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LỜI VÀO TẬP 

 
     Lớp bụi thời gian một hôm nào bay đi phơi bày lồ lộ kỷ 
niệm mong manh xưa.  Sau tấm gương ký ức, ta lại gặp chính 
ta ngây ngô với đôi mắt thơ dại.  Chính trong khoảnh khắc đó 
ta bắt buộc phải ngoái cổ lại, bồng bế lên và nâng niu một 
mảnh đời mình đã đánh mất từ lâu.  Rồi bất chợt, cảm xúc 
không ngăn được, nó như con nước vỡ bờ chảy tràn lai láng…   
 
     Tình yêu trong thời chiến, nhất là của người lính VNCH, 
khoác thêm lên màu oan trái, định mệnh khiến cho ta phải 
một thoáng bùi ngùi cho số phận con người điêu linh, khốn 
khổ.  Vốn đa tình cho nên không thoát khỏi lưới tình!  Những 
tâm tư được kể ra ở đây có thể nó hao hao với nỗi niềm thầm 
kín của ai đó mà ngoài việc xem cây súng như người tình 
muôn thuở, còn có dáng dấp một bóng hồng ấp ủ trong mỗi 
chặng đường đi gìn giữ quê hương yêu dấu.  Có thể quê 
hương cũng là người tình, hay người tình cũng là quê 
hương… 
 
   Những cảm nghĩ được ghi lại trên trang giấy trắng hôm nay 
chỉ là lời tâm sự mà một người lính của hơn ba mươi năm 
trước muốn được san sẻ cùng với quý vị là những người bạn 
đã từng tham dự, cùng sát cánh bên nhau trong một chiến 
tuyến, là những ai đã từng có những mối liên quan mật thiết 
đến lính, hay là chỉ có đôi chút xót thương cho những chàng 
trai đã phải hy sinh hạnh phúc tuổi xanh trong thời chiến năm 
xưa, hay, bất hạnh hơn, tình yêu cho tổ quốc phải trả bằng 
những năm tháng tù tội; và như nếu đi được xa hơn nữa, 
những lời tâm sự này có thể là cánh cửa mở ra cho thế hệ trẻ 
hôm nay có một chút khái niệm về những gì cha anh họ đã 
trải qua.  
 
     Mặc dầu những câu chuyện không có tính cách sử liệu 
nhưng người viết hy vọng bạn đọc, đặc biệt các người lính 
 IV



VNCH thân thương, tìm lại được một vài hình ảnh quen 
thuộc, cũng có thể là chính mình, khi quay lại khúc phim dĩ 
vãng. 
  
   Ở cái tuổi xế bóng, người viết lại thêm cái bệnh hoài cổ, 
muốn có thêm bạn đồng cảm với mình để có được ‘‘chút ấm 
lòng khi dư âm ngày cũ được hâm nóng’’, để thấy rằng những 
giấc mơ xưa quả là một phần bất khả phân ly của cuộc đời 
mình.  Hồi tưởng là vị ngọt cho cuộc sống vốn đắng cay này. 
Nếu như có ai cho rằng quá khứ cần được lãng quên, thì thử 
hỏi hiện tại hay tương lai có nghĩa gì? Có một thời chúng ta 
coi trọng lý tưởng ‘‘quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách’’, 
và, rất mong rằng, cho tới bây giờ suy nghĩ này vẫn còn trung 
thực. 
 
    Dĩ nhiên, tập truyện viết về lính ‘‘KHUNG TRỜI XUÂN 
PHÍA SAU’’ chỉ là đóa hoa khiêm nhường đang cố gắng ngoi 
lên ở một góc nhỏ hẹp nào đó trong khu vườn thênh thang văn 
học Việt Nam tại hải ngoại, cho nên đã không tránh khỏi 
những khuyết điểm về mọi mặt, mong được bạn đọc lượng 
thứ và bỏ qua cho. 
 
   Và bây giờ, xin mời quý vị hãy bắt đầu vào tập… 
 
   Nguyên Bông, 
   Mùa Xuân Ðinh Hợi 2007. 
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MƯA CHIỀU KỶ NIỆM 
 

 
 

ũng quen với Nhung Ðen lần đầu tiên, ngay sau buổi 
anh tài xế đưa chàng ra Phi Trường Bảng Nước Ngọt, 
Cà Mau để tập lái xe. Lúc đang trên đường về, nhằm 

giờ trưa tan trường, nên con lộ duy nhất từ khu Chợ Mới Cà 
Mau dẫn vào trung tâm thị xã đã bị tắc nghẽn! Ðám đông nam 
nữ học sinh của Trường Trung Học An Xuyên đang dập dìu 
qua lại, chuyện trò líu lo như bầy ong vỡ tổ, xem như không 
có sự hiện diện của chiếc xe Jeep đang nằm ỳ giữa đường, 
‘‘tiến thoái lưỡng nan, tứ bề thọ địch’’! 

 D

   Dũng bảo anh tài xế tắt máy xe. Cả hai định bước đến quán 
kem ở đầu dãy phố chợ cũ, vừa ngồi ăn kem vừa để chờ khi 
hết kẹt đường mới trở lại vị trí đóng quân gần nơi Tòa Thánh 
Thất, ngôi giáo đường duy nhất của đạo Cao Ðài ở thị trấn 
này. 
   Chợt từ phía sau lưng Dũng vọng lại tiếng của một cô nữ 
sinh nào đó: 
   - Tụi bây ơi, Chuẩn úy đẹp trai quá chừng! 
   Một cô khác lên tiếng: 
   - Anh Chuẩn úy đến rước tao đó! 
   Dũng muốn lánh xa các cô nữ sinh ranh mãnh kia, nhưng lại 
có tiếng reo lên nghe chừng hơi quen, chàng quay nhìn lại, thì 
ra đó là Thu Hà, đứa em gái nuôi: 
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   - Anh Tám của tao kìa tụi bây ơi! Mau đi theo ảnh vào ăn 
kem, ảnh đãi tụi mình đó! 
   Cả bọn nữ sinh đều bước vào trong quán, đang nhốn nháo 
tìm chỗ ngồi, duy còn một cô còn đứng bên vệ đường, hai tay 
ôm chiếc cặp đen trước ngực. 
   Dũng hỏi Thu Hà đang ngồi kế bên, trong khi mắt chàng 
vẫn nhìn ra phía cô gái: 
   - Ai còn đứng ngoài kia vậy Thu Hà? 
  Thu Hà quay nhìn ra, chưa kịp trả lời Dũng, một cô nữa đã 
lên tiếng: 
   - Con Nhung Ðen nó chờ Chuẩn úy ra...mời nó mới chịu vô 
đó! 
   Thái độ dửng dưng của cô nữ sinh đứng ngoài kia đã gây 
cho Dũng một thoáng ngạc nhiên. Và với cái tên Nhung Ðen 
của cô ta gợi lên trong lòng Dũng ý định phải đến làm quen 
và tìm hiểu về nàng cho bằng được. 
   Dũng đứng lên và nói với toàn thể mọi người: 
   - Ðể anh ra...mời Nhung Ðen vô đây cho vui, các em cứ tự 
nhiên gọi kem ăn đi nhé! 
   Dũng đến bên Nhung Ðen đang đứng cúi nhìn xuống mũi 
giày gí gí trên mặt cỏ khô cháy bên vệ đường. 
   Dũng chưa kịp mở lời, nàng ngước lên và nói lời từ chối: 
   - Em không ăn kem đâu! 
   Dũng thoáng chút ngỡ ngàng! Cô gái đứng trước mặt chàng 
là Nhung Ðen đây sao? Gương mặt tròn không chút son phấn 
với đôi gò má bầu bĩnh kia không mấy gì thâm cho lắm, sao ai 
lại có ác tâm đính thêm cái chữ…Ðen vào cái tên Nhung của 
người ta vậy? Với dáng người hơi thấp, nhưng làn da ngăm 
ngăm đen của Nhung Ðen vẫn nổi lên được những đường nét 
gợi cảm đặc biệt dưới lớp áo dài trắng mỏng khiến cho lòng 
Dũng bỗng dưng trở nên xao xuyến! Dũng đoán chừng hình 
như Nhung Ðen đang vương mang một nỗi băn khoăn thầm 
kín nào đó trong lòng, biểu hiện qua ánh mắt đượm vẻ buồn 
xa xăm, vời vợi hướng về khoảng lộ ngắn dẫn về phía cây 
Cầu Quây giờ đã thưa thớt người qua lại. 
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   Dũng còn đang phân vân không biết mình có nên...mời 
Nhung Ðen thêm một lần nữa hay không, đã nghe nàng nói 
tiếp: 
   - Chuẩn úy vào trong ấy đi! 
   Dũng vốn tôn trọng sự riêng tư của mọi người, nhất là ở 
cánh con gái. Nhưng đặc biệt ngày hôm nay, không biết tại 
sao chàng lại có ý định muốn tự mình tìm hiểu cho rõ cái tâm 
sự nào đó đang tiềm ẩn trong lòng Nhung Ðen. 
   Dũng cố nài nỉ nàng: 
   - Nhung...hãy vào quán ngồi nghỉ chân một chút cho đỡ 
nắng rồi hãy về cũng chưa muộn mà! 
   Nhung Ðen vội quay lại với giọng xoi mói: 
   - Ðứa nào nói tên của em cho Chuẩn úy biết vậy? 
   Dũng mừng thầm trong bụng khi thấy Nhung Ðen có vẻ như 
chưa muốn về trong lúc này, chàng tiếp chiêu...dụ khị nàng: 
   - Thì...Nhung hãy vào trong quán đi rồi anh sẽ nói ra liền 
tên của người đã tiết lộ tên em cho anh biết, được không? 
   Nhung Ðen lắc đầu quây quậy nhưng đôi chân thì bước lững 
thững theo Dũng vào trong quán... 
 
   *** 
   Hôm nay không bận quân vụ, Dũng đi tản bộ đến ngồi đọc 
sách báo ở Phòng Thông Tin Tỉnh từ lúc mới mở cửa và chờ 
cho đến giờ cơm trưa mới trở về đơn vị. Chiều lại, Tô là em 
bà con cô cậu với Dũng, hiện đang làm Ðiện tín viên ở Trung 
Tâm Truyền Tin Tiểu Khu An Xuyên vừa mới xuống phiên 
trực, đã vội vã xách chiếc xe Mobylette cọc cạch chạy đi kiếm 
Dũng đèo nhau ra chợ Cà Mau tìm mua rùa về rang muối 
cùng nhau nhậu. Dũng vừa hí hửng, tay xách cái bao cát đựng 
mấy con rùa vàng, chân vừa bước qua ngưỡng cửa nhà Tô, 
thấy Nhung Ðen đang ngồi đùa giỡn cùng Lan và Huệ, hai 
đứa con gái nhỏ của Tô trên chiếc giường bố xếp Tô cho 
Dũng đặt tạm nơi phòng khách. Dũng rất đỗi ngạc nhiên, 
nhưng lòng thì mừng vui vô hạn vì không ngờ lại được gặp 
Nhung Ðen hôm nay. 
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   Thấy Dũng bước vào, Nhung Ðen đứng dậy khẽ cúi đầu 
chào, đoạn quay qua Lan và Huệ: 
   - Hai cháu chào Bác Tám đi! 
   Dũng nghĩ không biết do đâu Nhung Ðen rành về mình quá 
vậy, định hỏi nàng cho ra lẽ, Thím Ba, vợ của Tô cũng vừa 
bước tới đến nắm tay Nhung Ðen lôi đi: 
   - Ði xuống bờ Kinh Xáng câu cá chốt với mẹ con chị đi, để 
họ ở nhà nhậu cho được tự nhiên! 
   Dũng nuối tiếc vì đã mất đi một cơ hội hiếm có để trò 
chuyện với Nhung Ðen. 
   Chàng đến nói với Tô đang lay hoay chuẩn bị bếp lò trước 
hiên nhà: 
   - Cái thím này lạ thật, không chịu ở nhà cùng Nhung ăn rùa 
rang muối cho vui, lại rủ rê con người ta đi đâu vậy không 
biết nữa! 
   Tô đang phùng mang ra thổi than trên bếp, vội nói vói lại 
phía sau một câu trước khi lấy hơi và khum lưng thổi tiếp: 
   - Vợ của em ghét mấy thằng...‘‘con của Ngọc Hoàng’’ như 
anh em mình lắm! Thôi kệ, để họ đi câu cá chốt về kho tộ cho 
tụi mình ăn cơm tối! 
   Chợt nhớ lại câu...‘‘hai cháu chào Bác Tám đi’’ của Nhung 
Ðen lúc nãy, Dũng ngồi xuống bên Tô và hỏi thăm dò: 
   - Chú này, Nhung quen biết với chú thím từ lúc nào mà Lan 
và Huệ chơi với cô ta có vẻ thân thiện đến như vậy? 
   Tô đang chăm chú đảo nắm muối vừa mới bỏ vào chiếc nón 
sắt đen ngòm trên bếp than hồng, nên chàng ta không trả lời 
Dũng. Xem ra cái mục lo nấu nướng các món ăn nhậu nó 
quan trọng hơn mọi thứ, như là cái tình cảm đặc biệt mà Dũng 
đã dành cho Nhung Ðen đang manh nha trong tim chàng đến 
thế sao? Hơi nước bốc lên từ các cục muối hột, nổ tí tách nghe 
rất vui tai. Tô bỏ vội hai con rùa vàng còn sống được rửa sạch 
sẽ từ trước vào trên nắm muối hột và nhanh tay lấy một cái 
nắp vung đậy lại. Dũng nghe rõ tiếng rùa bò rọ rạy vì bị nóng 
ở trong lòng nón sắt!    
   Lòng Dũng se lại khi nhớ đã có lần, trong một cuộc hành 
quân, chàng đã bảo anh em trong Trung đội thả hết xuống 
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nước mấy thùng rùa vàng trên một chiếc xuồng ba lá mà ai đó 
cắm sào bỏ chạy, vì chàng lo sợ sẽ bị xui khi anh em ăn chúng 
trong lúc đang trên đường hành quân. Người xưa đã chẳng có 
câu nói...‘‘gặp rắn thì đi, gặp qui thì về’’ đó hay sao? 
   Bởi nghĩ vậy, Dũng hết muốn nhậu rùa rang muối cùng Tô, 
cho dù hôm nay chàng không đi hành quân. Dũng đang tìm kế 
chạy thoát cuộc nhậu hôm nay. 
   Chợt nhớ đến Nhung Ðen, Dũng nói với Tô: 
   - Tôi ra bờ Kinh Xáng kêu thím và mấy đứa nhỏ về cùng ăn 
nhen chú? 
   Chẳng đợi Tô có đồng ý hay không, Dũng băng nhanh qua 
con lộ đá, đi về hướng ngõ hẻm nhỏ dẫn xuống bờ con Kinh 
Xáng. 
 

   Dòng nước đang chảy xiết lúc thủy 
triều xuống. Những cây cột lớn nhỏ đủ 
cỡ bằng gỗ hoặc bằng xi-măng cốt sắt 
chống đỡ dưới những căn nhà sàn nhô 
ra trên bãi bùn lầy lội phía bên kia bờ 
kinh. Ðó đây, từng tốp vài ba người lớn 
và trẻ em đang quăng câu vào vùng 
nước dưới những nhà vệ sinh được 
dựng lên sơ sài phía sau những chái 
nhà. 

