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Mùa Giáng-Sinh Xưa 

 

Tôi tưởng năm đó Đông sẽ cùng tôi đón mừng ngày Chúa chào đời và hai đứa đi 
dự thánh lễ nửa đêm ở Đà-Lạt, như hắn có lần bảo đã từng nếm và  chán ngấy 
những đêm Giáng-Sinh đầy xô bồ, náo nhiệt ở Sàigòn, nhưng vẫn luôn đi lễ đêm 
trọng đại đó để nhắc nhở về một sự hy sinh vì lòng yêu thương nhân loại. Vậy mà 
trước khi cái nắng tàn tạ của buổi chiều chưa kịp tắt trên thành phố núi, con nhỏ 
Vân đã hối hả chạy qua báo tin rằng hắn đã biệt tăm, hỏi người chủ nhà thì người 
ta bảo "Cậu ấy đã xuống Nha-Trang từ sáng sớm, đi thăm người bạn vừa bị 
thương từ chiến trường trở về". Bề ngoài tôi cố ra vẻ bình tĩnh, buông câu "Rồi 
sao! hắn đi đâu mặc gì đến tao!" - tôi nói vội vàng như muốn ngăn con tim khi 
không hụt hẫng, làm như mình vừa mới bị tình phụ - đoạn bảo nó đi rủ thêm con 
Yến-Ngọc và Ánh-Hồng, cả bốn đứa sẽ đi dạo quanh phố rồi bách bộ lên khu nhà 
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thờ con gà xem những cặp tình nhân đưa nhau đi lễ nửa đêm, sau đó ghé ấp Ánh 
Sáng ăn bún Bò Huế hay tô Mì Quảng dằn bụng để đi chơi tiếp, rồi trước khi ra về 
sẽ ghé tiệm kem ở dốc Ngọc Lan, ngồi ăn và nhìn thiên hạ đi lên xuống khu chợ 
Hòa Bình. Thưở đó bạn bè gọi bốn đứa tôi là băng "Tứ Cô Nương"  của trường Bùi 
Thị Xuân mà tên con trai nào xui xẻo lỡ héo lánh đến đó, rồi lỡ nhào vô tán tỉnh 
một trong bốn đứa là coi như sẽ bị cả bọn mổ xẻ tim gan phèo phổi của những 
tên này, và sau khi bị bọn tôi đùa giỡn xong sẽ đóng đinh mấy tên cù lần trên cây 
thập tự của ái tình mà không chút thương hại.  

Có lẽ vì thế nên bị Chúa phạt khiến cho tôi gặp hắn.   

