng của 
mình, Đăng chợt giật mình khi nghe tiếng reo mừng, như thú vị của Mai Sương bên cạnh : 

- À há ! bắt gặp chú làm thơ mà lại dấu tụi cháu hén ! 
 

Mải suy tư, Đăng không để ý Mai Sương đã lẻn đứng sau lưng chàng từ hồi nào . Cô nàng xà 
xuống bãi cỏ, cạnh chỗ chàng ngồi – làm duyên, cười cầu tài - có lẽ định hỏi han, xin chàng cho 
phép được xem cuốn tập thơ . Mai Linh  ở đâu đó cũng vừa trờ tới , thấy người em sinh đôi đang 
nhìn cuốn tập thơ của Đăng cũng đoán ngay được ý định của em gái, định nạt nộ cái tánh xỗ sàng 
của em mình, nhưng Đăng đã vói lấy và đưa tận tay Mai Sương dặn dò : 

- Đây, nhưng hứa là dọc xong đừng cười nhé cô bé ? 
 
- Ai cười hở mười cái răng , cháu thề rồi đó . 
 

Mai Sương nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn như thầm cảm ơn chàng, rồi cẩn thận dùng  hai 
ngón tay mở từng trang, đọc chăm chú, thì thầm. Mai Linh  nhìn em mình mà lắc đầu: 

- Chú Đăng dễ với Mai Sương quá, nó sẽ làm nũng hoài cho chú coi ! 
 
- Không sao . Mấy khi tôi ghé đây… 
 
- Mai Linh  ơi ! chú làm thơ tình tứ quá, quả như lời bố nói ! 
 

Mai Sương vừa đọc xong bài chàng mới làm và reo giọng đầy nhiệt thành, vẫy vẫy ra dấu bảo 
Mai Linh  ngồi bên cạnh , chìa cuốn tập thơ của chàng cho chị xem cùng . Đăng nhìn hai mái tóc 
kề sát bên nhau, thích thú đọc những vần thơ tạp nhạp chàng viết trong những tháng ngày nhàn 
rỗi . Chàng bỗng nhớ đến bài “Sơn Nữ Ca” mà mới ngày nào nghe chàng phi-công, kiêm ca-sĩ có 
giọng thật ấm và truyền cảm của Sĩ-Phú hát trong một buổi văn-nghệ ca tụng cái vẻ đẹp, chuyện 
tình lãng mạn của người con gái miền thượng-du, đồi núi “ … một đêm trong rừng vắng, có cô 
sơn-nữ miệng cười xinh xinh, ngắm anh lữ-khách rồi lòng bâng khuâng…” . Đăng nghĩ thầm, 
giá mà chàng có giọng hát như Sĩ-Phú có lẽ chàng cũng sẽ hát tặng hai chị em song sinh , lưu lại 
trong lòng họ một chút gì gọi là kỷ-niệm, về cái buổi tình cờ chàng ghé thăm gia-đình của ông 
Năng . Nhưng Đăng cũng sợ biết đâu chàng sẽ vô tình gây cảm lụy cho cái tâm hồn trong sáng, 
đơn sơ của hai chị em này . Đăng đứng dựa một cây thông, nhặt những viên sỏi ném xuống hồ, 
thấy lòng chàng thoang thoảng, toả rộng một nỗi cô đơn nhẹ nhàng, buồn mênh mang như con 
sóng lan rộng từ viên đá chạm xuống trên mặt hồ . Đăng nhận thấy có lẽ chàng dễ nhậy cảm, yêu 



thích những vẻ đẹp thiên nhiên của thượng-đế đã ban cho loài người . Vì tham lam yêu nhiều, 
yêu hết tất cả nên hình như chàng vẫn chưa muốn thuộc về bất cứ ai . Chỉ muốn thấy mọi người 
được vui hưởng hạnh phúc – nhưng cuộc đời nào đã đơn giản đến thế, Đăng dư biết . Ngay chính 
cả hiện  tại, nếu chàng tỏ vẻ ưa thích, tán tỉnh một người thì đồng thời sẽ gây muộn phiền không 
ít cho người nọ. Đăng thấy dường như chàng hay gặp một cái khoảng cách nào không tên thường 
đứng giữa sự liên-hệ mật thiết giữa chàng và những người con gái chàng từng quen biết . 