   Một bầy cá chốt nhỏ lao xao há miệng ngo ngoe râu tranh 
mồi giữa một vùng nước đục ngầu to bằng cái miệng thúng, 
đang bị khuấy động lên như mặt nước cơm sôi. Thím Ba 
quăng câu và giật lên được con cá nào, Lan và Huệ liền reo 
lên vui vẻ, đoạn cùng với Nhung Ðen gỡ cá mắc lưỡi câu bỏ 
vào chiếc giỏ tre nhỏ. 
   Dũng nghiêng mình nhìn vào giỏ cá. Mới độ nửa giờ, đã 
được hơn nửa ký lô cá chốt rồi, con nào con nấy mập nù nụ. 
   Thấy Dũng đến bên, Nhung bẽn lẽn nói: 
   - Trời sắp tối rồi, để em về! 
   Dũng thấy chưa chi Nhung đòi về, chàng vội vã quay ra cầu 
cứu với Lan và Huệ: 
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   - Kìa, hai con không giữ cô Nhung ở lại ăn cơm à? 
   Ðược nhắc nhở, Lan và Huệ, mỗi đứa một bên, giữ chặt lấy 
hai tay Nhung và cả ba cô cháu cùng chạy nhanh về nhà trong 
lúc ánh nắng buổi hoàng hôn vừa chợt tắt trên dãy phố 
nghèo... 
 
   *** 
   Sáng nay Dũng lại đến chơi nhà Ba Má nuôi. Cơm nước 
xong, chàng mang võng ra giăng ở chái bếp, nằm đón gió 
Nam từ bãi lau sậy phía sau nhà lùa về mát rượi. 
   Nhằm ngày Chủ nhật, Thu Hà đi chơi đâu về, nàng chạy đến 
vực Dũng dậy: 
   - Anh Tám...hối lộ cho em một chầu kem đi, em tiết lộ 
chuyện này cho anh nghe! 
   Má Sáu đang ngồi nhai trầu trên chiếc giường tre kê ở góc 
bếp, nghe Thu Hà nói vậy, má vội vã mắng yêu đứa con gái 
cưng: 
   - Cái con này, để cho Anh Tám mày ngủ, ngày mai nó còn 
phải đi hành quân nữa! 
   Dũng bật dậy ngay bởi đoán rằng thế nào Thu Hà cũng sẽ 
đem chuyện của Nhung Ðen ra nói cho chàng nghe. 
   Chàng bèn xin phép với Má Sáu: 
   - Không có sao đâu Má à, Má cho tụi con đi chơi một chút 
nhen Má? 
 
   Ðã hơn mười hai giờ trưa, quán kem vẫn vắng khách. Dũng 
chọn một bàn kê bên cửa sổ phía mặt tiền quán, xa quầy tính 
tiền cho dễ bề chuyện trò với Thu Hà, khỏi sợ bị ai nghe biết. 
Dũng ngồi trông Thu Hà đưa từng muỗng kem vào miệng và 
chờ đợi đến sốt cả ruột những điều liên quan đến Nhung Ðen 
như lời nàng đã hứa nói với chàng. 
   Cuối cùng rồi Thu Hà cũng lên tiếng: 
   - Tụi bạn của em đang bàn tán nhiều về việc anh đã mê tít 
con Nhung Ðen! Có đúng như vậy không Anh Tám? Nhưng 
em thì không tin như vậy, vì... 
   Dũng cướp lời Thu Hà: 
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   - Vì sao? Em không thấy cô ta cũng đẹp mặn mòi lắm sao? 
Cô ta không xứng đáng làm...Chị Tám của em à? 
   - Ừ thì nó đẹp, nó cũng xứng đôi với anh lắm, nhưng... 
   - Em sao cứ nói úp mở hoài! Hãy nói đại ra đi, có điều gì đó 
em muốn giấu giếm anh như vậy? Hay là cô ta đã có bồ rồi 
phải không? 
   Thu Hà bỏ chiếc muỗng vào trong chiếc ly đã cạn hết kem, 
nhìn thẳng vào mắt Dũng hơi lâu một chút, đoạn quay đưa 
tầm mắt nhìn qua khung cửa sổ hẹp, về phía một lọn mây 
trắng bàng bạc, lẻ loi đang trôi chầm chậm ở một góc trời xa. 
   Thu Hà nói với giọng xúc động: 
   - Nó cũng như em, làm gì có người yêu! Nhưng em có mỗi 
một điều lo ngại là nếu như anh lấy nó rồi anh sẽ bị khổ sở 
suốt đời vì nó đó! Anh không biết chuyện này đâu, mấy hôm 
nay nhỏ Nhung Ðen nói với em rằng nó...sẽ bỏ học đi...ra 
bưng...làm cho em suy nghĩ rất nhiều về chuyện này! 
   Dũng ngây người ra nhìn Thu Hà đang ngồi buồn rười rượi, 
chẳng nói thêm một lời nào! Không biết Thu Hà nghĩ gì về 
người bạn gái của mình, nhưng riêng Dũng, đầu óc chàng 
đang rối bời bởi những điều Thu Hà vừa mới tiết lộ ra. Nhung 
Ðen sắp phải theo gia đình trở lại một vùng quê nào đó để 
mưu sinh với nghề ruộng rẫy? Có phải gia đình nàng đang 
lâm vào cảnh túng thiếu nên buộc nàng phải bỏ học ra bưng 
mò tôm, lượm ốc, hái rau? Nàng đành ôm trọn những kỷ niệm 
êm đềm của tuổi học trò với những ngày tháng tung tăng cắp 
sách đến trường, rời xa đám bạn bè hay quậy phá cùng những 
thầy cô thân yêu mà hằng ngày nàng thường gặp gỡ trò 
chuyện dưới mái ấm ngôi trường trung học khang trang vừa 
mới được xây dựng lên cách nay không lâu ở cái thị trấn nhỏ 
bé nơi cuối miền nước Việt Nam này? Nhung Ðen đi ra bưng? 
Có phải nàng định đi về phía bên kia giới tuyến, nơi có 
những...‘‘người anh em’’ mà Dũng cùng với bao đồng đội 
đang ngày đêm phải đối diện, canh phòng cẩn mật, không 
chút lơ là? Dũng đang tự trói mình trong vòng suy nghĩ quanh 
quẩn, không tìm ra được lời giải đáp cho những câu hỏi vừa 
manh nha trong đầu. 
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   Nhưng, cho dù dự tính của Nhung Ðen có đúng như lời Thu 
Hà nói, hay như những suy diễn vừa mới phát sinh ra trong 
lòng Dũng, chàng vẫn không tin điều đó có thể xảy ra được, 
bởi lẽ rất đơn giản là chàng rất muốn nàng không phải bỏ dở 
dang việc học hành nửa chừng cho dù với bất cứ lý do gì, để 
cho chàng còn tiếp tục được nghe con tim mình rung động 
mỗi khi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với người con gái bị bạn 
bè nàng thân mật ghép thêm chữ…Ðen vào liền sau cái tên 
Nhung chỉ vì nước da hơi ngăm ngăm đen mà chàng cho là 
đáng yêu kia. Dũng không muốn nàng ra bưng, vì như vậy 
nàng sẽ là đối thủ của chàng rồi! Dũng muốn nàng tiếp tục 
cùng Thu Hà và các bạn trẻ của nàng cắp sách đến trường 
hằng ngày ngang qua nhà Tô, để trong những ngày không bận 
đi hành quân, chàng sẽ đến nhà Tô chơi, ngồi trên chiếc băng 
ghế tre quen thuộc trước hiên nhà vào những giờ tan học, 
ngắm nhìn bao tà áo dài của các nữ sinh phất phơ theo từng 
cơn gió nhẹ từ dưới mặt kinh đưa lên, trông như những cánh 
bướm trắng mùa Xuân đang bay lượn trên khoảng lộ đá xanh 
loang lổ đầy những ổ gà gập ghềnh kia. 
   Nghĩ cho kỹ ra thì ai cũng có hoài bão và chí hướng riêng 
của mình. Nhưng riêng với Nhung, nàng đang theo học lớp 
Ðệ lục, chắc hẳn nàng chưa bước qua cái tuổi học trò mười 
lăm mười sáu, việc định hướng cho tương lai cuộc đời có thể 
sẽ chưa được chín chắn, dễ đi đến một quyết định sai lầm làm 
thiệt thòi đến bản thân nàng. 
   Dũng chợt nhớ lại một sự việc xảy ra thuở chàng còn đang 
theo học lớp Ðệ ngũ của trường trung học nơi quê nhà. 
   Chuyện không phải ở lớp của Dũng, chỉ là sự nghe ngóng 
rồi rỉ tai cho nhau nghe giữa những đứa bạn thân với nhau 
thôi. 
   Vào một buổi sáng, ông giám thị già bước vào một lớp học, 
đọc lên tên của một nam học sinh trong tờ giấy nhỏ ông đang 
cầm trên tay, xong mời anh bạn đó lên văn phòng giám thị. 
   Chẳng một ai biết được chuyện gì đã xảy ra lúc bấy giờ, 
nhưng chỉ vài hôm sau, cái tin anh bạn kia bị mật vụ đến bắt 
dẫn đi vì đã hoạt động bí mật cho một hội kín nào đó, đã 
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ngấm ngầm lan truyền trong giới học sinh, cả nam lẫn nữ, làm 
cho ai cũng nơm nớp lo sợ, bởi lỡ ra anh bạn kia chịu không 
thấu các ngón nghề điều tra của mật vụ rồi khai đại ra tên của 
một ai đó thì nguy to! 
   Và câu chuyện trên như là một huyền thoại chưa có hồi kết 
cuộc, là nỗi ám ảnh lớn lao ảnh hưởng đến việc học hành, 
luôn bám sát bên mình tất cả những học sinh còn đang tiếp tục 
theo học tại ngôi trường công lập duy nhất của tỉnh lúc bấy 
giờ... 
   Một cặp tình nhân đang dìu nhau bước qua ngưỡng cửa vào 
trong quán. Cặp ‘‘lon quai chảo’’ mới tinh đính trên ve cổ áo 
chàng sĩ quan trẻ với bộ đồ trận ủi hồ láng cóng, hình như 
chưa hề đượm mùi trận mạc lần nào! Cô gái trẻ độ mười bảy 
mười tám tuổi, với bộ bà ba màu hồng nhạt, dáng dấp e lệ như 
mới từ quê ra tỉnh lần đầu, đang rụt rè rút năm ngón bút tháp 
ngà ra khỏi bàn tay chàng Chuẩn úy Ðịa Phương Quân hào 
hoa. 
   Dũng tự thấy mình nên nhường cái khung cảnh nên thơ này 
cho những người mới đến, nên vội vã đứng lên nắm lấy tay 
Thu Hà kéo vội ra cửa. Họ cùng đi bên nhau, giẫm đạp trên 
đôi bóng tròn chạy theo mỗi bước chân, dưới cái nắng chang 
chang như muốn bốc khói lên từ trên mái tôn của những căn 
nhà phía xa đàng kia... 
 
   *** 
   Dũng đem chiếc giường xếp nhà binh ra kê trước hiên nhà 
Tô để vừa nằm đọc báo, vừa tiện việc trông hộ nhà cửa cho 
mẹ con thím Tô ra bờ kinh câu cá chốt. Trời chiều trôi êm ả 
trong làn không khí mát rượi từ dưới mặt nước kinh thổi lên, 
đưa Dũng vào giấc ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay! 
Dũng đang du hồn vào một giấc mơ kỳ lạ giữa ban ngày, 
trong đó chàng và Nhung đang nắm tay nhau chạy nhảy tung 
tăng trên con đường mòn dẫn về phía căn nhà tranh bên bờ 
suối vắng. Họ dừng lại và ngồi bên nhau cùng ngắm những 
gợn sóng nhẹ lăn tăn đang xô đẩy nhau trong ánh ráng chiều 
vàng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, vừa quăng câu vừa 
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tính chuyện mai sau. Năm ba con bướm màu sắc sặc sỡ nhởn 
nhơ trên những đoá hoa bên kia khu rừng chồi thấp. Dũng mải 
mê ngắm mặt Chị Hằng như chiếc đĩa bạc vừa mới nhú lên 
trên đỉnh non xa, nơi cuối khúc rẽ của dòng suối hẹp, bất chợt 
Nhung đưa tay đập mạnh lên má chàng để xua đi một con 
muỗi đói đang vo ve tìm bãi đáp... 
 
   Dũng bàng hoàng nửa tỉnh nửa say trong tiếng mưa rào rơi 
lộp độp trên mái tôn. Lúc mở mắt ra, Dũng thấy Nhung Ðen 
đang đứng bên cạnh. Tay nàng dường như vừa mới bỏ món 
đồ gì đó vào trong túi xách tay nàng đeo bên mình. Dũng bật 
dậy thật nhanh và nhìn vào bên trong khung cửa sổ. Trong 
nhà tối om, chắc là mẹ con thím Tô còn đang vui trong 
cảnh...‘‘mưa dầm cá mê cắn câu’’! Dũng quay nhìn ra phía lộ, 
những hạt mưa bay giăng xiên xiên trước vùng ánh sáng vàng 
vọt của mấy chiếc bóng điện tròn phía dãy phố lá bên kia 
đường. 
   Nhung Ðen ngồi xuống cuối đầu giường xếp và chiếc túi 
xách tay vẫn để bên cạnh đùi nàng. Dũng đứng lên định vào 
trong tìm cái công tắc mở điện. 
   Nhung Ðen như đọc được ý nghĩ đó trong đầu Dũng, nàng 
ngăn lại: 
   - Thôi, anh đừng đi mở đèn, em ngồi chơi một chốc, tạnh 
mưa rồi em về ngay! 
   Người ta thường qui cho bóng tối là đồng lõa với thủ phạm! 
   Dũng ngồi trở lại xuống giường xếp, nhưng gần bên Nhung 
Ðen hơn. Dũng mạnh dạn nắm lấy đôi bàn tay mà trong 
những lần gặp nhau trước đây, Nhung Ðen thường hay dùng 
mấy ngón tay mềm mại kia vân vê vạt áo trước của chiếc áo 
bà ba màu tím nhạt nàng thường hay mặc. Nhung Ðen vẫn để 
tay nàng trong tay Dũng, không có một chút phản ứng nào. 
Và Nhung đã buông xuôi người ngả về phía Dũng theo vòng 
tay chàng kéo nhẹ. Bao nhiêu điều, nhất là việc Thu Hà cho 
biết Nhung sắp ra bưng mà Dũng định đem ra hỏi nàng đều đã 
đi chơi đâu hết, không còn tồn tại một chút nào trong đầu óc 
chàng! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
10