 
Định mệnh đưa đẩy cho hắn đến nhà tôi một hôm với  người bạn tên Lâm , đó là 
tên thợ khắc chữ lưu niệm thường hay bỏ mối cho các sạp ở chợ Hòa Bình để  bán 
cho du khách. Lâm nổi tiếng ở phố Đà-Lạt là bạ ai cũng tán, và hắn biết mẹ tôi có 
một cái quán bán len và áo len  ở trong chợ, và  cho bạn hàng vay tiền mà chỉ lấy 
chút ít lời tượng trưng mỗi khi họ kẹt vốn, cho nên nhiều người thường xuyên 
đến nhờ cậy. Lâm đến giới thiệu và bảo rằng bạn hắn mới nhận được cái bưu 
phiếu 5 ngàn do người nhà gửi lên buổi chiều sau khi Bưu-Điện đã đóng cửa, đó 
lại là ngày thứ  Sáu mà phải đợi đến sáng thứ Hai khi công sở mở cửa làm việc, 
như thế thì  từ đây đến hết cuối tuần cả Lâm và bạn hắn sẽ đói meo vì không biết 
ai sẽ "cầm" dùng tấm bưu phiếu. Lâm  đề nghị là bạn hắn chỉ cần một ngàn để chi 
dùng, rồi sáng thứ hai sẽ cùng mẹ của tôi lên Bưu Điện để lãnh và trả lại một ngàn 
cộng với chút tiền lời, coi như là lòng biết ơn của người bạn của Lâm. Chuyện tiền 
bạc kể ra đối với mẹ tôi chẳng thành vấn đề, mẹ lại rất thông cảm khi nghe nói 
hắn xa nhà lên Đà Lạt để học thi tú tài, nhưng khi thấy Lâm ngỏ lời nửa khen, nửa 
như tán tỉnh khi thấy tôi bưng khay nước ra mời khách, mẹ tôi liền chận đứng 
ngay tại chỗ bằng  những câu nói bóng, gió rằng con gái của mẹ sẽ chỉ gả cho bác 
sĩ, kỹ sư thôi - chứ cỡ người như Lâm và hắn (lúc đó ăn mặc rất xuề xòa, bơ đời) 
còn lâu mới đụng đến sợi lông chân của cô con gái cưng, đẹp duyên dáng nhất của 
mẹ. Khi nghe mẹ tôi nói xong câu nói đó, tôi liếc nhìn xem phản ứng của hắn như 
thế nào, chỉ thấy hắn đang đứng ngó bâng qươ về hướng khung cửa sổ nhìn qua 
nhà hàng xóm, nhếch miệng cười khẽ. Tôi không biết đó là một nụ cười tội nghiệp 
cho người bạn bị chê khéo, hay nụ cười khinh bạc, xem thường cho câu nói cao 
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ngạo của mẹ tôi đã ít nhiều làm động chạm đến tự ái của hắn. Trước khi bước ra 
khỏi phòng, tôi bỗng thấy hắn quay sang nói với mẹ tôi: 

- Xin lỗi đã làm phiền đến bác, thực ra cháu cần đến hai ngàn chứ chẳng phải một 
như Lâm  vừa nói, nhưng nếu bác bây giờ không có đủ thì cũng chẳng sao, cám ơn 
bác đã tiếp tụi cháu. Xin phép bác cháu về. 

 

Đoạn tôi thấy hắn nhẹ nhàng khều, kéo tên Lâm đi; gọi là nhẹ nhàng nhưng tôi 
thấy Lâm có chút nhăn nhó khi cánh tay của hắn làm như đang bị một gọng kìm 
bóp chặt chỗ khủy tay. Từ đầu đến lúc ra về, hắn chẳng quay nhìn về phía tôi chào 
hỏi đến một lần, khiến tôi cũng hơi bị chạm tự ái và nổi máu tò mò, định bụng 
muốn biết cái tên lạ hoắc, lạ  huơ này đã từ xó xỉnh nào đến. Tôi nhờ đến nhỏ 
Vân, nó gan dạ như con trai, một lần đánh tiếng sẽ ở lại sau giờ tan học để đánh 
lộn với một đứa con gái học khác lớp, đứa đã dám gán cho  "Tứ Cô Nương" tụi tôi 
là "Tứ Cô Hồn". Nhỏ kia nghe lời thách đố nên sợ quá từ đó cũng né luôn chả dám 
hó hé. Sau một tuần làm thám tử không công, nhỏ Vân về kể lại tiểu sử "dài dòng" 
-  là hắn tên Đông, từ Sàigon lên và ở trọ nhà  Lâm, tên khắc chữ gỗ để bán bỏ mối 
cho mấy sạp bán quà lưu-niệm trong lúc cả hai vẫn còn đi học ở một trường trung 
học tư-thục. Mấy hôm sau tôi làm bộ như tình cờ ghé đến một gian hàng nhận 
bán nhiều đồ thủ công nghệ của tên Lâm, đặt cho một cái bảng tên của mình để 
treo trong phòng học, một cái cớ để có dịp nhìn rõ mặt cái tên đáng ghét. 