- Chú đang nghĩ ngợi hay mơ mộng gì đó ? 
 

Đăng quay lại nhìn thấy Mai Linh  lặng lẽ đứng bên cạnh, hỏi vẻ ngập ngừng. Chàng chỉ tay về 
cuối chân trời xa tít, phía những dẫy đồi núi trùng trùng , điệp điệp chạy dài nơi phương nam và 
nói như chỉ để đối thoại với chính mình : 

- Tôi đang nghĩ về cái đường thẳng ở phía đó . Con đường phân chia giữa trời và đất, nghe 
người xưa nói chúng ta đi nhưng sẽ chẳng bao giờ đến được gặp cái đường thẳng ở cuối 
chân trời ấy . 

 
- Ý da ! chú nói gì mà nghe có vẻ triết lý quá vậy . Mai Linh  mới học đến lớp mười à . Sang 

năm nữa mới học triết . Coi bộ môn này khó lắm hở chú ? 
 
- Không khó đâu, nhất là đối với kẻ sống nhiều về nội tâm như Mai Linh  . Câu nói của tôi hồi 

nẫy chỉ với mục đích làm lạc hướng, đổi đề tài có thế thôi . Thế hai chị em học trường nào ? 
 
- Dạ, tụi cháu học trường Bùi Thị Xuân – ĐàLạt . 
 
- Xa thế cơ à . Vậy mỗi ngày hai cô đi học bằng gì ? 
 
-  Dạ không, tụi cháu ở trên phố chung với bố, cuối tuần bố thích về đây đi săn, đi câu cá nghỉ xả 
    hơi . 
- Thú ghê nhỉ, phải chi tôi có được một cái trang trại như gia đình của hai cô… 

 
- Chắc không đó chú, Mai Linh  thấy chú có vẻ thích đi đây đó hơn là chôn chân ở một chỗ, 

nhất là một chỗ hoang-vu, buồn tẻ như ở đây . 
 

Đăng cười, nhưng chàng cũng gật đầu đồng ý với cái nhận xét vừa rồi của Mai Linh  : 

- Con người mỗi tuổi đều có một cái lối sống, sở thích riêng . Biết đâu sau này Mai Linh , hoặc tôi 
lại  tìm được một người vừa ý và cả hai sẽ chán cảnh xô bồ của thành phố và sẽ chọn nơi giống 
như thế này để xây mái tranh, tổ ấm cho mình. 
 
- Đợi đến ngày ấy xa quá, chú không biết chứ phong tục của bản xứ là con gái Thượng lấy chồng 
sớm lắm chú ạ . 



 

Giọng Mai Linh  có vẻ  đượm buồn ở cuối câu. Đăng ái ngại không biết nói gì hơn , chàng nhìn 
đồng hồ thấy nẫy giờ đi dạo thế cũng đủ . Mai Linh  thật bén nhậy , thoáng thấy cử chỉ của chàng 
nên cũng cất bước , lững thững đến cạnh MaiSương, cô nàng còn đang ngồi mải mê, nghiền 
ngẫm cuốn tập thơ viết tay của Đăng . Biết hai người có vẻ muốn trở về, Mai Sương xếp tập thơ, 
đứng dậy trao trả lại cho Đăng và nói : 

-   Bố có nói trước rồi mà cháu vẫn không ngờ chú lãng mạn, nghệ-sĩ ghê ! Bao giờ in ra sách 
nhớ gởi cho cháu một quyển chú Đăng nhé ? 
 

Đăng lắc đầu : 

- Coi bộ cái đó còn khuya lắm . Ai mà thèm. In ra cho chú dùng để dọa ma à ! 
 