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



   Bề ngang của chiếc giường xếp không đủ rộng để cho Dũng 
và Nhung Đen nằm trò chuyện thoải mái bên nhau. Nhưng 
việc gì sẽ đến đã đến với họ, theo một trình tự như thường xảy 
ra giữa những người khác phái tính với nhau, như đã có một 
sự đồng thuận, không một lời van xin, kể cả một lời mời gọi 
của một ai. 
   Và trong suốt...‘‘cuộc hành trình’’ ấy, chàng thoáng nghe có 
tiếng vật gì, hình như là chiếc xách tay của Nhung Ðen từ trên 
góc cuối đầu giường phía chân rơi đánh cộp xuống nền nhà 
lót gạch Tàu, âm thanh vang lên khô khan, nặng nề! 
   Nhung Ðen nằm gối đầu lên cánh tay trái của Dũng và họ 
nằm bên nhau như vậy rất lâu! Kịp đến khi Dũng nhận ra đôi 
bờ vai nhỏ run lên nhè nhẹ theo từng nhịp của những tiếng 
khóc thút thít nho nhỏ của Nhung Ðen trong vòng tay mình, 
Dũng mới thật sự xúc động mạnh! Và sau khi liên tưởng lại 
những phút giây vừa mới trôi qua, Dũng cảm thấy mình đã 
thật sự yêu Nhung Ðen mất rồi! Dũng quay qua phía Nhung 
Ðen đang xuôi tay nằm ngửa. Chàng ghé sát môi mình xuống 
đôi khóe mắt bồ câu mà chàng đoán biết từng giọt nước mắt 
đang từ đó chảy dài xuống hai bên má. Dũng âu yếm vừa hôn 
vừa uống hết vào bụng mình, hết bên mắt này rồi lại sang mắt 
bên kia, không muốn để rơi mất một giọt nước mặn nồng nào, 
bởi vì chàng muốn bằng cách đó để chứng tỏ cho Nhung Ðen 
biết rằng chàng yêu nàng lắm, muốn gánh vác trách nhiệm về 
việc mình vừa làm và muốn giữ mãi những giọt trân châu quí 
báu ấy trong lòng và mang chúng theo trên mỗi đoạn đường 
hành quân sau này và có thể trong suốt cuộc đời mình! 
   Chợt Nhung Ðen choàng dậy thật nhanh khi nàng nghe 
tiếng trò chuyện vui vẻ của Lan và Huệ từ phía bên kia lộ 
vọng lại. 
   Nàng vừa đưa hai bàn tay quẹt nhanh lên hai bên đuôi mắt 
còn đẫm lệ, vừa nói lời từ biệt với Dũng trong nỗi nghẹn 
ngào: 
   - Anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa đâu! 
   Dũng chưa kịp có phản ứng gì, Nhung Ðen đã chạy bay về 
phía mẹ con thím Tô cũng vừa đang rẽ vào đầu ngõ... 
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   *** 
   Tiểu đoàn của Dũng, hằng ngày vừa làm nhiệm vụ hành 
quân giải tỏa áp lực của địch vây quanh các quận lỵ và xã ấp 
thuộc Tỉnh An Xuyên, vừa làm lực lượng trừ bị cho các Tiểu 
đoàn khác và các đơn vị bạn, cho nên lúc ra Phi trường Bảng 
Nước Ngọt vừa nằm phơi nắng vừa làm trừ bị ứng chiến Trực 
Thăng Vận, khi nằm ứng chiến tại chỗ ở vị trí đóng quân dã 
chiến nơi Phường 4, Thị Trấn Cà Mau. Nhưng cho dù có phải 
thi hành một công tác nào, vào lúc chiều về, đôi khi đến nửa 
đêm mà còn đang bì bõm trong một mê hồn trận với một rừng 
ô rô lầy lội, hay trong một khu rừng dừa nước dày đặc như 
nêm, đơn vị cũng phải tìm đường trở lại thị xã, nơi vị trí đóng 
quân với bất cứ giá nào! 
   Trong suốt hơn tuần qua, đơn vị của Dũng được nằm nhà, 
chàng lại không gặp được Nhung Ðen. Nhưng bù lại, chàng 
đã có dịp lục tìm trong ký ức mình những kỷ niệm với người 
con gái mà hình ảnh của nàng đã được chàng gói ghém kỹ 
lưỡng chung với mớ hành trang luôn có trên vai người lính 
trận. 
   Dũng yêu Nhung Ðen nhiều lắm! Những lúc tạm dừng quân 
bên đường, hay đang khi nằm vắt vẻo trên võng nơi nhà Thu 
Hà, chàng vẫn thường hay nghĩ nhiều về nàng và một mình ên 
chàng dệt nhiều mơ ước mà chàng cho rằng sẽ rất tốt đẹp cho 
tương lai của hai đứa. Ðôi lúc rà soát lại những kỷ niệm đã 
qua, Dũng chợt nhớ ra rằng Nhung đã không nói với chàng 
một tiếng thương yêu nào, cho dù chỉ một lần thôi! Việc nàng 
trao cho chàng, không có chút đắn đo nào, cái quí báu nhất 
trong đời con gái, như là đã có một sự xếp đặt trước vậy! Thật 
kỳ lạ quá! Và trong những đêm dài không chợp mắt, Dũng 
vẫn luôn tìm hiểu về Nhung Ðen, nhưng tuyệt nhiên chàng 
không khám phá ra một điều gì thêm ở nàng cả! Ngày nào 
Dũng cũng giả vờ đến chơi nơi nhà Má Sáu, cũng như ở nhà 
Tô, để dò la tin tức về Nhung Ðen. 
   Nhưng mỗi lần như vậy, chỉ tổ chồng chất thêm mỗi ngày 
bao nỗi thất vọng trong lòng chàng! 
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   Và đơn vị Dũng lại phải chuẩn bị cho một cuộc hành quân 
dài ngày... 
 
   Cuối cùng rồi Dũng cũng nhận được tin tức về Nhung Ðen. 
   Ðơn vị Dũng đã phải trải qua hơn hai tháng dài trong các 
cuộc hành quân giải tỏa áp lực địch, hết vùng U Minh Thượng 
lại xuống vùng U Minh Hạ, kể từ sau cái Tết Mậu Thân năm 
68. 
   Trưa hôm nay, Tiểu đoàn của Dũng mới về đến vị trí đóng 
quân để vừa dưỡng quân vừa làm nhiệm vụ trừ bị ứng chiến 
tại chỗ. Trung đội của Dũng không phải đến phiên trực đi nằm 
tiền đồn vào tối nay. Chiều lại, trời đổ cơn mưa rào. Vì muốn 
đến nhà Tô chơi nên lúc mưa còn chưa tạnh hẳn, Dũng đã 
phải đi dưới những hạt mưa lất phất trên đầu, trong nỗi buồn 
nhớ Nhung Ðen! Mấy vạt nắng vàng cuối cùng đang còn lảng 
vảng trước bước chân Dũng, chưa chịu tắt dưới màn mưa 
giăng xiên bao sợi tơ trắng óng ánh ở phía dãy phố lá nằm ven 
bờ con Kinh Xáng. 
   Vừa ngả lưng trên chiếc giường xếp trong phòng khách của 
nhà Tô, mùi nước hoa quen thuộc Nhung Ðen thường hay 
dùng, từ đâu đó tỏa ra trong gian phòng hẹp. Dũng bật dậy và 
lục tìm ra được bức thư không biết ai bỏ dưới gối tự lúc nào! 
Chàng mở thư ra đọc ngấu nghiến, bất kể mọi việc đang xảy 
ra như thế nào ở xung quanh mình. 
   Cà Mau ngày... 
   - Anh thương mến, 
   Mấy ngày qua, từ nơi căn nhà lá nhỏ nằm xéo phía trước 
nhà Anh chị Ba, em thấy anh chiều nào cũng đến nằm gác tay 
lên trán thật lâu trước hiên nhà, trên chiếc giường bố xếp, nơi 
em đã thả xuôi cuộc đời con gái của mình cho một định mệnh, 
để giờ đây em chỉ nhận lại được mỗi một kỷ niệm khó quên, 
em không biết chắc được rồi đây nó sẽ là một kỷ niệm vui hay 
buồn! 
   Anh đang nhớ đến em đấy có phải không? Nhớ làm chi cô 
gái có cái tên Nhung Ðen quê mùa này, khi xung quanh anh 
còn có rất nhiều cô xinh đẹp khác đang muốn cùng nắm tay 
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anh đi trên con đường hạnh phúc lứa đôi! Thương làm gì cô 
gái hư thân, mất nết như em, đã không biết trân trọng gìn giữ, 
lại đem đi cho không những gì cao quí nhất đời người con gái 
của mình! 
   Nhưng cho dù có ra sao sau này, em vẫn không nuối tiếc và 
ân hận về điều mình đã làm, bởi vì, anh biết không, em nghĩ 
sẽ không có gì thú vị khi mình hiến dâng đời con gái của mình 
cho một người mình không thương yêu! 
   Em không hy vọng được mặc chiếc áo cưới để được đứng 
bên người yêu trong Thánh Ðường, bởi em là một người Công 
Giáo, còn anh là một Phật tử với tượng Ðức Phật mà em tình 
cờ thấy anh đeo trước ngực. Cả anh và em, chúng ta không có 
được một sự lựa chọn chung nào tốt đẹp cho hai đứa, bởi vì, 
mỗi người trong chúng ta, ai cũng sẽ phải có một con đường 
để đi, dù là tự nguyện hay là bị bắt buộc! Em là đứa con gái 
duy nhất của cha mẹ em và em đã bị bắt buộc phải tiếp tục 
bước theo con đường mà các Người đã đi và đã nằm xuống 
bên vệ đường! Và em cũng không biết được mức đến của con 
đường ấy rồi sẽ ra sao! Còn anh, anh nghĩ gì về...con đường 
mà anh đang đi? 
   Anh yêu quí ơi! Khi anh đọc xong lá thư này thì coi như em 
đã vĩnh biệt anh rồi đó! Ðừng tìm kiếm hay suy nghĩ nhiều về 
em nữa! Và nếu như chúng ta còn có cái duyên để gặp lại 
nhau, chắc là trong một hoàn cảnh đau buồn lắm, phải không 
anh? 
   Em là đứa con gái mồ côi giữa chợ đời, từ lúc sinh ra cho 
đến khi lớn lên, cái xã hội mà em đang sống mười mấy năm 
qua đã cưu mang đùm bọc em trong tình bà con ruột thịt, tình 
bạn bè và cũng từ nơi đó phát sinh và cho em được hưởng 
trọn vẹn cái cảm giác thế nào là mối tình đầu đời của người 
con gái! Nhưng em lại phải xa lánh khung trời đáng yêu kia 
chỉ vì mảnh di chúc của bậc sinh thành, em phải tuân theo 
như một mệnh lệnh, không thể nào thối thoát được! 
   Anh ơi! Hình như là đã có đôi lần anh muốn tìm hiểu xe vật 
gì đó nằm trong túi xách tay của em phải không anh? Tại sao 
anh có ý theo dõi em, anh không chịu hỏi thẳng em ngay 
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chiều hôm đó, để em sẽ thú thật nhiều điều cùng anh rồi sau 
đó tùy anh quyết định cho số phận hẩm hiu của người con gái 
đã vì chữ YÊU mà quên đi bổn phận phải làm? Anh ơi! Trước 
khi phải viết những dòng chữ này cho anh, em không biết phải 
làm thế nào trước việc, hoặc là thú tội, hay là tiếp tục giấu 
giếm việc ấy mãi cho đến giây phút cuối của đời mình! Trước 
đây không lâu, em có ý bật mí cho nhỏ Hà biết để may ra nó 
hiểu mà, bằng cách này hay cách khác, cứu em ra khỏi một 
nghịch cảnh trớ trêu, để em thoát ra được dòng thác lũ đang 
muốn dìm em vào tận đáy hố sâu thẳm của sự giằn vặt khổ 
đau! 
   Em đang như một kẻ sắp chết đuối rất cần ai đó quăng cho 
một chiếc phao! Lúc ấy em chỉ mong một điều là nhỏ Hà sẽ 
đem việc đó ra nói lại với anh, nên mấy ngày qua em vẫn nuôi 
hy vọng trong lòng là sẽ được anh giúp đỡ... 
   Nhưng, hình như dòng định mệnh đã bắt anh và em phải 
chia xa! Anh thì đang trên bước đường hành quân diệu vợi, 
em không biết ngày nào anh được trở về hậu cứ, trong khi kỳ 
hạn cho công tác đặc biệt của em sắp hết, nên em đã phải 
ngồi bên ánh đèn dầu, thức trắng đêm để viết bức thư này và 
sau đó đem lén bỏ vào dưới gối của anh nhân lúc em đến nhà 
Anh chị Ba chơi, bởi vì ngày mai sẽ có người đến đón em 
xuống ghe đi ra bưng vào lúc năm giờ sáng. Bây giờ thì anh 
đã đoán biết được cái nhiệm vụ đặc biệt và cái vật gì trong túi 
xách tay của em rơi đánh cộp xuống nền nhà gạch Tàu trong 
buổi chiều mưa rào lất phất ngoài sân trước nhà anh Ba rồi 
chứ gì? Nhưng vì em đã yêu anh nên em đã không thể nào... 
 
   Bức thư chấm dứt ở đó và trên khoảng giấy trắng còn lại 
phía dưới đã bị nhòe lên ở nhiều nơi, có lẽ đấy là do những 
giọt nước mắt của Nhung Ðen đã rơi lỗ chỗ lên đó! Và ở cuối 
bức thư, không có chữ ký của người viết, của Nhung Ðen! 
   Dũng bàng hoàng xúc động, thương cảm cho người con gái 
vừa mới đi vào con đường yêu đã phải gánh chịu nhiều khổ 
đau ngay trên những bước đầu tiên lúc mới khởi hành! Không 
biết rồi đây, trên quãng đường còn lại nàng bị bắt buộc phải 
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chọn, cuộc đời nàng rồi sẽ ra sao? Trong lòng Dũng, giờ chỉ 
còn lại nỗi nhớ nhung đong đầy kỷ niệm khó quên và niềm 
luyến tiếc vô bờ bến về một cuộc tình vừa mới chấp cánh bay 
xa! Dũng nghĩ mình có nên nuôi một chút hy vọng nào đó 
không?  
   Và nếu như cho chàng được phép chọn một điều ước 
nguyện, chỉ một điều trong đời thôi, chàng sẽ nói lên điều đó 
là, cho chàng được gặp lại Nhung Ðen, cho dù ở bất cứ hoàn 
cảnh nào, để chàng sẽ cùng nàng nắm tay nhau đi trên con 
đường chàng đang đi! Và Dũng sẽ nói với Nhung Ðen nhiều 
điều để nàng hiểu rằng nơi cuối con đường trước mặt kia sẽ là 
cảnh đất nước thanh bình và toàn dân sống an lạc, như nàng 
đã từng thấy nhà nhà, ấp xóm đang sống trong cảnh an vui ở 
nhiều nơi phía sau, khi những bước chân Dũng và đồng đội 
chàng đã đi qua. 
   Dũng nằm vật trở lại giường, nắm chặt trong đôi tay bức thư 
còn thoảng chút hương thơm của người yêu áp sát chút kỷ vật 
duy nhất còn lại của nàng vào ngực mình, nơi trái tim còn 
đang thổn thức bởi một cuộc tình tưởng chừng như dài lâu, 
nhưng thật là quá ngắn ngủi, vừa chớm nở, mới còn lóe sáng 
rực rỡ như ánh mặt trời vừa ló dạng buổi hừng đông, giờ đâu 
còn hy vọng gì gặp lại nhau khi nàng đang dấn thân vào con 
đường không phải do nàng tự chọn!... 
 
