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NGỦ ĐƯỜNG 

"Khùng, khùng ! Thật là khùng hết sức !" Đạm tự lẩm bẩm một mình giữa đêm khuya . 

Hắn nằm co ro trong cái túi ngủ và nghe ngoài trời mưa từng hạt nhỏ rơi đều đặn trên căn lều 
mà cả nhà hắn nằm chen chúc, ngổn ngang như cá hộp . Đạm hơi cáu sườn vì nếu mấy đứa nhỏ 
đừng đòi đi cắm trại thì giờ này mọi ngừơi đã thoải mái ở trên giường với chăn êm, nệm ấm . 
Đâu có phải nằm chật chội, chịu trận dưới cảnh mưa gió lạnh lẽo như thế này ! Shoot ! Đạm 
chửi thề và bất giác cười khan trong cuống họng với cái ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. "Bao 
nhiêu kẻ không nhà, không cửa chỉ cần một chỗ chui ra, chui vào để ở . Mình lại đâm đầu, phí 
thì giờ phí của để "được " ngủ đường, ngủ chợ . Đúng là dân sứ giầu sang, dư thừa rửng mỡ !"  
Đạm lắc đầu như muốn xua đuổi cái ấn tượng rằng ít nhiều gì, hắn đã bị đồng hoá với cái đời 
sống xa-hoa ở đây . Nghĩ cho cùng, giá đừng bị mưa gió, thời tiết nắng ráo thì kể ra cho trẻ con 
sinh hoạt, cắm trại ngủ ngoài trời cũng thú vị, lành mạnh lắm đấy chứ . 

 