- Xời ơi, cháu đây cù lần mà còn phải thích nữa là … 
 

Mai Sương vừa nói, cái miệng vừa trề , tuy không dùng môi son nhưng vẫn lộ vẻ mầu hồng 
mọng mị, trông thật xinh , ngộ nghĩnh, làm Đăng nghĩ bụng chỉ muốn đưa tay bẹo má cô nàng, 
và thầm nhủ “gớm, chẳng biết bao nhiêu con trai ĐàLạt đã điếng hồn, ngẩn ngơ với cái gọi là cù 
lần của cô nương này ? “ .  Con đường về, Đăng có cảm tưởng hình như bỗng dưng ngắn hẳn đi, 
khi chàng hỏi thăm sơ qua về gia đình của hai người, Mai Sương vẫn hoạt bát, dành trả lời nhiều 
hơn trong lúc Mai Linh  đi bên cạnh, chàng để ý thỉnh thoảng thấy nàng thở dài, lặng lẽ . Chả 
mâý chốc ba người đã về đến nhà . Ông Năng ra đón với ly rượu cần nhà nấu đem ra mời chàng 
để khai-vị, chuẩn bị cho buổi cơm chiều gồm món nai rừng và vài thứ rau, củ hái từ trong vườn . 
Hôm đó, không biết có phải vì hai ngày nằm tù bị “ăn chay” một cách bất đắc dĩ, hay vì những 
món ăn thổ-sản độc đáo, hoặc có lẽ vì vài ly rượu mà có lúc ông Năng hay từ bàn tay của Mai 
Linh  đổ thêm vào ly của chàng . Chàng ăn thật ngon miệng, uống rượu cần lòng thấy lâng lâng, 
ngầy ngật và thỉnh thoảng còn làm một vài câu thơ đối khẩu với ông Năng .  Tối đến, ông rủ 
chàng ra vườn ngồi uống trà đợi trăng lên và chờ cụm hoa Tuý-Ông Lan nở nhưng Đăng xin 
phép được cáo lui, viện cớ chàng sáng mai sớm phải về Saigòn trình diện sở nhận công tác mới, 
có lẽ lại một chuyến phóng sự, đi xa đôi ba tuần . Ông Năng giọng hơi tiếc rẻ nhưng cũng thông 
cảm tiễn chàng ra đến cửa, và dặn hai chị em đưa chàng trở lại bến xe . Đăng ngại ngùng, bảo 
chàng có lẽ cũng đã nhớ đường, tuy vậy ông Năng cũng nhất quyết, sợ rằng trời tuy sáng trăng, 
nhưng nếu không rành những con đường làng thì dễ bị lạc như chơi, và hai cô con gái của ông 
coi vậy chứ biết chút võ thuật nên ông nói chàng cứ yên lòng . Nghe vậy, trên đường đi bộ ra 
Đăng hỏi đùa gợi chuyện : 

- Hai cô biết võ vậy chứ, có còn sợ ma không đấy ? 
 

Mai Sương vẫn nhanh nhẩu dành trả lời : 



-   Xời ơi, ma xó tụi em còn không sợ chứ nói chi là ma thường , thế chú có sợ không ? 
 
Đăng ngày trước có ở Ban Mê Thuật và chàng cũng nghe kể, biết sơ sơ về chuyện ma xó người 
Mường, người Thượng hay “nuôi” để trông nhà. Chàng cười, khen hai chị em một cách như gián 
tiếp : 

- Sợ ghê lắm! đi giữa hai cô tôi e rằng mấy con ma đàn ông họ ghen tức, tối nay về sẽ  nhát tôi 
một trận cho mà xem . 
 