   Dũng lại đem chiếc giường xếp của mình ra nằm trước hiên 
nhà Tô. Ngoài sân, mấy vạt nắng vàng êm ả chưa chịu tắt hẳn! 
Và hình như có chiếc bóng lung linh của Nhung Ðen chợt 
thoáng khi ẩn, khi hiện ra trong vùng ráng nắng buổi chiều tà, 
với đôi ánh mắt như đang dỗi hờn, trách móc, qua màn lệ nhạt 
nhòa, rồi cũng đã mất hút và lạc loài trong vùng không gian 
mông lung, vô tận! 
   Từ đâu phía ngoài thị xã, một cơn mưa rào chợt bay đến thật 
nhanh. Hình như màn mưa mù còn tiếp tục giăng kín thật lâu 
nơi không gian nhỏ hẹp trước nhà Tô, mang lại một nỗi cô 
đơn trống vắng, một nỗi buồn thật sâu lắng đang xâm nhập 
vào tâm hồn người lính trẻ, càng lúc càng nhiều hơn như sức 
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nước thủy triều dâng! Bóng đêm buông xuống thật nhanh, phủ 
trùm lên cảnh vật xung quanh nhà Tô một màn đen u tối! 
   Và, những bóng điện mờ vàng vọt phía dãi phố lá trước mặt 
Dũng giờ đây chỉ còn lập lòe như những ánh mắt ma trơi 
trong đêm mưa rơi tầm tã ngoài đồng hoang vắng!... 
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CHUYỆN Ở QUÂN Y VIỆN 
 

 
 

 
hiếc Trực Thăng Tải Thương vừa hạ cánh xuống 
ngay trên dấu chữ thập đỏ nơi Bãi Đáp Trực Thăng 
nằm cách Quân Y Viện Trương Bá Hân, Sóc Trăng 

không xa lắm. Chút ánh ráng hồng buổi chiều tà vừa mới còn 
le lói đó, cũng đã tắt hẳn trên nền trời màu xám nhạt phía 
ngoài thị xã. 

 C
   Sau khi Bác sĩ trực lựa thương xong, Binh nhất Hưng lê đôi 
chân đi cà nhắc đến nói với Thiếu úy Phong đang còn nằm dài 
trên chiếc băng-ca: 
   - Ông thầy nằm ở Trại 2, còn tụi em nằm ở Trại binh sĩ! 
   Phong rất ngạc nhiên khi nghe Hưng nói như vậy! Vì chưa 
vô Quân Y Viện lần nào nên chàng đâu biết có sự phân biệt 
đã thành nếp từ lâu đó! Ðã cùng sát cánh kề vai nhau ngoài 
trận địa, sao lại có sự phân chia đẳng cấp là nằm riêng ở một 
nơi không một ai muốn vào, dù chỉ một lần trong đời: Quân Y 
Viện? Phong dõi mắt trông theo Hưng. Nửa thân phía dưới 
giờ chỉ còn lại chiếc quần đùi, hai chân quấn đầy băng trắng 
đang cùng với mấy binh sĩ bị thương nhẹ khác bước lên chiếc 
xe tải thương vừa mới dừng lại. 
   Hưng quay nói vói lại: 
   - Ngày mai em sẽ đến thăm Ông thầy nhen! 
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   Phong rán hết sức để tự mình gượng ngồi dậy trên chiếc 
băng-ca, đưa bàn tay phải ra chống phía sau lưng, bàn tay còn 
lại xoa nhẹ lên lớp bông băng trắng tươm đầy máu đỏ trên bắp 
chân trái sưng vù! Một mảnh lựu đạn nội hóa được sản xuất từ 
một công binh xưởng nào đó còn nằm yên bên trong vết 
thương làm cho chàng cảm thấy nhức nhối và khó chịu vô 
cùng! 
   Nhìn chiếc ống quần trận bên trái te tua vì bị Y tá đại đội cắt 
xén lên đến tận trên đầu gối, Phong lẩm bẩm trong miệng: 
   - Thằng Hưng bị thương lỗ chỗ vào hai bắp chân, kể cả trên 
đùi mà còn đi cà nhắc được, còn mình chỉ lãnh có mỗi một 
mảnh nhỏ mà... 
 
   *** 
   Sáng hôm sau, vào khoảng tám giờ sáng, Trung sĩ nhất 
Lâm, Y tá trưởng kiêm Trưởng trại 2 đi đảo một vòng qua các 
giường bệnh, chắc là để điểm danh, đoạn nói với tất cả mọi 
người đang thăm hỏi nhau vì sao phải nhập viện: 
   - Xin các Ngài hãy chuẩn bị! Hôm nay sẽ có người đẹp tới 
săn sóc đặc biệt cho quý vị! 
   Phong quay nhìn về phía cửa. Từ trong Phòng Y tá trực, 
một cô Y tá trẻ, mặc quân phục chỉnh tề, đang đẩy chiếc xe đồ 
nghề ra và tiến về phía giường bệnh số 1 ở dãy bên trái. Cả 
phòng ai nấy đều nhìn nhau che miệng cười khúc khích. 
   Riêng Phong vừa mới nhập viện chiều hôm qua, nằm ở 
giường số 3, chẳng biết ất giáp gì nên quay qua hỏi nhỏ anh 
chàng đang ‘‘kéo tạ’’ ở giường số 2 kế bên: 
   - Chuyện gì vậy?  
   - Ông Thiếu tá bị ‘‘rỗ nòng’’! Hôm nay, anh chàng Trưởng 
trại lại chơi cắc cớ là giao cho cô Y tá đi ‘‘thông nòng’’, thế 
mới chết cho ổng! 
   Bây giờ Phong mới chợt hiểu ra nguyên do anh em len lén 
nhìn nhau cười lúc nãy! Là lính, chẳng ai không biết việc cây 
súng để lâu không lau chùi kỹ lưỡng sẽ bị rỉ sét làm rỗ bên 
trong nòng! Ðàng này...Tự nhiên Phong cảm thấy thương cho 
Ngài Thiếu tá quá! Ông trạc độ năm mươi! Mái tóc hoa râm 
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hớt ‘‘cua-ca-rê’’ kiểu nhà binh hẳn hoi! Chiếc áo lót ba lỗ 
trắng không che hết được phần trên của tấm thân trắng trẻo 
trông đến nõn nà như da thịt con gái! Ông đang nằm trên 
giường với tấm ‘‘ra’’ trắng đắp phủ từ bụng xuống tới chân, 
nhưng người ta vẫn đoán được ông có một vóc dáng hơi lùn 
một chút! Trên đầu giường treo một bộ đồ trận ủi hồ thẳng 
cứng với một cặp mai bạc có gạch dưới sáng chói trên ve hai 
cổ áo và một chiếc phù hiệu ‘‘Thần Kim Qui’’ cũng không 
kém phần rực rỡ trên cánh tay áo ngắn bên trái. Bên cạnh mép 
giường trái, một ống cao su trắng, nhỏ cỡ đầu đũa ăn, chắc ở 
đâu từ ‘‘trung tâm hành quân’’ thông xuống chiếc ‘‘bô’’ đặt 
dưới nền nhà, chắc là để cho ông cần khi ‘‘lấy nước trong 
người ra’’! 
   Cô Y tá trẻ tuổi độ đôi mươi, thân hình gọn ghẽ, cân đối. 
Môi má không son phấn, nhưng với đôi núm đồng tiền luôn 
nở sau hai khóe miệng nên trông nàng rất có duyên. Liếc mắt 
nhìn qua ông Thiếu tá một lượt, chẳng nói chẳng rằng, nàng 
đưa tay ra định kéo tấm ‘‘ra’’ xuống để bắt đầu công việc, 
nhưng đã bị ông Thiếu tá cố giữ tấm ‘‘ra’’ lại. Bốn mắt nhìn 
nhau rồi cười duyên với nhau! 
   Ba mươi giây trôi qua, ông Thiếu tá cố năn nỉ: 
   - Cô làm ơn kêu ông Y tá trưởng đến giúp tôi đi! 
   Cô Y tá không chịu chiều ông Thiếu tá mà lại nói: 
   - Y tá trưởng đi họp rồi! Không sao đâu, em sẽ…nhẹ nhàng 
cho anh mà! 
   Cuối cùng rồi ông Thiếu tá, bởi quá hào hoa nên đã phải 
vướng bệnh lậu nặng, cũng phải nhắm mắt, buông tấm ‘‘ra’’ 
ra, dang hai cánh tay bấu víu vào hai bên cạnh giường, hàm 
răng trên cắn chặt vào môi dưới, nước mắt như chực trào ra từ 
nơi hai khóe mắt mộng...một mí, để cho cô Y tá mặc tình ra 
tay mà ‘‘thông nòng nhẹ nhàng’’ cho ông! 
   Xong, cô Y tá kéo lùi chiếc xe đồ nghề về phía chiếc giường 
đầu tiên ở dãy bên phải. 
   Tiếng của Hiếu, anh chàng đang ‘‘kéo tạ’’, lại rót nhẹ vào 
tai Phong: 
   - Ðến phiên anh chàng Thiếu úy Vũ ‘‘cắt-mũ-bê-rê’’ rồi! 
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   Phong cũng chả hiểu nó ra làm sao nên vội hỏi vói sang 
Hiếu: 
   - ‘‘Cắt-mũ-bê-rê’’ là thế nào? 
   - Là vì anh chàng lớn tồng ngồng rồi mà còn ‘‘đội nón’’ 
mãi, nên phải cắt da qui đầu đó! 
   Trái với ông Thiếu tá, khi cô Y tá đến nơi thì anh chàng Vũ 
đã trong tư thế sẵn sàng! Từ bên này nhìn sang, tuy hơi xa, 
Phong vẫn thấy cô Y tá hành nghề rất điêu luyện và nhanh 
nhẹn. Một tay nàng dùng cái kẹp để giữ dựng đứng ‘‘cái đó’’ 
lên, tay kia cũng dùng một cái kẹp khác kẹp vào miếng băng 
trắng rồi xoay tròn để tháo dần ra khỏi ‘‘nơi cần phải quấn 
băng’’ trước đây! 
   Anh chàng sĩ quan mặt còn non trẻ kia, chắc là chưa lập gia 
đình, hơi nghiêng mình về phía hai tay chống xuống giường 
nơi sau lưng, đang thoải mái nhìn về phía cái ‘‘kỳ công’’ mà 
một ông Bác sĩ khéo tay nào đó đã cắt xén thành ra một hình 
thù đặc biệt với một ‘‘vành đai răng cưa’’ để làm cái ‘‘hàng 
rào bảo vệ hạnh phúc’’ rất ư là đều đặn, trông cũng đẹp đẽ vô 
cùng... 
   Vào khoảng hơn mười giờ trưa, khi Bác sĩ trực đến khám 
bệnh xong, vừa bước ra khỏi cửa, thân nhân tràn vô thăm 
bệnh nhân liền. Dẫn đầu là ba cô nữ sinh tuổi chừng mười 
lăm, mười sáu. Tất cả đều duyên dáng trong bộ đồng phục 
quần áo dài trắng, đang tay xách nách mang quà cáp cùng 
bước đến vây quanh giường ông Thiếu tá. Không biết đám 
con cháu nhà ai mà xem ra thân mật với ông Thiếu tá quá 
chừng!  
   Một cô đang bận xếp nào là sữa hộp, nào táo, nào nho,...vào 
trong chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường. Hai cô còn lại, ngồi ở 
hai bên mép giường, hỏi thăm dồn dập về sức khỏe của ông 
Thiếu tá. Ông Thiếu tá luôn mỉm miệng cười nhiều hơn nói. 
Nhưng đến lúc không thể nín mãi được thì ông lại nói nhỏ quá 
nên Phong không biết ông diễn tả như thế nào về bệnh tình 
của mình cho các cô đang nóng lòng muốn nghe kia... 
   Phong nhìn sang phía đầu dãy giường bên kia. Một cô gái 
trẻ đang khép nép ngồi cạnh bên Vũ. Nàng tuổi độ đôi mươi, 
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đẹp rực rỡ trong bộ áo dài màu hồng nhạt, đang đưa mười 
ngón tay tròn trịa như những búp măng non ra kéo lấy bàn tay 
trái của chàng sĩ quan trẻ để ngang trên hai đùi mình, âu yếm 
siết chặt!  
   Chắc cả hai cô cậu đang rộn lên trong lòng bao điều mơ ước 
về một tương lai tốt đẹp đang chờ họ phía trước. 
   Phong quay lại nhìn sang bên phải giường bịnh của mình. 
Anh chàng ‘‘Hiếu kéo tạ’’ đang hết nhìn người này lại trông 
sang người nọ với lòng vui theo niềm vui của kẻ khác. 
   Ðoán chừng như có một 
tâm sự gì đó anh ta cố nén 

 bực gì và ở 

đoàn 31 Bộ binh! 

 làm sao mà vô đây vậy? 

