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MỘT BUỔI SÁNG BÌNH THƯỜNG 

Một buổi sáng bình thường bắt đầu vào khoảng sau 5 giờ sáng, cái thói quen dậy sớm đã có từ lâu, chả 

phải đợi đến tuổi già xế bóng (và bụng phệ) rồi mới sinh ra khó ngủ. Nếu tạm trú nhà người cậu ở Phú 

Nhuận thì  sau khi đi bộ sang chợ Trần Hữu Trang, tôi hay mua vài gói xôi hoặc một, hai phần bánh cuốn 

về ăn sáng chung với cậu.  Ngoài cái thú đi tản bộ buổi sáng sớm, khi xe cộ chưa đông và  đường phố còn 

thưa người, tôi muốn tận mắt tường tận thấy cuộc sống đời thường của dân ở đây, những người đang 

sống trong một thời kỳ chuyển biến,  đang xẩy ra một cuộc di tản ngấm ngầm nhưng sẽ mang nhiều thay 

đổi trong khoảng thời gian ngắn sắp tới. Nhưng bây giờ, đa số vẫn lặng lẽ, lầm lũi sống cho qua ngày, 

đến đâu hay tới đó, một phong cách của người dân miền Nam vốn có từ ngàn xưa. 

Đi băng ngang qua những ngỏ hẻm bây giờ khá 

sạch sẽ hơn mười ,  mười lăm năm trước - 

không còn những con đường đất lầy lội cho dù 

không cơn mưa. Những gánh hàng đủ loại 

được bầy bán cùng khắp các ngõ, nơi nào có 

chỗ trống là sẽ có người bán điền vào, nếu 

không bữa nay thì cũng  ngày mai; chỉ có 

những người đã từng buôn bán, hiện diện ở 

đây lâu đời thì những chỗ đó coi như đã được 

"hợp thức hóa", như chỗ của hai vợ chồng 

ngồi bán cá ở góc hẻm này, lần nào đi qua 

cũng thấy họ đã bầy biện, sắp xếp   và  chặt cá 

để bán cho khách đi chợ ban mai; đôi lúc buổi 

trưa có việc đi ngang, tôi không còn thấy họ 

ngồi ở đó, công việc thật nhàn nếu họ không 

phải làm thêm hay buôn bán với một nghề nào 

khác, nhưng sự thật - có lẽ sau buổi chợ sáng, 

họ còn phải làm một việc nào đó, chứ làm sao 

trang trải nổi khi mọi thứ đều leo thang, leo 

giá hà rầm mỗi ngày!   
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Vào bên trong chợ gần khu bán thịt bò, thịt heo là khu ăn sáng dành cho bạn hàng và những người đi 

chợ, nơi có nào là bún Riêu, Bún Mộc, Bún Bò Huế, Bánh Cuốn, cơm sườn thịt nướng, v.v... Quán mà tôi 

thông thường ghé mua 

nhất là quán bán Bánh 

Cuốn, vì nó ngon theo 

kiểu người Bắc đúng ý 

mẹ tôi nhất, và giá thì "rẻ 

sình!" chưa tới một đô la 

cho Việt kiều; chứ một 

phần ăn giá  20 chục 

ngàn đồng có khi còn đủ 

tiền chợ cho cả gia đình 

bốn, năm người. Lần về 

năm 2012 vừa  rồi  thật  

xui cho tôi - mà hên cho 

người chủ bán hang - vì 

người ta nói bà ta đã 

xuất ngoại sang Mỹ theo 

diện đoàn tụ cả năm nay. 

Xoay qua hàng bán cơm tấm và bún thịt nướng bên cạnh thì anh chồng còn đang bận rộn nướng thịt, 

chiên chả giò, coi bộ sẽ là một ngày bận rộn lắm đây. Tôi cũng cầu mong vậy. 

Trên con đường về nhà, tôi ghé tạt qua hàng xôi quen thuộc. Lần nào về cũng thế, mỗi sáng tôi thường 

hay mua mấy gói  mở hàng cho cô nàng bán xôi, dặn gói sẵn để khi tôi quay về sẽ ghé lấy. Cô bán xôi 

người  miền Nam nên tánh tình rất vui vẻ, mừng rỡ mỗi khi nghe  tin tôi về  thăm Việt-Nam từ mấy đứa 

em họ. Vừa gặp mặt, cô  tươi cười giọng rổn rảng: 

- Anh mới dìa tối hôm qua phải hông? Chèn ơi ba năm gồi mới gặp lại  thấy anh hổng gì  là thay đổi.... 

Chu cha ơi ! gần sáu chịch mà nghe câu nói đó khiến  tôi  chỉ biết cười và nói  tiếng cám ơn, hỏi thăm qua 

loa về  sự buôn bán cùng đời sống của cô nàng rồi trả tiền, và sách  mấy gói xôi về cho mấy đứa cháu kẻo 

chúng sắp sửa đến giờ đi học. 
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Sau màn ăn sáng với cà phê, cà pháo - kế tiếp là tôi kéo chiếc ghế nhựa ngồi giữa sân đọc báo,  ngoài 

những tin ruồi bu - như xe cán chó, vợ đánh ghen, tai nạn xe cộ - xem những chuyện thế thái nhân tình, 

chuyện thế gian đi đến đâu. Mà cũng chả gì lạ, quanh quẩn  ngoài những tin xã hội  có thể xẩy ra ở bất 

cứ nơi nào trên thế giới , còn lại toàn chuyện có thật mà tưởng chừng như hư cấu của một Nông Trại 