Hai chị em nghe chàng nói thế nhìn nhau cười rúc rích, rồi không biết vì chợt nghe tiếng chim 
Cú vang vọng trên ngọn cây hay vì bóng tối, cả Mai Sương và Mai Linh  đi gần lại với Đăng hơn 
một chút, gần  khiến chàng có thể ngửi được thoang thoảng đâu đây trên mái tóc một mùi hoa 
Lan thơm ngát thật dịu vợi . Trăng bây giờ đã cao ngang ngọn cây, trăng sáng vòi vọi, soi hằn 
lên khuôn mặt thanh tao, quyến rũ của hai người con gái miền núi . Nhìn cái đẹp đơn sơ, trong 
sáng đó, Đăng chợt nghĩ đến những ngày phiêu du cô đơn sắp đến, chàng nghe lòng dâng lên nhẹ 
nhàng một nỗi buồn vui, lẫn với cái hạnh phúc mong manh chàng mới được hưởng trong một 
ngày ghé đến cái thị-xã Đơn Dương nhỏ bé này. Thấy hai chị em yên lặng đi bên cạnh, chàng hát 
khẽ bài hát của Phạm Duy một cách như để cảm ơn, để thì thầm trò chuyện với hai đoá hoa rừng 
sánh bước cạnh bên mình : 

“Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn .Anh khách lạ đi lên đi 
xuống, may mà có em , đời còn dễ thương. Xin cảm ơn  thành phố có em , xin cảm ơn một mái 
tóc mềm. Mai xa lắc, bên đồn biên giới còn một chút gì để nhớ để quên…” 



 

Trên đường về, Đăng nghĩ đến cái hình ảnh hai thiếu nữ dưới ánh trăng thanh và ngọn đèn đường 
vàng vọt, đứng vẫy tay chào nơi bến xe . Chàng nghe tim mình nhói lên, thổn thức với cái oan 
nghiệt của đời người . Tình yêu là một thứ không thể nhìn thấy, không thể cầm lấy hoặc đo 
lường . Không có nó, cuộc đời quả là vô vị, chả còn gì đáng để sống . Nhưng sự xuất hiện bất 
ngờ, đột ngột của nó cũng làm cho con người choáng váng, vật vã và đau khổ . Oái oăm hơn nữa 
là ông trời không cho tất cả mọi người yêu chỉ một lần, chỉ một người . Đăng hy vọng Mai Linh  
và Mai Sương sẽ giữ mãi cái hình ảnh đẹp của một buổi chiều bên thác Uyên-Ương . Một chút 
kỷ-niệm của thưở mới lớn, trong trắng và dịu dàng . Riêng chàng, Đăng biết đó sẽ là cái đề tài để 
cho chàng thỉnh thoảng thầm nhớ trong những tháng ngày sắp tới . Một cuộc tình lãng mạn trong 
trí tưởng như những cuộc tình đã trôi qua trong đời sống lang bạt, bồng bềnh của chàng . Trong 
lúc ngả đầu dựa vào thành ghế xe để suy tưởng, nuối tiếc cho những giây phút êm đềm vừa trôi 
qua, Đăng chợt thoáng ngửi thấy đâu đây trên bờ vai áo, còn phảng phất một chút hương của loài 
hoa lan mà Mai Linh  hoặc Mai Sương thường cài trên mái tóc, có lẽ ban chiều hoặc lúc nẫy đã 
đi gần bên chàng , dựa vào và để quyện lại cái mùi hương ngọt ngào, quyến rũ như nhắc nhở sự 



hiện hữu của hai người thiếu-nữ miền sơn cước . Đăng nhắm mắt chìm đắm thả hồn trong giây 
lát, tưởng nhớ những phút giây thật êm đềm của một buổi chiều đã trôi qua trong đời chàng , và 
cứ thế, chuyến xe vẫn lầm lũi lao mình trong bóng đêm, đưa chàng mỗi lúc một gần về căn 
phòng trọ vắng lạnh, buồn tênh đang chờ đợi chàng nơi thành phố mà có lẽ giờ này sương mù đã 
bắt đầu rơi xuống . 

SVT,  Jan. 1989 