trong lòng, Phong hỏi sang: 
   - Này, cậu cấp
đơn vị nào vậy? 
   - Chuẩn úy Trung đội 
trưởng thuộc Ðại đội Trinh 
sát Trung 
Còn anh? 
   - Thiếu úy Ðại đội trưởng Ðại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung 
Ðoàn 33 Bộ binh! Cậu bị thương
   - Trong một lần chạm địch, ‘‘người anh em của phía bên 
kia’’ chào em bằng một loạt đạn AK47, nhưng may là chỉ có 
một viên ghé thăm trên đầu gối nên chỉ làm mẻ một miếng nơi 
trái tràm thôi! 
   - Cậu ‘‘kéo tạ’’ như vậy bao lâu rồi? 
   - Hơn sáu tháng rồi! 
   Phong thấy tội nghiệp cho anh chàng này quá! Chân phải 
chàng duỗi thẳng trên giường, chân trái co lên nằm bất động 
trên một cái ‘‘giàn kéo tạ’’! Như vậy là phải nằm một chỗ rồi, 
làm sao cậu ta đi tiểu và đại tiện được? Với hoàn cảnh này, 
cậu ta vẫn vui vẻ, nói năng như đùa giỡn với tử thần, tỉnh bơ 
như quên hẳn chuyện đang xảy ra với mình! 
   Phong hỏi tiếp: 
   - Có vợ con gì chưa, sao không thấy ai thăm nuôi cậu hết 
vậy? 
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   - Em còn bà mẹ già trên chín mươi tuổi rồi, đâu còn đi đâu 
xa được mà tìm thăm! Vả lại, em đã dặn Hậu cứ trưởng đừng 
báo cho mẹ em biết. Còn cô vợ sắp cưới thì... 
   Người hùng của Trinh sát 31 dừng lại ở đó! Phong đoán 
rằng người yêu của cậu ta chắc là đang bận đi làm, như là cô 
giáo ở một trường trung học, hay như là cô thư ký ở một Ty 
hay Sở nào đó tận quê xa nơi miền Trung. Sau giờ làm việc, 
cô còn phải lo chạy mau về nhà để lo săn sóc, phụng dưỡng 
cho bà mẹ chồng tương lai. Ôi, thật cao quí thay, một người 
yêu của lính! 
   Nhưng Phong đã phải ngạc nhiên khi nghe Hiếu kể tiếp: 
   - Cô ta đi lấy chồng rồi, với một giáo viên dạy học cùng 
trường! 
   Thì ra Phong chỉ đoán trúng được một nửa đầu, còn nửa 
cuối thì bà mẹ quê của Hiếu, trong mỗi lúc chiều về, vẫn lần 
mò từng bước chân ra tựa cửa ngóng trông tin người con trai 
đang đi chinh chiến ở miền xa! Nhưng Phong nghe câu 
chuyện sao giống cái tâm sự của mình quá! Lấy bụng mình 
mà...bói cho người khác, ngờ đâu trúng thật! 
   Phong nằm lại xuống giường, đan hai bàn tay dưới đầu làm 
gối, đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà, thoáng nhớ về kỷ niệm 
của một cuộc tình buồn chàng đã khép kín trong tim bấy lâu 
nay! Ngày trước, Phong và một cô giáo cùng trường yêu nhau 
thắm thiết! Lúc Phong còn đang thụ huấn trong Quân trường 
Thủ Ðức, nàng cũng có đến thăm chàng vài lần. Nhưng mọi 
sự đâu dễ gì vất bỏ ra ngoài cái ngăn kéo chứa đầy quá khứ, 
để lãng quên!    
   Khi Phong cầm cái sự vụ lệnh đi về trình diện Bộ Tư Lệnh 
Sư Ðoàn 21 ‘‘Sét Miền Tây’’ ở Bạc Liêu, cũng là lúc Phong 
hiểu rằng mình sẽ phải âm thầm tự ôm một mình cái dấu 
chấm câu nơi đoạn cuối cuộc tình của chính mình! 
   Phong lại quay nhìn sang Hiếu, thấy chàng ta đang đảo mắt 
nhìn về phía Phòng Y tá trực. 
   Ðoán chừng Hiếu muốn nhờ giúp việc gì đó, Phong lên 
tiếng: 
   - Cậu cần gì cứ nói để tớ giúp cho! 
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   Hiếu ấp úng: 
   - Em muốn nhờ y tá lấy cho cái ‘‘bô’’! 
   Chẳng để Hiếu phải chờ lâu, Phong bật dậy thật nhanh!  
Chàng cúi xuống lấy cái ‘‘bô’’ nằm dưới chân giường của 
Hiếu lên đặt dưới đít người bạn thương binh cùng cảnh ngộ, 
vừa mới quen nhưng tưởng chừng như đã thân nhau lâu ngày 
rồi! Khi Hiếu đại tiện xong, Phong vừa mang cái ‘‘bô’’ đi về 
phía Nhà Vệ sinh vừa nghĩ thầm rằng…‘‘không biết tại sao 
cái anh chàng Hiếu này bị vợ sắp cưới bỏ bê, vẫn tỉnh bơ như 
chẳng có chuyện gì xảy ra cả, còn mình, mỗi khi nhớ lại, hay  
nghe ai đó nhắc đến cuộc tình duyên năm xưa của mình, cảm 
thấy nhói đau trong tim!’’. 
   Khi rửa ráy cái ‘‘bô’’ sạch sẽ xong và đem vào đặt nó trở lại 
chỗ cũ, Phong nói với Hiếu: 
   - Tớ đang vương mang một cuộc tình hao hao giống như 
cậu, nhưng nó thật là buồn! Mỗi lần tớ muốn quên nó đi, lại 
thêm nhớ nhung chồng chất, còn cậu thì... 
   - Thì luôn vui vẻ phải không? Nhưng thú thật rằng trước đó 
em cũng buồn lắm! Anh biết không, vì muốn chứng minh cho 
cô ta thấy được mức độ của tình yêu em dành cho cô ta như 
thế nào nên em muốn cắn lưỡi để tự vận đi cho rồi ngay tại 
trại này đó! 
   Phong cho rằng Hiếu muốn khỏa lấp một nỗi khổ đau đang 
trĩu nặng trong lòng nên đem chuyện của mình ra đùa cho vui 
thôi! Nhưng khi Phong chợt nhớ đến nỗi thất tình của riêng 
chàng trước đây, lúc nó gần kề bên bờ vực thẳm, chàng cũng 
đã muốn nhảy xuống đó cho rồi, nên chàng nghĩ rằng Hiếu 
không nói dối với mình! 
   Hiếu đưa bàn tay phải ra bộ điệu phát ngang vào vết thương, 
nơi trên đầu gối mình một chút, tiếp: 
   - Vài hôm sau ngày em nhập viện, vì vết thương làm độc, 
các bác sĩ họp nhau và đề nghị cắt để cho vết thương mau 
lành! 
   Mặc dù Bác sĩ trực đã nhận đặc biệt theo dõi vết thương cho 
em, nhưng trong lòng em không có một chút hy vọng nào, bởi 
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lẽ viên đạn đã chạm vào dây thần kinh làm cho em bị tê rần từ 
trên bắp vế xuống tới các đầu ngón chân! 
   Hiếu dừng lại, đưa tay vén tấm ‘‘ra’’ xếp lại làm tư đang 
phủ trên mình qua một bên, đoạn chỉ vào đùi trái mình và gọi 
Phong: 
   - Anh sang mà coi đây này! 
   Phong bước sang và ngồi ghé bên giường của Hiếu.  Nhìn 
hai đường mổ trước đây, nay đã lành lặn, trông giống như là 
hai...con rết đang chạy dọc song song cách nhau khoảng ba 
phân trên đùi Hiếu, lòng Phong quặn đau như cắt, cảm giác 
rờn rợn như hai con rết kia đang bò trên đùi của chính mình 
vậy! 
   Phong vừa muốn hỏi xem các đầu ngón chân của Hiếu hiện 
trạng giờ ra sao thì cô Y tá cũng vừa đến, đang chuẩn bị vô 
nước biển màu vàng cho chàng. 
   Hiếu chìa cánh tay ra, nói đùa với cô Y tá: 
   - Cô nào yếu bóng vía, nếu như nhìn thấy hai con rết đó của 
tui, chắc là đủ xỉu rồi, có ai chịu gả cho tui đâu, mà Bác sĩ 
trực lại nói đợi cho tui khỏe thêm một chút sẽ mổ tiếp để tìm 
cách tách các sợi dây thần kinh bị chạm ‘‘mát’’ ra, mổ chừng 
nào chân hết tê mới thôi! 
   Cô Y tá đang chăm chú lụi kim vào mạch máu nơi cánh tay 
trái của Hiếu cũng vừa xong, nàng nhoẻn một nụ cười tươi, 
ngước lên hết nhìn Phong lại nhìn Hiếu nói: 
   - Em đã nhìn thấy hai con rết của anh hoài, em có xỉu lần 
nào đâu!... 
 
   Sang đến trưa ngày thứ ba, Hưng, Âm thoại viên của Đại 
đội, dẫn vợ đến thăm Phong. Phong ngạc nhiên khi thấy anh 
ta vận xi-vin có vẻ tươm tất lắm! 
   Phong chưa kịp hỏi là Hưng có Giấy xuất viện rồi, hay là 
định dù về nhà, vợ Hưng lên tiếng: 
   - Thiếu úy về nhà tụi em chơi đi! 
   - Nhà cô chú ở đâu? 
   - Dạ, gần chợ Cầu Trắng! 
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   Nghe vợ Hưng nói vậy, Phong chợt nhớ về một kỷ niệm vui 
trước đây không lâu! Cầu Trắng thì Phong đã biết! Ðó là một 
thị trấn nhỏ, nằm ở khoảng giữa trên Quốc lộ 4, có con Kinh 
Xáng chạy song song nhau nối liền hai Thị xã Cần Thơ và 
Sóc Trăng. Phong nhớ đã có một lần đơn vị của chàng lần mò 
trong màn đêm tối đen như màu mực, đến gần nửa khuya mới 
ra được đến bãi tập kết nơi khu vực nhà dân quanh cây Cầu 
Trắng nghe đâu đã bị sập từ Tết Mậu Thân năm 68! Sáng ra, 
lúc chuẩn bị xuất phát lên đường, đã mất tích anh chàng Binh 
nhất Hưng mang máy PRC25 dùng liên lạc hàng dọc! Phong 
nhìn lùi về phía sau, thấy Binh nhất Lạc mang máy PRC25 
dùng liên lạc hàng ngang, đang cõng hai chiếc máy PRC25 
cùng một lúc, chiếc sau lưng, chiếc trước ngực, còn mỗi tay 
cầm một ống liên hợp. 
   Phong muốn bật cười lên khi nhìn cảnh ấy, nhưng cố nén 
giọng hỏi Lạc: 
   - Hưng đào ngũ rồi phải không? 
   Thấy Lạc chẳng trả lời trả vốn, lại cúi nhìn xuống đôi chân 
đang đứng chạng ra hai bên để giữ thế vững vàng vì sức nặng 
của hai cỗ máy! Phong hơi bực mình! Chàng linh cảm như có 
cái lý do nào đó bên trong sự việc, chàng nghĩ rằng Lạc biết 
lại không chịu nói ra. 
   Chàng tiến đến thử hù Lạc: 
   - Cậu biết Hưng nó đào ngũ, không chịu báo cáo, như vậy là 
cậu bị tội đồng lõa đó biết không? 
   Lạc lập tức ngước mặt lên chống chế ngay: 
   - Nó biểu em đừng nói với Thiếu úy, nó dù về với vợ nó rồi 
sáng mai trở lại sớm, ai dè... 
   Phong cảm động trước tình ‘‘huynh đệ chi binh’’ giữa hai 
chàng âm thoại viên và thấy lòng mình cũng xót xa khi nhìn 
miệng Lạc mếu như sắp khóc! Chàng nghĩ, nếu như đơn vị 
đang lúc hành quân, dù đi ngang qua, hay là dừng lại nghỉ 
quân nhằm ngay ấp xóm quê mình, ai cũng phải hành động 
như Hưng đã làm. 
   Nhưng Phong cố đùa thêm với Lạc: 
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   - Tôi phạt cậu phải làm việc cùng một lúc với hai chiếc 
máy, nghe rõ chưa? 
   Phong vừa quay đi mấy bước, định tìm một âm thoại viên 
khác để thế chỗ của Hưng, chàng nghe từ phía sau lưng vang 
lại tìếng cự nự của Lạc hòa lẫn với tiếng anh em cười đùa: 
   - Mày nói mày trở lại sớm, giờ này mày mới vác cái bản 
mặt của mầy đến! Sao không ở lại luôn với con vợ của mày 
cho sướng cái thân? 
     Phong quay sang nói với vợ của Hưng đang loay hoay bỏ 
mấy bọc trái cây vào tủ cạnh đầu giường của chàng: 
   - Thì ra đây là cái cô đã bắt cóc lính của tui trong cái đêm 
tối trời không trăng sao nơi Cầu Trắng dạo nào có phải 
không? 
   Vợ của Hưng quay qua đấm thùm thụp vào lưng chồng, 
đoạn nói như phân bua trong nỗi mắc cỡ, thẹn thùng: 
   - Cái ông tướng này kỳ cục ghê! Nữa đêm lại mò về, rồi còn 
đòi đào ngũ nữa, em giận em đuổi, nên ảnh mới chịu chạy 
theo Đại đội đó!... 
 