Đạm cố moi móc tìm một cái lý do để biện-hộ, lấn áp sự bực mình trong lòng đã làm hắn cảm 
thấy trằn trọc, khó ngủ . Hồi còn niên-thiếu, Đạm rất mê gia-nhập đoàn Hướng-Đạo để được 
phiêu lưu, mạo hiểm đây đó . Bà già của Đạm tại cưng thằng con trai lớn, sợ ra đường "gió 
máy", tai nạn nên giữ hắn rịt ở nhà . Đạm theo năn nỉ, ỷ ôi mãi thiếu điều bà già muốn phát 
khùng vì tật nói dai và rốt cuộc đành phải chiều ý hắn . Đạm nhớ mãi cái cảm giác lâng lâng, hào 
hứng của ngày đầu tiên xa nhà, vào rừng cắm lều, giăng trại ngủ ngoài trời . Nào là những trò 
chơi có tính cách tháo vát , học cách thức đi rừng, thi đua nấu ăn, đánh morse, cấp cứu … Tối 
đến đốt lửa trại, ngồi quây quần diễn những màn kịch ngắn vui nhộn và sau đó là kể 
chuyện…ma . Bởi đã từng trải qua những ước ao, cùng sở thích như thế, Đạm chiều ý con khi tụi 
nhỏ muốn cả nhà đi camping nhân dịp ngày lễ Tưởng-Niệm Chiến Sĩ trận vong (Memorial Day) . 
Mấy năm trước Đạm đã không nghĩ đến vì con hắn còn nhỏ và hắn thì bận lu bu với hãng. Năm 
nay vợ hắn về cùng phe với tụi nhóc nhất định đòi phải đi cho bằng được . Nàng vốn xuất thân 
thuộc hạng tiểu-thư, con nhà giầu gia đình cưng và giữ kỹ như mèo dấu… caca . Khiến ngày xưa 
khi mới bắt đầu tập làm thơ để "dê" nàng, Đạm đã phải thốt lên "Nhà em kín cổng cao tường 
quá. Một lần thoáng gặp bỗng ngẩn ngơ…"  Đạm nghe vợ kể bố nàng có lần "phán" rằng, con 
gái rượu của ổng chả cần học nữ-công gia chánh chi cho mệt . Lấy chồng đã có người làm, người 
hầu, hoặc đi ăn nhà hàng, ăn tiệm .  Rủi một điều là duyên nợ xui khiến cho nàng gặp hắn . Vừa 
nghèo lại còn gàn . Hồi mới lấy nhau vợ Đạm đã hỏi dò xem hắn có thuộc vào loại khó, kén ăn 
như ông bố vợ . Đạm chỉ cười ruồi, trả lời nửa nạc nửa mỡ :  "Xời ! nhằm nhò gì ba cái vụ ăn 
uống lẻ tẻ đó em . Tánh của anh dễ ợt, sao cũng được, miễn … ngon thôi !" . Vậy đó mà sau 
mười năm với "khói lửa", vợ Đạm biết nấu nhiều món ăn của ba miền Bắc Trung Nam . Chừng 
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ông già nàng gặp lại cô con gái quý đã không ngờ và lé mắt phục sát đất . Đại khái vợ Đạm chưa 
hề nếm mùi "sương gió" như hắn . Ngoại trừ cái đêm nằm bãi ở Bình-Tuy chờ vượt biên thì khỏi 
kể .  Bây giờ no ấm, yên bình rồi nàng cũng muốn thử sống cảnh thiên-nhiên ngoài trời xem nó 
như thế nào .  Hôm chuẩn bị đồ ăn, đồ dùng để đi cắm trại . Đạm thiếu điều muốn phì cười, 
nhìn cái tờ liệt kê danh sách những thứ "cần phải" mang theo của vợ con hắn . Mấy đứa nào là 
muốn đem theo máy cassette, cái TV nhỏ, cần câu, phao tắm, sách truyện nhi đồng, đồ chơi, 
v.v…  Vợ của Đạm định đem theo nồi niêu xoong chảo, đồ ăn đủ cho nguyên một … tiểu đoàn 
tầu ô chết đói, đớp hít cả tháng vẫn không hết ! Ấy là chưa kể lều cọc, chăn gối và hai cái vali to 
tổ chảng đựng quần áo, đồ tế nhuyễn của nàng . Mà xe của gia đình chỉ vỏn vẹn cái station 
wagon nhỏ xíu . "Điệu này chắc mình phải thuê cái vận tải U-HAUL cỡ hai mươi lăm feet mới đủ 
chỗ em à !" . Cuối cùng, nhờ tài ngoại giao, trả giá, lẫn thuyết phục (và hù… ông kẹ) của Đạm mà 
mọi người đồng ý bỏ bớt lại những thứ không mấy cần thiết . Vậy mà cũng đầy nhóc đồ cột trên 
mui và vô số còn lại lẫn lộn với người ngồi chật kín trong xe . Nhớ lại ngày xưa mỗi kỳ chuẩn bị 
đi cắm trại ở Việt Nam, Đạm thấy vợ con hắn còn sướng hơn hắn gấp trăm lần . Chẳng những 
hắn đã không có đầy đủ những tiện nghi như cái bếp gas nhỏ, TV, máy phát điện sách tay… 
Phương tiện di chuyển thưở ấy chỉ là chiếc xe đạp cọc cạch, cũ kỹ . Nấu nướng thì toàn bằng củi 
. Cả bọn hướng-đạo-sinh tha hồ tha phiên nhau chổng mông ra để mà quạt, mà thổi . Đạm 
không hiểu tại sao cái tuổi lõi tì mười bốn, mười lăm lại có sự chịu đựng dẻo dai để đeo cái ba-
lô nhà binh, đựng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên đôi vai gầy, lại còn phải đạp xe suốt mấy chục cây số 
và đến nơi vẫn còn hơi sức để mà thi đua, nghịch phá . Đạm buồn cười, tưởng tượng rằng nếu 
bảo vợ con bắt chước cái màn camping , cắm trại kiểu như hắn ngày xưa thì có lẽ cả nhà thế 
nào cũng khóc thét, nản chí chả dám đòi đi đâu nữa . 

 