 

Tới ngày hẹn, tôi đến chút hơi sớm và bà chủ sạp nói chắc cũng sắp được tên Lâm 
đem giao hang và rất đúng giờ, tôi nghĩ ít ra tên này cũng biết cách làm ăn chút 
đỉnh - tuy thế tôi vẫn hơi chút thất vọng, nhưng ít ra nay tôi cũng đã biết cả hai sẽ 
thường xuyên xuất hiện ở đâu, và trước sau gì cũng chạm mặt nhau trên con phố 
nhỏ bé này. Ai ngờ, chập sau người giao hàng chẳng phải  Lâm mà lại là hắn, vì 
còn một số hàng đặt làm chưa xong, Lâm phải tiếp tục ở nhà làm và nhờ hắn đem 
hàng đi giao. Gặp nhau chào hỏi đúng hai câu và biết tôi là chủ của món quà lưu 
niệm đã khiến hắn phải vội vàng ra phố, hắn làm bộ chép miệng: 
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- À tưởng ai, biết trước tôi đã chả phải vội... 

 

Rồi không để tôi chưa kịp lên tiếng trả lời, hắn đã leo lên xe phóng đi biệt dạng. 
Một con người thật đáng ghét không thể tả. Tôi về nhà mà trong lòng mang nhiều 
hậm hực, nghĩ hắn là cái thá gì đã khiến tôi  phải bận tâm đến thế, tôi cố nghĩ đến 
chuyện nào khác để quên đi cái bực dọc phi lý mà mãi sau này tôi mới hiểu đó là 
một trong những tính khúc mắc của đàn bà, con gái mà trời cho chút nhan sắc - 
thường nghĩ đàn ông con trai mà gặp mình ít nhất nếu không xum xoe, tán tỉnh 
người ta ra mặt thì cũng phải biết khéo léo, chú ý đến mình một chút. Tôi chưa kịp 
xua đuổi hình ảnh cái tên Đông khó ưa này ra khỏi tâm khảm thì hai ngày sau, 
người nhà đưa tôi một chiếc hộp giấy gói ghém trông rất mỹ thuật, bảo rằng có 
người từ trên chợ đem đến giao món hàng tôi đã đặt. Hơi thắc mắc vì ngoài 
chuyện hôm nọ ra tôi có đặt ai làm gì nữa đâu? mở bên trong ra tôi giấy một 
mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn hàng chữ: "Xin lỗi nhé, tưởng hàng của du khách đặt 
nên bạn tôi hơi cẩu thả, làm lại để cho nó xứng đáng với cái tên thật đẹp của cô" - 
Đông. 

 

Bắt đầu từ hôm đó, tôi chưa bao giờ thấy cuộc đời mình được "hoa lá cành trăng 
lên lều vải"  như thời gian tôi đã gặp hắn - để cám ơn Đông về cái bảng tên hắn 
bắt Lâm phải cưa theo kiểu chữ thật phóng khoáng, tao nhã – do chính hắn đã 
phác họa, viết ra cho cái tên của tôi. Sau đó hai đứa thỉnh thoảng thường hẹn 
nhau đi dạo quanh hồ Xuân Hương trò chuyện, và băng "Tứ Cô Nương" cũng vì 
thế mà sau giờ tan học tôi thường hay vắng bóng, nên mấy ẻn than trời như 
bọng! Kệ xác,  đứa nào cũng vậy, lúc cô đơn thì bạn bè tíu tít gọi nhau, có kép rồi 
là biến mất có khi cả tháng, khi có chuyện lục đục hay hờn dỗi thì lại réo gọi nhau 
đến để tỉ tê tâm sự. Mốt đến phiên họ, tam cô nương đó rồi hẵng hiểu. 

 

******* 
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Bấm nút cho thời gian quay nhanh trở về với hiện tại, mới đó là đã gần bốn mươi 
năm. Thỉnh thoảng tôi về thăm lại thành phố xưa khi tuổi đời đang mấp mé gần 
sáu bó, nhưng mỗi lần quay lại chốn thơ mộng mà mình đã từng sinh ra và lớn 
lên, nhất là lúc đi ngang những quầy hàng bán quà lưu niệm , tôi vẫn chạnh lòng 
nhớ đến thời vàng son của tuổi trung-học và những cuộc tình của con gái thời mới 
lớn.  