   Ðến chiều tối ngày thứ tư kể từ lúc Phong nhập viện, Phong 
mới thấy phái đoàn thê tử đến thăm ông Thiếu tá!   
   Ðó là một người đàn bà đứng tuổi. Thoáng mới nhìn thấy 
bà, ai cũng cho rằng bà là con nhà quí phái, chắc chẳng làm gì 
cả ngoài việc chỉ ngồi chơi hay đếm tiền mà thôi! Da dẻ bà 
hồng hào, lồ lộ ra dưới ánh sáng của hai dãi đèn nê-ông sáng 
chói treo từ trên trần nhà tỏa xuống, trông đẫy đà, mát mẻ 
trong bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng. Gương mặt bà tròn, 
nạnh ra hai bều má hơi chảy xuống phía dưới, được tô son trát 
phấn kỹ lưỡng nên trông bà hãy còn trẻ lắm, trạc khoảng ba 
mươi lăm ba mươi sáu tuổi là cùng! Nếu như hai vợ chồng 
ông Thiếu tá cùng đứng bên nhau, chắc không có ai tiếc lời để 
khen họ rất đẹp đôi. 
   Ba cô con gái tuổi còn đi học, cô lớn độ mười lăm, cô kế 
khoảng mười hai và cô út đâu chừng bảy tám tuổi. Tất cả đều 
mặc đồ đầm màu sắc sặc sỡ, đang xúm quanh giường của cha 
mà hỏi thăm rối rít. 
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   Một quân nhân tuổi độ ba mươi, chắc là anh tài xế, Phong 
đoán vậy vì anh ta mặc quân phục đàng hoàng nên trông dáng 
đẹp trai ra phết, đang khệ nệ xách hai giỏ đồ thăm nuôi nặng 
vừa mới bước vào. Anh ta kéo cánh cửa tủ ra định xếp đồ vô 
trong, thấy bên trong đã đầy ắp, nên nhanh tay đóng cánh cửa 
lại! Anh tài xế chẳng biết làm sao, đưa mắt nhìn ông Thiếu tá, 
bắt gặp thượng cấp của mình đang đưa mắt nhìn lại đăm đăm, 
tay phải thì khoa qua một vòng trước mặt, chắc ngầm bảo anh 
tài xế hãy nhanh tay lấy đồ trong tủ ra phân phát cho ai đó 
xung quanh. 
   Nhưng anh tài xế nào hiểu được ý của ông Thiếu tá! 
   Anh ta quay lưng đảo mắt nhìn theo vòng tay của ông thầy 
chỉ, còn đang tìm hiểu xem ông xếp muốn bảo mình làm gì, 
đã nghe tiếng của bà Thiếu tá vang lên phía sau lưng: 
   - Anh Ba đâu, sao còn chưa xếp đồ vô trong tủ? 
   Anh Ba, tên người tài xế, giật mình quay lại, thấy bà Thiếu 
tá đang đưa đôi bàn tay ngà kéo cánh cửa tủ ra! Anh tài xế hơi 
biến sắc mặt, liếc nhanh ông Thiếu tá, thấy cấp chỉ huy của 
mình đang gượng cười nhìn theo đôi bàn tay của vợ mình 
đang quơ nào nho, nào sữa hộp,...quăng túi bụi ra nằm lăn lóc 
đó đây trên sàn nhà tráng xi-măng giữa hai dãy giường bệnh! 
   Khi không còn gì trong tủ để cho bà Thiếu tá trổ tiếp cơn 
thịnh nộ đang còn chất chứa trong lòng, bà dừng tay và đưa 
hai bàn tay lên nạnh ở hai bên hông, quay nhìn sang phía 
người chồng yêu dấu của mình đang nằm ngửa người ra trên 
giường, hai bàn tay đan dưới gáy, mắt nhìn như xuyên qua 
trần nhà, điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, khiến 
cho bà ta thêm giận dữ hét lên nghe vang dội cả phòng: 
   - Của ai? Của con đĩ nào? Hả? 
   Ba đứa con gái đứng ngơ ngác ở hai bên giường, hết nhìn về 
cha lại trông sang mẹ! Trong đầu óc non nớt của chúng làm 
sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra đối với cha mẹ của chúng! 
   Từ ngoài cửa, một cô gái trẻ mặc bộ áo dài màu tím nhạt 
vừa bước tới, nghe tiếng la hét của bà Thiếu tá, cô ta đứng 
khựng lại! 
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   Chiếc giỏ đồ trên tay cô vuột rơi xuống đất! Anh chàng Y tá 
trưởng ở đâu cũng vừa trờ tới, thấy cô gái sắp xỉu, bèn vội vã 
cùng với Phong...ra tay nghĩa hiệp dìu cô ta vào phòng y tá 
trực! 
   Phong đã đoán được phần nào nguyên do xảy ra cớ sự! 
   Chỉ vài phút sau, cô gái đã tỉnh! 
   Phong xin Y tá trưởng một ly nước mát và mang đến gạ 
chuyện cùng nàng: 
   - Cô uống chút nước cho khỏe... 
   Cô gái đón lấy ly nước trên tay Phong, nói lời cám ơn, 
nhưng chưa uống vội. Nàng đưa mắt nhìn thoáng qua anh 
chàng thương binh đang mặc quần áo bệnh nhân màu xanh da 
trời đứng trước mặt mình, trông từ đầu đến chân sao chẳng 
có...chỗ nào bị thương cả! 
   Phong cảm nhận được ý nghĩ đó trong lòng cô gái, chàng 
nói ngay: 
   - Tôi chỉ bị thương nhẹ nơi bắp chân, còn đi đứng được, 
chắc vài ngày nữa bác sĩ cho xuất viện thôi! 
   Phong còn muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng chẳng lựa được 
lời nào cho hợp với hoàn cảnh lúc bây giờ, nên chàng dừng lại 
ở đó! 
   Cô gái khẻ mỉm cười với Phong, đoạn quay đi về phía viên 
Y tá Trưởng trại đang ghi chép gì đó trên quyển sổ trước mặt: 
   - Lan xin cám ơn các anh, bây giờ em xin phép về! 
   Phong đang đứng phía sau cô gái, nghe nàng nói vậy, lòng 
chàng rộn lên bao nỗi vui buồn lẫn lộn! Vui vì Phong chưa 
hỏi đã được nàng tự nói lên tên của mình. Và chàng buồn vì 
đang phải trải qua cái tâm trạng của kẻ vừa mới nắm giữ được 
một vật gì đó quí hiếm nhất trong tay, dù biết rằng vật đó 
không thuộc quyền sở hữu của mình, giờ lại sắp buông nó ra! 
   Phong đang lo nghĩ vẩn vơ, anh chàng Trưởng trại cũng vừa 
đứng dậy, miệng nói với cô gái, nhưng một bên mắt thì nháy 
nháy ngầm chuyển đạt tới Phong một tín hiệu nào đó: 
   - Cô về! Chúc cô vui nhiều! 
   Phong hiểu ngay ý của anh chàng hạ sĩ quan tốt bụng, chưa 
kịp nói lời cám ơn, đã nghe chàng ta tiếp: 
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   - Ngày mai đừng quên trở lại sớm nhen ông thầy! 
   Từ bên giường bệnh phía bên kia, Thiếu úy Vũ nhìn sang 
thấy ông Thiếu tá đang ngoái nhìn theo bóng của vợ con mình 
bước dần ra phía cửa. Khi họ vừa ngang qua cửa Phòng trực 
trại, Phong và Lan cũng vừa từ trong đó bước ra. Hình như 
bên trong ánh mắt buồn vời vợi của ông Thiếu tá vẫn còn 
chuyên chở một nỗi luyến tiếc về một hình ảnh thân thương 
vừa mới vuột khỏi tầm tay và có thể sẽ biến mất trong tầm 
nhìn! Và cũng từ trong sâu thẳm của đôi mắt ông, có một sự 
hối hận nào không về sự lầm lỗi nào đó có thể bắt đầu manh 
nha, thêm nỗi rai rức đang len vào tận trong con tim trước đây 
ông muốn cùng một lúc san sẻ tình cảm cho nhiều người đàn 
bà? Không ai biết được ông Thiếu tá đang dõi theo bước chân 
của ai - của người góa phụ trẻ có dáng dấp mỹ miều, trước 
đây ông hứa sẽ giúp lo toan mọi việc, cả việc giúp nàng 
làm...vợ lẻ cho ông sau khi chồng của nàng là một Chuẩn úy 
trẻ mới ra trường không bao lâu đã bị tử trận trong một cuộc 
hành quân án ngữ vùng ven Tây Ðô, hay của người đàn bà 
đầu ấp tay gối, đã một thời làm ông phải mất ăn mất ngủ lúc 
ông vừa mới ra khỏi quân trường, đóng hai cái lon Thiếu úy 
Ðịa Phương Quân trên ve hai cổ áo - đang sắp hòa nhập vào 
dòng người tấp nập qua lại dưới ánh điện mờ mờ trong sân 
Quân Y Viện, lúc hết giờ thăm bệnh nhân!... 
 
   Sáng ngày hôm sau, khi bóng của Bác sĩ trực vừa mới khuất 
sau vuông cửa trại, hai cô gái trẻ cũng vừa xuất hiện, đang đi 
về phía giường của Vũ. Từ bên này, Phong nghe họ đang 
chuyện trò với nhau nên biết được cô chị là Sương dẫn em gái 
mình là Tuyết vào thăm Vũ. 
   Phong tò mò tìm hiểu một điểm khác biệt nào đó nơi hai chị 
em, trong bộ bà ba màu hồng nhạt, giống nhau như hai giọt 
sương kia, đã nghe tiếng của Hiếu vọng sang: 
   - Cái anh chàng Vũ kia thật là phước đức cao dày, đã có của 
ăn còn có của để dành! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
30

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



   Phong vừa định họa vô thêm một câu cho vui...‘‘còn mình 
thì chẳng có ma nào đến thăm’’, đã thấy Tuyết cũng vừa bước 
tới. 
   Nàng khệ nệ xách giỏ quà đến để trên mặt tủ nơi cạnh 
giường của Hiếu. 
   Tuyết nói với Hiếu nhưng mắt thì nhìn đăm đăm vào chiếc 
chân của chàng đang căng ra trên giàn kéo tạ: 
   - Anh Hai bảo em đem quà qua cho anh đó! 
   Hiếu chưa kịp nói lời nào thì Tuyết đã quay về đứng bên 
cạnh chị mình, giương đôi mắt bồ câu dưới hai vòng mày 
cong mỏng nhìn sang Hiếu tỏ vẻ thương hại! 
   Bấy lâu nay Hiếu cố quên chuyện tình không mấy vui của 
mình! Kể từ khi Bác sĩ trực nhận đặc biệt chăm sóc vết 
thương mà không phải cắt bỏ đi một phần thân thể cho đến 
nay, Hiếu cảm thấy vết thương nơi gối của mình mỗi ngày 
mỗi khả quan hơn, nên chàng vẫn nuôi hy vọng trong lòng là 
mình sẽ được bình phục, dù thời gian có kéo dài, để, nếu như 
không còn được trở lại tiếp tục sánh vai cùng các bạn đồng 
ngũ, ít ra chàng cũng sẽ được tự mình đi đứng mà khỏi phải 
cần ai giúp đỡ. 
   Và với ánh mắt trìu mến mà Tuyết thỉnh thoảng len lén nhìn 
sang, khi thì nhè nhẹ đi vào đáy mắt Hiếu, lúc thì như lướt êm 
như một luồng gió nhẹ vào nơi vết thương đang gom miệng 
với một vòng thịt đỏ au, hình như cả hai luồng nhãn quan ấy, 
tuy xuất phát từ một nơi, lại đi về hai phía, nhưng điểm hội tụ 
là con tim đang rộn lên một điệp khúc êm đềm làm cho chàng 
thương binh trẻ cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết! 
   Từ phía bên kia, Sương và Vũ và Phong ở bên này đang 
cùng nhau chia sẻ niềm cảm thông cùng Hiếu và hình như 
trong lòng họ đang có một ước mong là Tuyết và Hiếu sớm 
được nắm tay nhau cùng đi trên con đường đời, hay ít ra nữa, 
hai cô cậu cũng đem được niềm vui đến cho nhau, nhất là cho 
Hiếu trong lúc này... 
 
   *** 
   Bên cạnh Hiếu, anh Tài xế và ba cô con gái đang bận rộn lo 
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thu xếp đón ông Thiếu tá về nhà chơi. Và khi họ ra khỏi cánh 
cửa Trại 2 không lâu, Lan, giản dị trong bộ bà ba đen, đang 
bước về phía giường Phong, cùng lúc với tiếng của viên 
Trưởng trại vang lên từ phía cửa Phòng trực: 
   - Giấy xuất viện của mấy ông thầy đây rồi! Mau đi sớm, về 
nhà sớm, nhưng nhớ là đừng bao giờ trở lại đây làm phiền em 
nữa nhen mấy ông thầy! 
   Khi cả Vũ và Sương, Phong và Lan đang bên nhau đi dần ra 
cửa, Tuyết còn nán ở lại. Nàng rón rén đến bên Hiếu, nói nhỏ 
chỉ đủ cho mỗi mình chàng nghe thôi, cho dù bên trong Trại 2 
giờ chỉ còn lại hai dãy giường bệnh trống trơn: 
   - Ngày mai em sẽ trở lại thăm anh nữa, chịu không? 
   Hiếu chợt thấy cả không gian sáng sủa trong phòng bệnh 
đang dần chuyển sang một màu hồng tươi thắm! Hiếu sung 
sướng ngồi nhìn theo những bước chân mềm của Tuyết như 
đang nhảy múa trước mắt mình và chàng cảm thấy hình như 
một tình yêu đang đến trước tầm tay... 
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CHIẾC BÓNG HỒNG 
 

 
 

rong những đêm dài không ngủ, Quân và các đồng đội đã 
phải căng mắt ra chờ đợi đến mỏi mòn thân xác một cuộc 
tấn công của địch quân, cho dù không một ai muốn trực 

tiếp đối diện với sự chết chóc, cảnh tang thương sắp xảy ra 
cho mình, đồng đội và đồng bào ruột thịt trong cuộc chiến tự 
vệ chống lại sự lấn chiếm của kẻ thù! Những tin tức tình báo 
từ cấp trên chuyển xuống tới tấp với những lời lẽ chung chung 
như...‘‘canh phòng cẩn mật, địch sẽ tấn công vào đêm nay’’, 
hay như...‘‘địch đang tập trung lực lượng gồm quân chính qui 
và quân du kích địa phương, có chiến xa T54 yểm trợ, đang 
có ý đồ tấn công vào ấp trong những ngày sắp tới’’,v.v...Cho 
dù với những bản tin như vậy, có tin hay không, Quân và các 
đồng đội vẫn phải cố gắng...nài ép cho đôi mắt mình làm quen 
với giấc ngủ chập chờn, được chút nào hay chút ấy, ở bất cứ 
nơi đâu và khi nào nếu có thể, để có sức khỏe mà chờ đợi 
những sự việc có thể xảy ra theo như lệnh của cấp trên ban 
xuống! 

 T

   Thường ngày, lúc trời còn chưa sáng tỏ, Đại đội của Quân 
đã phải lên đường đi hoạt động trong vùng lãnh thổ trách 
nhiệm. Cứ mỗi đêm về, vào lúc tờ mờ tối, lại phải ra nhanh vị 
trí phòng thủ đêm nằm quanh vành đai Tòa Thánh Cao Ðài 
Tây Ninh, trên một tuyến dài hơn một cây số ngàn nơi xã 
Trường Huệ để làm bạn với lũ muỗi đói từ phía bìa rừng ập 
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tới! Cái nhiệm vụ ấy cứ lập đi lập lại hằng đêm như một điệp 
khúc nghe hoài nên rất là buồn chán! Dĩ nhiên là trong những 
đêm có đèn trăng sao soi sáng, binh sĩ dễ quan sát về hướng 
nghi ngờ địch có thể xuất hiện hơn là trong những đêm trời tối 
mịt mùng! Chỉ có điều làm cho anh em phải lo âu nhiều nhất 
là khi những con chó nhà đang đêm chợt tỉnh giấc nồng, vội 
ngẩng đầu lên và nhắm mắt buông ra mấy tiếng tru dài vang 
xa trong đêm trường tĩnh mịch! Mấy anh chàng yếu bóng vía 
đang ngồi dõi mắt canh chừng về phía bờ suối rậm rạp trước 
mặt, phải một phen kinh hồn, tưởng chừng như địch đã len lỏi 
được vào trong ấp, đang sắp sửa tấn công vào phe ta từ phía 
sau lưng, nơi những căn nhà mà ban ngày họ đã ăn nhờ ở 
đậu... 
 