Trong những kinh-nghiệm đi hướng-đạo ngày trước của Đạm, hắn vẫn còn nhớ cái bài học rằng 
một lý lô mang trên người, sau  khoảng chừng một cây số sẽ trở thành nặng năm ký . Cái kinh-
nghiệm "vô giá" ấy đem qua bên này áp dụng bỗng trở thành trật lất, sai bét tĩ khi "gia-đình bác 
Đạm" lần đầu tiên tung tăng lên đường  đi camping .  Buổi sáng, sau khi coi lịch lấy giờ lành, 
nhắm kỹ hướng tốt (nhưng quên tía ba cái vụ thời tiết !) cả nhà Đạm bèn nao nức lên xe xuất 
hành . Đi khỏi nhà chưa đầy hai mươi phút, nửa tiếng . Vợ con Đạm kêu ầm lên đói bụng và vội 
vàng bắt tay nhau vào thanh toán bữa sáng, đớp xả láng . Hơn một tiếng  đồng hồ sau, tình 
trạng ấy lại tái diễn ! và tiếp tục tái diễn cứ mỗi hai, ba trăm dặm trong lúc Đạm ngồi còng lưng 
lo chăm chú lái xe . Thời may chả mấy chốc đến nơi và Đạm phải bảo mọi người  xì-tốp , ngưng 
bớt , không thì chưa đến đâu mà một tấn đồ ăn cũng đã trở thành năm tấn…rác !  Thêm vào đó 
là nếu biết đặt chỗ từ trước thì gia-đình của Đạm đã nhập trại sớm cả độ hơn một tiếng đồng 
hồ . Âu đây cũng là bài học "ăn chơi" đầu tiên ở Mỹ cho Đạm . Tưởng thiên-hạ không biết 
hưởng thụ, tiêu du như hắn và cũng cái tật gàn bướng, lè phè "ối ! nhằm nhò gì  ba cái chuyện 
lẻ tẻ đó em, thiếu gì chỗ để mình chọn…" Đạm gạt bỏ lời đề nghị của vợ hắn . Sau khi đến nới 
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đã dự tính. Đạm nới vỡ lẽ ra rằng người ta đã chiếm hết chỗ . Lái xe lòng vòng tới thêm ba, bốn 
cái công-viên khác dành riêng cho những ngừoi cắm trại . Chỗ nào cũng đông nghẹt trại-viên . 
Lều võng thôi thì giăng mắc trùng trùng, điệp điệp . Tính "cắm dùi" đại ở một góc rừng nào đó 
cũng không xong vì luật lệ ở đây khắt khe, chẳng dễ như ở Việt Nam . Lạng quạng bị giấy ticket , 
tiền phạt nặng như… thiến ! Sau gần một giờ chạy tứ tung đi tìm "đất hứa" . Vợ chồng Đạm hơi 
nản chí, tính chuyện quay "trở về mái nhà xưa" cho tụi nhỏ chơi cái màn cắm trại phía vườn sau 
nhà . Nhưng nhìn mấy bộ mặt chẩy dài, buồn thiu như cơm nguội của mấy đứa, cả hai cũng 
không nỡ đành . Thời may gặp cái công-viên cuối cùng trong cái bản đồ mục lục du hí vẫn còn 
vài chỗ trống . Mừng quýnh . Trong chớp mắt, cả nhà Đạm ào ào, vội vàng đổ quân xuống "cắm 
dùi", như sợ ai nhanh chân ùa vào chiếm mất ! Ghi danh nhập trại xong đâu đấy là vợ của Đạm 
dành lo phần nấu nướng (khiếp ! lại một màn ăn uống nữa !) . Đạm và hai đứa lớn lo đóng cọc, 
căng lều . Khay thịt sườn được vợ của Đạm ướp tiêu hành xả tỏi đêm hôm trước bây giờ đem ra 
nướng, khói bay làm "điếc" lỗ mũi tụi Mỹ ở ngay bên cạnh . Chả mấy chốc, hai cặp vợ chồng Mỹ 
tuổi xồn xồn mon men đến hỏi chuyện làm quen và khen nức nở :"Gớm ! tụi bay BBQ (nướng) 
cái gì mà ngửi thơm thế ?" . Sẵn máu anh hùng và tự ái dân tộc, Đạm hiên ngang đem khoe và 
tặng mỗi người một xâu thịt sườn nướng nhậu thử. Anh Mỹ già, tay cầm sẵn lon bia – sau khi 
cám ơn rối rít – đớp một hai miếng rồi cười hể hả : 

- Cắm trại mà ăn ngon như tụi mày vậy là nhất nước Mỹ . Phải chi cái hàm răng giả của 
tao còn tốt thì nhâm nhi thêm vài cái sườn nướng nữa cũng chưa đã . Ước gì vợ tao biết 
làm được ngon như thế nhỉ ?" 

 

Ăn uống đâu đấy xong xuôi, Đạm nhập bọn với tụi con nít, dậy chúng nó chơi vài trò chơi Việt 
Nam và bị quần thảo cho một chập, hắn mệt thở ra khói . Mới năm năm ngồi văn phòng làm 
việc bàn giấy mà hắn đã tiêu tùng cái phong độ của thửơ trai tráng ! Bởi thế khi trời vừa xụt xịt, 
"tè" vài giọt mưa là hắn liền lấy cớ chui vào lều, nằm kềnh lôi ra cuốn truyện của Tom Clancy 
đem theo để đọc . Đọc sách chưa đến đâu, chiều đã xuống vội vàng và Đạm nhìn trời thấy mây 
xám giăng kín . Mới đầu mưa từng hạt nhỏ, trời còn oi ức, ẩm thấp nên tụi con nít càng khoái 
dầm mưa chơi u, chơi tạt lon . Không ngờ ba cái trò chơi giải trí tầm thường, giản tiện "xuất 
cảng" từ Việt Nam của chú lỏi tì Đạm ngày xưa, bây giờ truyền lại cho con vậy mà đâm ra hào 
hứng, "exciting", "wonderful" ngay cả với con nít Mỹ . Mấy đứa tóc vàng, mắt xanh mũi lõ ở 
cùng trại thấy lũ con của Đạm chơi trò lạ mắt, thoạt tiên mon men đứng gần tò mò, quan sát . 
Chừng thằng Cường, con trai lớn của Đạm, rủ chúng nó vào và giải thích luật chơi . Sau một hồi, 
đứa nào đứa nấy đều khoái chí, cười vui la hét ồn ào như cái chợ . Vợ của Đạm cũng vui không 
kém . Quanh năm suốt tháng ở nhà cảnh tù túng, bận rộn với con cái, giặt dũ bếp núc, bây giờ 
con nít được tự do thả rông đi chơi, nấu nướng chỉ cần vài ba lon đồ hộp, món thịt vịt quay, heo 
quay mua sẵn ở khu "China tầu" từ bữa trước . Ly chén sài toàn bằng giấy . Khỏi lo rửa ráy, bầy 
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vẽ phiền phức . Rảnh rỗi, nàng dắt đứa con gái đi bộ, lang thang xuống bãi biển nhặt vỏ sò, vỏ 
ốc . Nước biển chưa đến mùa hè nên vẫn còn lạnh… quắn cả lông chân nên chả ai thèm bơi . 
Mấy đứa đòi đem theo phao tắm bị Đạm bắt để ở nhà, giờ mời thấy bố nói rất ư chí lý ! 