Thú Vật ("Animal Farm" ) do nhà văn George Owell viết từ năm 1945. Đọc báo là một cái thú tôi đã có từ 

lâu, không rõ là vì  sao hay bắt đầu từ lúc nào, nhưng tôi còn nhớ lúc vào khoảng thời gian vừa lên lớp 

đệ Thất, đệ Lục gì đó - mỗi  buổi chiều sau khi ba tôi đặt xuống tờ báo ông vừa đọc xong, tôi luôn luôn xí  

trang giải trí mà trong đó có mục truyện ngắn, truyện dài, và nhất là truyện dài kiếm hiệp, rồi đọc ngấu 

nghiến, đọc nghiền ngẫm. Cái Tết  năm Mậu Thân (1968) đến  một cách thảm khốc, tôi dần dà bắt đầu 

chú ý hơn về  trang đầu của những tờ báo như Chính Luận,  Sóng Thần, nơi  ngày nào cũng có những 

dòng tít lớn, đăng rầm rộ về những tin chiến-sự nóng bỏng, những biến chuyển trong chính phủ trong và 

ngoài nước liên quan đến cuộc chiến, tôi đâm nghiện đọc báo từ dộ ấy. Nghĩ lại cũng buồn cười khi 

Thúy-Hoa sau này thú nhận rằng nàng chưa bao giờ thấy một người con trai nào, trong ngày đầu tiên hò  
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hẹn với đào mà áo quần thì bơ đời, nếu không  muốn nói là quá xoàng so với những người con trai khác 

 

thường hay tán nàng  - đã vậy tôi còn kẹp tờ báo bên nách và đến trễ cho dù chỉ là một, hai  phút.  Rõ 

ràng là một cuộc tình bắt đầu đã chả giống ai ngay từ ngày đầu! 

 

Năm 2012 về tôi thường ở nhà thằng em, nó thuê một cao ốc mặt tiền trên con đường Trần Quang Khải, 

khu quận Nhất - cho nên cái thú ăn sáng đọc báo của tôi cũng bị thay đổi, nhưng bao giờ cũng thế - 

Thúy-Hoa luôn dậy muộn mà tôi lại  vừa ngủ ít mà còn hay thức  giấc và ăn sáng thật sớm.   Trên con 

đường băng ngang qua khu chợ Tân-Định đi uống cà phê mỗi buổi sáng , tôi thường không gặp hắn, 

nhưng khi trở về lúc khoảng hơn 8 giờ sáng thì thấy hắn đã nằm đó ngon giấc ngủ khoèo từ hồi nào, 

cũng ngay tại chỗ này, mặc kệ cho những gì đang xẩy ra xung quanh như cô bán hàng trái cây dựng lại 

chiếc xe mà có lúc bánh xe phía trước xém cán vào bàn chân của hắn. Hiện tại , nhiều người đã và sẽ có 

điều gì phán xét về cuộc đời của hắn, nhưng chỉ cần vài năm hay chục năm sau thôi, hắn và cả những 

người đã sót thương hay chê cười hắn sẽ cũng như nhau, chỉ còn là một nắm tro tàn trong cát bụi, còn 

lại chăng là những gì ta đã suy ngẫm, học hỏi mang theo  được từ một cõi vô thường này.  

 



5 
 

 

 

Trước khi vào quán cà phê, tôi ghé tiệm bánh Như-Lan trên đường Hai Bà Trưng, họ còn có một chi 

nhánh nữa ở đường Hàm-Nghi, nơi tôi thường hay mua bánh và thức ăn đi dọc đường trước khi mỗi 

chuyến đi xa, tuy hơi đắt nhưng đồ ăn ngon và hợp vệ-sinh;  tôi gọi mua một ổ bánh mì thịt với đủ thứ 

trong đó rồi bước vào quán Trung Nguyên, nằm xéo về phía cửa chợ Tân-Định,  gọi  cho mình một ly cà 

phê sữa đá và lấy tờ báo vừa xem tin tức vừa ăn sáng trong lúc chờ ly cà phê mang đến. Một cái thú của 

không những của riêng mình tôi mà có lẽ của cả thành phố, vì nhìn quanh tôi thấy ai ai cũng chúi mũi 

vào tờ báo trong lúc trên bàn thì đồ ăn thức uống cũng đã sẵn đó. 
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Sau khi đọc báo và ăn sáng xong, tôi thích ngồi nhìn quang cảnh, đời sống nhộn nhịp xẩy ra phía bên 

dưới  - trên con đường Hai Bà Trưng - mới hơn 7 giờ sáng mà đã thấy  xe cộ và người đi chợ bắt đầu 

đông, nườm nượp qua lại như một tổ kiến khổng lồ. 

Đó là một buổi sáng, một thói quen thật bình thường của tôi khi còn ở Sàigòn, mà có lẽ nó cũng chẳng 

khác gì so với những buổi sáng đã cách đây hơn ba mươi tám, trên bốn mươi năm về trước. Chẳng khác 

chi mấy ngày xưa, khi còn tuổi thanh-niên, ngồi ăn sáng uống ly cà phê dưới những hàng cây lá me "con 

đường Duy-Tân, cây dài bóng mát" , tôi thường hay ngẫm nghĩ về tương lai sau này của mình, của đất 

nước. Bây giờ cũng thế, có khác chăng là cái tuổi đời đã ngày càng gần đất xa trời, nhưng bù lại tôi  thấy 

mình càng hiểu rõ mình và cuộc đời nhiều hơn. Thế còn bạn, một ngày bình thường của bạn như thế 

nào? 
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