   *** 
   Đời sống quân ngũ tuy có gian lao khổ cực, người lính 
chiến đôi lúc cũng thấy ấm lòng bởi tình cảm tốt đẹp của 
người dân đặc biệt dành cho ở những nơi mà họ đã có dịp đi 
qua. Quân vẫn nhớ mãi cái lần Đại đội của chàng đang chuẩn 
bị ra tuyến phòng thủ trong lúc ánh nắng buổi chiều tà sắp tắt 
hẳn trên rặng cây xanh ven bờ con suối vắng. Một Tổ tiền đồn 
phát hiện và bắt giữ một tốp thanh niên đang từ phía bên 
ngoài xóm nhà dân định leo bờ tường rào vào bên trong 
khuôn viên của một Tòa Thánh Thất Cao Đài.   
   Khi đối diện với những thanh niên này, Quân được biết đa 
số trong bọn họ thuộc thành phần trốn quân dịch! ‘‘Căn cứ 
địa’’ an toàn nhất của những phần tử thuộc loại này là những 
Ðình Thần, Chùa Phật hay Thánh Thất! Ðó là những nơi các 
lực lượng cảnh sát hay quân đội, nếu như không có lệnh, đều 
không được phép xông vào! Trong nhóm này có một cậu đâu 
khoảng mười lăm và bốn đứa kia ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi 
phải lên đường nhập ngũ. 
   Quân nói với bọn chúng như ra lệnh: 
   - Từng người một trong các cậu cho tôi xem giấy căn cước! 
   - Em không có giấy tờ gì cả! Ðứa nhỏ nhất trả lời trước với 
thái độ sợ hãi. 
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   - Còn các cậu kia? Quân hỏi tiếp. 
   Tất cả im lặng! Một đứa cao lớn bước đến chìa ra trước mặt 
Quân một gói giấy nhỏ. Mấy đứa còn lại cũng đưa tay vào túi 
quần móc ra một gói nhỏ thủ sẵn trong tay, chỉ trừ đứa trả lời 
chàng lúc nãy. Quân biết rõ rằng mình đang đối diện trước 
lương tâm để đối phó với những kẻ dùng tiền bạc để hối lộ 
cho mình một cách trắng trợn! 
   Nhưng Quân vẫn hỏi: 
   - Cái gì đây? 
   - Dạ, tiền! 
   - Tiền để làm gì, bộ tính đưa hối lộ cho tôi phải không? 
   - Dạ không! Nhưng ông Đại đội trưởng nào đến đóng quân 
ở đây cũng đều nhận cả, xin Đại úy thông cảm cho tụi em! 
   Quân đoán chừng đây là đám con nhà giàu, chắc cha mẹ 
chúng đều là những ông bà chủ lò mì, chủ nhà máy xay lúa, 
hay chủ nhà máy nước đá có tiền dư xài, đem ra lót đường 
cho con em mình phây phây sống ngoài vòng pháp luật, lợi 
dụng nơi tôn nghiêm để trốn quân dịch! Nếu bắt chúng đưa 
lên cấp trên bữa trước, chắc chắn là bữa sau chúng nó lại về 
lảng vảng trước mặt mình, như bắt cóc bỏ dĩa! Quân biết thói 
đời nó như vậy nên đôi khi buồn tình, chàng nghĩ chắc mình 
đã sinh lầm ở một đất nước trong thời buổi chiến tranh chẳng 
giống ai! Với cấp chức nhỏ bé như Quân, nếu thò tay lấy tiền 
bỏ vào túi, tiêu pha với em út trong một vài tiệc rượu cũng 
hết, nhưng lại mang tiếng là nhận hối lộ, trước sau gì chuyện 
cũng tới tai người khác! Và dĩ nhiên là đa số người dân ở đây 
sẽ nhìn chàng với những đôi mắt thiếu thiện cảm! 
   Nhưng làm ngơ đối với những kẻ vi phạm luật pháp quốc 
gia cũng không xong, bởi kẻ dèm pha sẽ cáo buộc chàng 
không làm tròn chức năng của một cấp chỉ huy, khi buông tha 
là tiếp tay với tội phạm trốn lính! ‘‘Binh’’ đường nào cũng 
dẫn đến chỗ ‘‘thân bại danh liệt’’ mà thôi! 
   Không biết tại sao lúc đó Quân lại chọn giải pháp vừa mới 
nảy sinh ra trong đầu là chỉ hù cho bọn này phải một phen 
kinh hồn tới già, cho bỏ cái thói dám đùa bỡn với lính! 
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   - Tất cả hãy bỏ tiền vào túi và hãy theo ngủ chung với tụi 
này một đêm cho vui, rồi ngày mai sẽ có người đến đón các 
cậu đưa vào trại nhập ngũ! 
   - Xin thông cảm cho tụi em một lần mà Đại úy! Cả bọn 
đồng thanh năn nỉ Quân. 
   - Thông cảm hả, các cậu không có cơ hội đó đâu! Chàng 
đáp thẳng thừng như vậy. 
   Nói xong, Quân ra lệnh cho anh em trói gộ hai cánh tay bọn 
họ ra phía sau lưng! Có tiếng khóc sụt sùi lan ra trong màn 
đêm tối đen như mực! Lòng Quân bỗng se lại khi âm vang 
của những tiếng sụt sịt mũi kia hình như còn chưa thoát ra 
khỏi hai vành tai mình dưới hai lần nón sắt! Trong các cậu 
thanh niên ngồi chồm chỗm dưới đất kia có thể có đứa là một 
tên địch nằm vùng! Nhưng nếu nó là con cháu của một ông tai 
to mặt lớn nào đó ở địa phương này, các giới chức có quyền 
từ cấp ấp, xã, quận cho đến ông đầu tỉnh cũng chẳng làm ngơ 
được với ‘‘tấm lá chắn...tiền’’, nói chi đến một cấp chỉ huy 
nhỏ như Đại đội trưởng lại thoát được ‘‘vòng kiềm tỏa của 
kim tiền’’, như lời của đám thanh niên kia đã tiết lộ! Nhưng, 
thà rằng chúng nó lẩn trốn, ăn ở mãi trong ‘‘căn cứ địa’’, đâu 
có gì làm chướng mắt người dân hay những kẻ đang quên 
mình, xông pha vào vùng lửa đạn như những người lính chiến 
hôm nay, họ cũng tự biết thương thân và cũng muốn gìn giữ 
mạng sống của mình như mọi người khác! Tại sao lại cứ mãi 
thụt thò nhảy ra trèo vô trên bờ tường như vậy? Thật cũng khó 
hiểu khi những người có trách nhiệm chăm lo đời sống tinh 
thần cho tín hữu lại cố tình vi phạm luật pháp quốc gia, chứa 
chấp kẻ tội phạm trốn tránh bổn phận công dân trong thời 
chiến như vậy! Thử hỏi, những kẻ ngoại đạo có được gia nhập 
vào...đội quân ăn dầm nằm dề, quân số lên đến cấp...Ðại đội 
kia không? Cảm thông cho bọn họ rồi ai cảm thông cho 
những kẻ đang nằm gai nếm mật để bảo vệ cho bao cuộc sống 
của dân lành được hưởng cảnh an bình? 
   Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, Quân vẫn cầm lòng không 
đậu khi nhìn đến những kẻ đang sợ cái kiếp làm lính đang 
ngồi kia! Một điều chắc chắn là hiện tại, bọn chúng không hề 
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nghĩ đến một trại huấn luyện nào đó đang chờ, mà luôn tìm 
mọi cách để được đứng bên lề một cuộc chiến mà bản thân và 
gia đình họ hiện giờ đều không muốn tham dự, bằng vào đồng 
tiền kiếm được bằng bất cứ cách nào! Tuy nghĩ vậy, nhưng 
Quân vẫn có quyết định là tha cho họ, rồi có ra sao cũng 
được! 
   Quân cố nhận chìm bao nỗi băn khoăn vào tận đáy lòng 
trong sạch của mình và nghiêm giọng ra lệnh cho thuộc cấp 
cởi trói cho đám thanh niên kia. 
   Trong bọn họ có đứa dường như không tin như vậy, nên 
gặng hỏi lại: 
   - Bộ Ðại úy tha cho tụi em thiệt sao? 
   - Không tha, cởi trói xong rồi đem ra bắn bỏ, để cho các cậu 
‘‘đi’’ cho thảnh thơi! Quân cố nén xúc động để thốt lên những 
lời như vậy. 
   Và Quân đoan chắc rằng trong bóng đêm đen, không một ai 
trong đám thanh niên trẻ kia, kể cả những thuộc cấp của 
chàng đang đứng vây quanh, nhìn thấy được nỗi thống khổ 
đang trĩu nặng trong lòng khi chàng thốt ra cái lối đùa kỳ cục 
đó! Trong bọn họ có tiếng khóc òa lên nức nở trong nỗi sợ hãi 
tột cùng! 
   Quân bùi ngùi trong nỗi hối hận đang vày vò và gặm nhấm 
trong tâm can bởi lối đùa bỡn vô duyên của mình! 
   Từ xa, vẳng lại tiếng đàn chó nhà hùa nhau sủa, âm thanh 
vọng lại nghe đinh tai nhức óc, vang rền cả một vùng ấp 
xóm... 
 
   Sáng hôm sau, Quân cùng mấy đồng đội ra ngồi uống cà 
phê trong chiếc quán nhỏ dựng sát bên ngoài bờ tường của 
ngôi Thánh Thất Cao Ðài. 
   Vừa ngồi xuống ghế, một đứa em đã nói với Quân: 
   - Ðại úy thật là kỳ lạ! Phải chi tối hôm qua ông thầy nhận 
tiền của tụi nó để thầy trò mình ra đây ngồi uống cà phê dài 
dài mỗi ngày thì tốt biết mấy! 
   Quân biết thằng em theo chàng đã lâu, nhưng nó còn chưa 
hiểu tính của xếp nó! 
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   Nhưng chàng cố đùa để ngầm mở rộng thêm tầm hiểu biết 
cho cái đầu óc còn non choẹt của nó: 
   - Ðược rồi, tối nay tao cho chú mày chỉ huy một toán đi 
chận bắt và thâu tiền hối lộ của đám thanh niên trốn quân dịch 
kia, chịu không? 
   - Dạ, em chịu liền! Nó hí hửng đáp. 
   - Nhưng sau đó chú mày có chịu theo tao vào Quân Lao Gò 
Vấp để...nằm gỡ lịch không? 
   Thằng em của Quân như chợt hiểu ra vấn đề, nó lè lưỡi ra 
và lắc đầu lia lịa! 
   Cô chủ quán bây giờ mới bước đến chìa hai chiếc răng 
khểnh ra đưa duyên với Quân: 
   - Gia đình em cám ơn Đại úy nhiều lắm! 
   - Sao lại cám ơn tôi, về điều gì vậy cô chủ? 
   - Chuyện hồi chiều hôm qua đó! 
   - Chuyện chiều qua đâu có liên quan gì đến cô? 
   - Có chứ! Ðại úy đã tha cho mấy đứa trốn quân dịch, trong 
đó có đứa em trai của em! 
   Quân chợt hiểu! Cái quá khứ của chỉ hơn mười hai tiếng 
đồng hồ trôi qua không dễ dàng bị xóa mờ nhanh trong tâm trí 
chàng. 
   Và Quân nhớ lại, đứa có dáng người nhỏ bé đã sợ hãi đến 
bật khóc kia là Tùng, em trai của Lan, cô chủ quán đây mà! 
   Nhưng làm bộ như kẻ đóng vai chánh trong buổi tối hôm 
qua không phải là mình, nên để đùa với Lan cho vui, Quân 
chối: 
   - Cô chủ đã lầm tôi với một ông Đại úy nào đó của cô rồi! 
   - Em chỉ nghe thằng em nó thuật lại thôi và nó còn nói 
rằng...‘‘ Đại úy còn đòi đem tụi em ra bắn bỏ’’, làm cho nó 
phải một phen hồn vía lên tận mây xanh! 
   - Tôi chỉ hù cho tụi nó đừng leo bờ tường nữa thôi mà! 
   - Mọi người đều biết như vậy rồi, cho nên Ba em và các vị 
chức sắc trong Tòa Thánh đều khen Đại úy còn trẻ tuổi mà có 
đạo đức lắm đó! 
   - Vậy sao? 
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   Lòng Quân rộn lên một chút niềm vui nho nhỏ, bởi người ta 
đã xếp loại cái hành động của chàng hồi tối qua như là một 
việc làm từ thiện! 
   Lần nào cũng vậy, Quân là kẻ rời quán sau cùng! Quân biết 
em út của chàng có lòng tốt, tạo cơ hội thuận tiện  cho chàng 
có dịp nán lại để tán tỉnh cô chủ quán và tiện thể trả tiền ăn 
uống cho bọn chúng luôn. Quân đứng trông theo mấy đồng 
đội đã từng sát cánh bên nhau trong những lần vào sanh ra tử 
mà thấy lòng dâng cao niềm thương mến dạt dào. Chàng biết 
gần như thuộc nằm lòng sở thích của từng đứa một. Có đứa 
chỉ ăn mì gói xong, uống trà. Có đứa uống cà phê kèm thuốc 
lá. Có đứa lại ‘‘chơi’’ một lượt đủ cả bốn thứ! Xong, tất cả 
đứng dậy và đi thẳng, chẳng hoài ngó lại! Cũng chả có sao, 
bởi vì chúng nó gọi Quân là ông thầy mà! 
   - Bao nhiêu tiền vậy cô chủ? Quân quay lại hỏi cô chủ quán. 
   - Em tên là Lan mà Đại úy cứ gọi bằng ‘‘cô chủ, cô chủ’’ 
hoài! Em không tính tiền đâu! 
   - Thiệt không đó? Hay là cô muốn đền ơn hộ cho đứa em 
dại khờ thích đi tìm nguồn vui với bọn trốn tránh việc đi lính 
kia? Nhưng lúc tôi đi rồi, cô đừng có chạy theo níu áo tôi đòi 
tiền à nhen! 
   - Em không dám làm như vậy đâu, bà Đại úy đánh em chết! 
   Quân thoáng chút chới với trước kẻ muốn điều tra bí mật 
đời tư của mình! 
   Nhưng chàng vẫn coi như pha nên ‘‘phăng’’ tới luôn: 
   - Cô không biết sao? Tôi đi tìm từ lâu vẫn chưa gặp cái 
người mà cô sợ bị đánh đó! Hay là cô làm ơn giúp tôi giữ vai 
trò của người ấy, được không?... 
 
   Quân vội vã trở về Đại đội để kịp giờ xuất phát lên đường 
hành quân. Có chút ráng hồng lóe lên trên nền bầu trời mờ mờ 
một màu trắng nhạt báo hiệu buổi bình minh sắp đến. Từ nơi 
đỉnh tháp cao vươn hẳn lên giữa các ngọn cây quanh ngôi 
giáo đường vọng lại mấy hồi chuông cầu kinh buổi sáng, âm 
vang đi nhẹ vào lòng, cho Quân cái cảm giác sảng khoái vô 
cùng! Ðồng đội của Quân từ trong xóm nhà dân tỏa ra lộ để 
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dàn đội hình tiến quân. Không nhìn lại, nhưng chàng đoan 
chắc rằng, từ trong chiếc quán cóc bên đường, ánh mắt đầy 
thiện cảm của Lan đang dõi theo từng bước chân của những 
người lính ra trận hôm nay. 
   Và trong nỗi niềm san sẻ đó, Quân quả thật không rõ Lan có 
còn nhớ đến việc chàng nhờ nàng làm cái người...đi đánh 
người khác hay là không!... 
 