 

Trời càng về chiều, mưa mỗi lúc càng lớn . Gió từ biển thổi vào cũng bắt đầu có vẻ lành lạnh . 
Tại cứ ỷ y không theo dõi cái "tin tức khí tượng cho tầu chạy ven biển…" của đài truyền hình 
trước hôm đi . Vợ chồng con cái nhà Đạm, qua cái giai đoạn đầu mới đến trại tung hê, hí hửng 
vui với cảnh thiên-nhiên . Tối chập choạng vừa đến cả lũ đã hè nhau chui vào lều, áo quần, đầu 
tóc ướt lạnh, tái mét như chuột lột . Nhân dịp lúc mọi người quây quần đông đủ, Đạm kể 
chuyện đi hướng-đạo ngày xưa của hắn cho cả nhà nghe . Đạm không dám kể chuyện ma quái vì 
sợ con hắn nhát cáy, tối đâm ra khó ngủ ! Thằng Cường, thằng Thắng có vẻ thích thú khi nghe 
kể về những vườn trái cây ở Lái-Thiêu, Bình-Dương . Những mương rãnh, sông ngòi, ruộng 
đồng đầy tôm cá ở Việt Nam mà bố chúng nó mỗi lần cắm trại thường mua tận vườn, hay đi 
câu,  đi vớt – không phải mang theo những lon đồ hộp, thức ăn bán sẵn như bên này . Đạm nghĩ 
giá mà đất nước thật sự được tự do, yên bình – dắt tụi nhỏ về thăm vùng đồng bằng ở miền 
Nam, những bãi cát sạch nước trong vắt như ở Phan Rang, Phan Thiết, Ninh Chữ… thì thật là 
thần tiên biết mấy . 
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Nhìn vợ con hắn nằm xung quanh ngáy khò, ngủ yên giấc . Đạm nằm vắt tay hồi tưởng miên 
man lại cái hình ảnh tuổi thơ ấu, suốt ngày chỉ biết ăn uống rong chơi, ngày hắn theo đoàn 
hướng-đạo đi vào những khu làng mạc hẻo lánh . Thốt nhiên, Đạm bỗng nhớ lại cảnh TV, cách 
đây không lâu, chiếu đoạn phim tài liệu nói về đời sống người dân hiện tại của cái thành phố mà 
hắn đã sinh trưởng, rời bỏ . Đó là cảnh tượng của những người bất đắc dĩ "được camping" dài 
dài – chẳng kể mưa nắng, sương gió – nằm lê la, vất vưỡng khắp đầu đường, xó chợ . Đạm cảm 
thấy rằng hắn có thể chở cả gia đình bất cứ lúc nào, quay về với căn nhà với cái giường đầy êm 
ấm , khô ráo . Tối thiểu hắn còn có được một sự tự do  chọn  lựa . Những kẻ ở bên kia bờ Thái-
Bình-Dương không có cái diễm phúc cỏn con , nhỏ nhoi đó . Nghĩ thế, Đạm nhận ra rằng cái sự 
cáu sườn, bực tức khi nẫy của hắn thật hơi quá đáng . Bây giờ hắn chỉ mong sao ngày mai nắng 
lên dùm một tí . Không thì chắc có lẽ đành phải kéo quân về . Sương gió mãi thế này cũng có 
ngày ốm ho, kèn cựa chứ không chơi ! 

 

SVT 1989 

 

 