Giáng Sinh năm đó Đông đã không bao giờ trở lại, nhưng tuần lễ sau tôi nhận 
đuợc một lá thư hắn gửi từ bưu điện ở Huế, xin lỗi rằng sau chuyến đi thăm bạn ở 
Nha Trang, vừa bị thương từ chiến trường trở về nằm bịnh viện mà cha mẹ đã 
mất từ lâu, thương bạn cô đơn một mình nằm ở bịnh viện trong đêm Chúa giáng 
sinh, nên hắn đành lỗi hẹn với tôi,  rồi vì công việc cho nên phải đột ngột rời bỏ 
Đà Lạt, nhưng hắn đã không quên - thay vì lời hứa - viết tặng tôi một bài thơ thật 
lãng mạn về cái đêm Giáng Sinh mà  hắn bảo sẽ đưa tôi đi dự thánh lễ nửa đêm. 
Tôi không nhớ rằng hôm đó mình đã khóc bao lâu và thầm nhủ lòng sẽ cố quên đi 
một kẻ thờ ơ, vô tình đến như thế; nhưng sau một thời gian tạm nguôi ngoai, tôi 
hiểu rằng hẳn đã không lừa dối tôi - vì hắn đã chẳng hề nói yêu thương tôi ngay từ 
ngày đầu, đôi mắt hắn thường nhìn xa xăm với phảng phất nét buồn, nhưng tôi 
đoán non đoán già rằng trong con tim hắn có quá nhiều ngăn, ngăn nào cũng 
chứa đựng yêu thương, đã yêu nhiều người - khoan, đúng hơn là yêu mọi người, 
thương hết tất cả, chuyện yêu đương trai gái đối với hắn lúc đó có lẽ chỉ là một 
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trong những biện pháp cho hắn giải khuây, tạm quên đi những gì trắc trở nào đó 
trong lòng. Chẳng biết sau này Đông sẽ trở thành một thầy tu hay rồi sẽ an phận 
lấy vợ. Tôi quyết định nghĩ trong đầu cho rằng để hắn đi tu thì quả là không xứng 
đáng, vì biết đâu ngoài tôi ra còn biết bao nhiêu  thiếu nữ với trái tim ngây thơ, vô 
tội khác lỡ vướng vào cái lưới hắn vô tình giăng bẫy, Tôi nhất định nghĩ Đông phải 
lập gia đình và có rất nhiều con (như ngày xưa hắn thường mong ước) để bắt hắn 
phải làm việc kiếm tiền mệt nghỉ! và nhất là hắn phải lấy một cô vợ Bắc kỳ, cỡ sư 
tử Hà-Đông với một cái loa phóng thanh thật bền bỉ và chạy bằng  nguyên tử lực, 
phát thanh từ sáng cho đến tối để hắn bị điếc con ráy! cho đến khi hắn tu tỉnh và 
ăn năn - chừng đó số phận hắn đổi hướng và sẽ tình cờ gặp lại tôi, hắn phải quỳ 
dưới chân để xin được sự tha thứ của tôi; tôi sẽ làm cho hắn lăn lóc đau khổ thêm 
một thời gian - lâu hay mau còn tùy theo sự thành khẩn của hắn - sau đó tôi sẽ 
cho phép hắn hẹn hò lại như thưở ban đầu hai đứa quen nhau, nhưng có lẽ cả hai 
chúng tôi sẽ không còn có dịp trở lại Đà Lạt, mà biết đâu chừng sẽ dắt tay nhau đi 
dạo quanh khu vườn của một viện dưỡng lão nào đó. Mãi hình dung trong đầu về 
lối trả thù êm dịu như mật ngọt đầy sự tưởng tượng này, tôi bỗng chợt cười phá 
lên, làm mấy con chim bồ câu đang kiếm ăn ở cạnh bờ hồ Xuân Hương hoảng sợ 
vỗ cánh bay xa. 
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