   Trời đang giữa trưa! Bầu không khí nơi ven vùng thị trấn 
như đang bốc cháy lên dù tiết trời chỉ mới bước vào những 
ngày đầu của một mùa Hè! Hàng cây khuynh diệp bên kia bìa 
ấp đang rũ lá đứng yên, chờ mong một cơn gió nhẹ từ đâu đó 
thoảng bay về. Quân cởi chiếc áo trận ra vất trên một cành cây 
và leo lên nằm đong đưa trên chiếc võng được căng ra dưới 
vòm cây chôm chôm nằm ven bờ một con suối nước trong 
veo, sâu khoảng trên ngang gối. 
   Một binh sĩ đến trao cho chàng chiếc radio bỏ túi. Quân 
căng tai ra nghe từng tiếng của Tổng Tư Lệnh Quân Ðội ra 
lệnh cho các cấp chỉ huy hãy buông súng và bàn giao cho phía 
bên kia!  
   Bàn giao cái gì mới được? chàng tự hỏi lòng mình khi nghe 
cái lệnh mập mờ kia! 
   Quân chụp lấy chiếc ống liên hợp của máy bộ đàm PRC25 
và gọi về Ban chỉ huy Tiểu đoàn. 
   Không có tiếng trả lời! Chàng lấy Đặc lệnh truyền tin ra tìm 
mấy địa chỉ liên quan khi cần thiết để liên lạc và bấm máy 
thêm mấy lượt nữa, nhưng tất cả đều im lặng, một sự làm 
thinh đáng sợ! 
   Quân tự hỏi chuyện gì đã xảy ra mà cấp chỉ huy trực tiếp đã 
không thông báo cho chàng biết! Chàng cho Liên lạc viên đi 
tìm hiểu tình hình trên Ban chỉ huy Tiểu đoàn và các Đại đội 
khác, té ra các nơi đó đã thi hành lệnh từ khuya rồi! Quân 
nghĩ rằng mình sẽ chẳng có một sự chọn lựa nào khác hơn, 
nên gọi các sĩ quan Trung đội trưởng đến gặp chàng để bàn 
thảo việc thi hành cái lệnh trong radio kia! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
40

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



   Quân có thói quen buộc thuộc cấp của mình phải tuyệt đối 
giữ gìn kỷ luật quân đội, nên cho đến giờ phút sau cùng này, 
đồng đội của chàng vẫn phải theo...đội hình hàng dọc, từng 
người một tiến bước và chàng là người đầu tiên của Đại đội 
đến ném súng đạn vào cái...núi vũ khí cùng quân trang quân 
dụng và mấy chiếc quân xa chất đầy ém đạn dược tại khoảng 
đất trống rộng lớn trước cổng số 8 của Tòa Thánh. Quân nhìn 
quanh một lượt, thấy thuộc cấp của chàng có đứa đã mặc đồ 
civil thay cho quần áo trận tự bao giờ! Có đứa giờ chỉ còn lại 
chiếc quần xà lõn và chiếc áo thun ngắn tay màu xanh olive 
trên thân! Quân bùi ngùi cùng anh em còn lại đứng nhìn đống 
vũ khí cao ngất đã từng khắn khít bên mình như tình nhân nửa 
bước không lìa xa một lần chót, lòng bâng khuâng về việc 
đang xảy ra và ngậm ngùi nuối tiếc về một thời ngang dọc đã 
qua! Có ai đó cảm thông để rồi xót xa thay cho những kẻ đang 
ngơ ngác nhìn nhau như bầy trẻ lạc mẹ trong buổi chiều đầy 
mây xám giăng giăng trên bầu trời quê hương ảm đạm này 
không? Riêng Quân, chàng chẳng có gì để đổi thay nên bộ đồ 
trận với cặp lon, bảng tên, chiếc phù hiệu của binh chủng đều 
được thêu bằng chỉ màu đen và đã được may dính vào áo vẫn 
còn trên người và đôi giày bố đi trận vẫn còn dưới chân! 
Chàng không thể cởi bỏ trong lúc này những thứ đã từng gắn 
liền với xương thịt mình trong những tháng ngày dài sống đời 
quân ngũ, vì làm như vậy, trông chàng giống như một số 
người đang đứng quanh đây và chắc chắn rằng điều đó không 
phải là bản chất của chàng! 
   Thế là hết! 
   Quân quay nhanh về phía có giọng nói của ai đó, nghe hơi 
quen tai, gọi to tên chàng với cấp bực hẳn hoi! Một cánh tay 
nhô lên, vẫy qua vẫy lại trên đầu đám đông những người mặc 
đạo phục. Quân nhận ra ông đơn vị trưởng của mình cùng với 
một số sĩ quan trong Bộ chỉ huy Tiểu Khu và Bộ chỉ huy Chi 
Khu đều đã tươm tất trong bộ đạo phục toàn trắng, hiện diện 
trong số đông những người dân lố nhố trên đầu bờ tường cao. 
Bây giờ Quân mới vỡ lẽ ra là không những các thanh niên 
trốn quân dịch chàng bắt gặp chiều hôm qua sợ chết, ngay cả 
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những thượng cấp của chàng, mới sáng ngày hôm nay đây 
còn đứng hiên ngang hét ra lửa, buộc đám thuộc cấp của mình 
xông vào tuyến lửa phía trước, đến giờ này vẫn còn có cái 
quyền ưu tiên núp sau tấm ‘‘bình phong tôn giáo’’ để được 
sống còn trong một đất nước mà chiến tranh đang xảy ra hỗn 
loạn này! 
   Khi Quân đến bên, ông Tiểu đoàn trưởng vẫn còn ra lệnh 
khi chàng còn chưa kịp hỏi nguyên do xảy ra cớ sự ‘‘tan bầy 
rã nghé’’ như thế này: 
   - Anh thay mặt tôi ra tìm cách mạng để bàn giao đi! 
   Quân chợt hiểu ra cái thế chước của cấp chỉ huy muốn ‘‘bán 
cái’’ cho cấp dưới đi thi hành cái lệnh trong radio đây! Chàng 
ngó sang phía ông Tiểu đoàn phó. Chắc ông ta cũng đang ở 
trong cái tâm trạng né như ông đơn vị trưởng, nên vội đưa hai 
ngón trỏ lên chỉ vào ngực chiếc áo thun đang mặc trên người, 
như tỏ ý phân trần...‘‘với áo quần như thế này không tiện cho 
việc đại diện cho đơn vị để đi nói chuyện với người ta’’, trong 
khi hai cặp mắt chớp chớp liên hồi như thể đang khổ tâm 
trong lòng, cố rặn như kiểu đàn bà rặn đẻ trong phòng sanh, 
nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào chảy 
xuống trên mảnh đất quê hương khổ đau này! 
   Không hiểu tại sao, cho đến giờ phút chót đó, Quân lại 
ngang nhiên quay đầu đi ngược trở lại phía sau để thi hành 
một cái lệnh không mấy quang minh chính đại từ trên trời rớt 
xuống kia! 
   Mồ hôi chàng rịn ra ướt đẫm lưng áo trận bởi cái nắng trưa 
hè oi bức! Quân len lỏi đi ngược lại đoàn người di tản hàng 
hàng lớp lớp phủ kín mặt con lộ đá đỏ rộng thênh thang và dài 
ngút mắt, đang lũ lượt tràn về tìm một nơi an toàn nào đó 
trong vùng Thánh Ðịa! 
   Ðang đi, Quân chợt có cái cảm giác như có một bàn tay ai 
đang kéo nhẹ lưng áo mình về phía sau! 
   Và một giọng con gái nghe rất quen thoảng đến bên tai 
Quân: 
   - Ðại úy, mau trở lại đi, cách mạng đang kéo tới phía trước 
kìa! 
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   Quân xoay người nhìn lại và nhận ra ngay Lan trong bộ bà 
ba màu hồng nhạt, một tay nàng đang kéo hạ thấp vành chiếc 
nón lá xuống che ngang tầm mắt như sợ ai đó thấy cảnh nàng 
đang đứng gần kề bên chàng. Quân không cách chi ngăn được 
dòng xúc động mạnh như sức nước thủy triều dâng lên cao 
trong lòng! Và cái hình ảnh sống động của người con gái vào 
độ tuổi trăng tròn kia đang qua khóe mắt đi thẳng vào tim 
chàng và trụ lại trong đó, không qua một chướng ngại vật 
nào! 
   Quân muốn được trò chuyện cùng Lan lâu hơn nữa, nhưng ở 
trong cái hoàn cảnh chạy nạn này, và cũng bởi chàng đang có 
một nhiệm vụ trên mình nên chàng chỉ còn kịp nói với nàng 
một câu rồi bước đi thẳng vào hướng ngược lại với hướng của 
một rừng người đang lướt qua: 
   - Không, xin lỗi Lan, tôi phải đi tìm người chỉ huy của cách 
mạng để bàn giao đơn vị! 
   Và, lúc mặt trời còn đang in chếch bóng mình dưới gót 
chân, Quân đã dừng lại trước một ‘‘người anh em’’ trẻ có 
nước da mặt đã trở nên màu chì của những người sống lâu 
năm ở những vùng rừng sâu nước đọng! Chiếc nón tai bèo 
được úp lệch trên mái tóc không được chải chuốc từ lâu và 
cây súng trường bá đỏ được mang chéo sau lưng với dây súng 
choàng từ vai phải ra trước ngực xuống bên hông trái. Kẻ 
Quân muốn tìm và chàng đã gặp trong bộ quân phục bằng vải 
nylon màu xanh dương và đôi dép râu dưới chân là cấp chỉ 
huy của lực lượng phía bên kia đây sao? 
   Nhưng cho dù hắn là ai, cấp chức như thế nào, Quân vẫn 
phải tiến hành công việc của mình: 
   - Thưa anh, tôi là đại diện của đơn vị quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa đóng quân vùng này, xin lỗi, anh có phải là cấp chỉ 
huy không để chúng ta tiến hành công việc bàn giao? 
   Anh chàng bộ đội nhìn Quân tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi ngược 
lại: 
   - Cấp chỉ huy? Tôi là chỉ huy đây! Anh vừa mới nói cái gì 
bàn giao, bàn giao cái gì mới được chớ? 
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   Quân nghĩ rằng mình đã lầm khi phải đối thoại với một tên 
Tiểu đội trưởng du kích, chẳng biết gì hơn ngoài cái lệnh đi 
tiên phong vào để ‘‘tiếp thu’’ thôi! 
   Nhưng chàng vẫn bình tĩnh, cố gắng giải thích thêm với anh 
ta: 
   - Thì bàn giao súng đạn, các thứ quân trang, quân dụng 
khác, kể cả lương thực nữa! 
   Quân đứng chết đứng như trời trồng giữa những người dân 
hiếu kỳ đang vây quanh khi nghe người chỉ huy buông một 
câu để đời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt người đối diện 
rồi bỏ đi thẳng: 
   - Bàn giao hả? Các anh là kẻ thua trận, đầu hàng vô điều 
kiện, thì cứ vất đại súng ống ra đó rồi muốn đi đâu thì đi! 
   Quân quay gót bước lững thững trở về lối cũ với lòng buồn 
rười rượi! Chàng chả biết mình phải đi về đâu! Nhưng việc 
phải ra trình diện ngày mai để gửi tấm thân và cuộc đời mình 
dài lâu vào một cái trại giam nào đó, quả thật không một ai 
trong bọn chàng mong muốn! Quân và các bạn đồng ngũ đã 
thành người lớn từ lâu rồi và biết tự chọn cho mình con đường 
chính nghĩa để hiên ngang tiến về phía trước, không phải đợi 
một ai dạy dỗ hay nhắc nhở. 
   Xin tá túc tạm ở nhà Lan một thời gian ư? Ðiều đó có thể 
xảy ra lắm, bởi vì Quân và nàng tuy chỉ là những kẻ mới quen 
nhau, nhưng ai ngăn cản được, là kẻ ngoại Ðạo, và nàng, Ðạo 
dòng từ thuở mới ban khai có được cái ngày tao ngộ để cùng 
nắm tay nhau đi hết đoạn đường đời? Nếu không được như 
vậy, Quân chả biết hướng mình sẽ đi là ở đâu! Nhưng có một 
điều chắc chắn là cái nơi Quân sắp tới ngay bây giờ không 
phải là sau cái cánh cổng của cửa số 8 Tòa Thánh, bởi vì nơi 
đó, chàng không muốn đứng chung vào hàng ngũ của những 
kẻ đã quen sử dụng ‘‘bờ tường tôn giáo’’ để chỉ lo cho cuộc 
sống riêng tư của mình, còn những người bạn chiến đấu một 
thời vào sinh ra tử đã bị đem ra...bỏ giữa chợ đời, sống chết 
mặc bây! 
   Chính họ đã tự mình cởi ném bỏ cái sĩ diện của một cấp chỉ 
huy mà trước đây họ đã quì xuống và long trọng tuyên thệ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
44

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



‘‘Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm’’ nơi Vũ đình trường 
ngày nào, để ngay lúc này đây khoác vội vào mình bộ quần áo 
con nhà Ðạo! Họ làm như vậy có đúng chăng? Quân nghĩ, 
những cái thể xác phàm trần thiếu linh hồn của những khuôn 
mặt quen thuộc đã trở nên ‘‘quân thần lơ láo’’ như ‘‘rắn 
không đầu’’ kia, giờ đây chàng cảm thấy rằng mình cần phải 
lánh xa, thật xa! 
   Quân đi len vào giữa dòng người di tản đang uể oải bước 
trên con lộ đá đỏ dẫn về ngôi Thánh đường phía trước. Mấy 
cụm mây xám từ đâu đó bay nhanh về hội tụ lại và đang vần 
vũ trên bầu trời tháng tư nơi vùng thị trấn bốn mùa nắng cháy! 
Tự nhiên, Quân cảm thấy lòng mình trở nên bồn chồn, lo lắng 
hơn bao giờ hết khi nghĩ đến việc sắp gặp mặt người con gái 
tên Lan, chủ của chiếc quán bên đường. Tuy hình ảnh của 
nàng chỉ vừa mới nhen nhúm trong lòng Quân không lâu, 
nhưng với tính tình hiền thục, đoan trang của nàng đã đưa 
chàng đến quyết định là đi tìm nàng ngay để làm chỗ dựa cho 
tương lai cuộc đời mình! 
   Nhưng, Quân không biết Lan có chấp nhận chàng trong cái 
hoàn cảnh này hay không! 
   Quân đang lo nghĩ vẩn vơ, bất chợt có một giọng nói nhỏ, 
nghe thật là êm tai, phát ra từ bóng dáng của một người con 
gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt, đang giấu mặt mình dưới 
vành nón lá, đang bước song đôi với mình: 
   - Anh cởi áo ra và đi theo em ngay! 
   Quân mừng rỡ, như một kẻ đang ngụp lặn giữa dòng thác 
nước chảy mạnh lại có ai đó quăng cho một cái phao, khi biết 
rằng trong cái hoàn cảnh khó xử như thế này, vẫn còn có Lan 
ở bên cạnh. Quân đảo mắt nhìn quanh, có mấy chàng lính đã 
vất chiếc áo trận tự lúc nào, bên dưới hình như vẫn còn...tiếc 
chiếc quần và đôi giày trận, đang trà trộn trong dòng người di 
tản! 
   Quân đưa những ngón tay mình lần theo dãy cúc khuy áo, 
lòng xót xa cho chiếc áo trận dính sát vào thân mình trong 
suốt bao mùa ấm lạnh của đời lính chiến! Quân định vất nó 
xuống chân mình, nhưng chàng không nỡ làm như vậy, vì 
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những bước chân của những người đi sau chàng sẽ giẫm đạp 
lên nó, dù vô tình, cái cảm giác sẽ giống như ai đó đang chà 
đạp lên nhân phẩm, lên con tim chàng vậy! 
   Và trong một thoáng chốc, Quân nhanh tay cuộn tròn chiếc 
áo trận lại, kẹp nó vào một bên nách mình, đoạn thản nhiên 
bước theo Chiếc Bóng Hồng phía trước... 
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ÁNH XUÂN HỒNG 
 

 
 

hi bóng của những em học sinh cuối cùng vừa khuất ở 
phía hai đầu con lộ, cũng là lúc Loan dẫn chiếc xe 
Mobilette ra khỏi cổng của ngôi trường tiểu học tỉnh.  

   Hình ảnh một cô giáo trẻ đang bật cái chống xe xuống mặt 
đường nhựa, đưa một bàn tay với những ngón dài thon nhỏ ra 
vén chéo vạt áo dài trắng lên phía sau lưng quần, đoạn ngồi 
lên trên yên xe, trông thật duyên dáng làm sao! 

K
   Thế mà chiếc xe hôm nay lại giống như là một ‘‘con ngựa 
bất kham’’, chẳng chiều lòng người đẹp mà nổ máy! 
   Những tia nắng hồng còn lao xao trên tàn cây như thể đang 
tranh nhau tìm một chỗ ngủ an lành nào đó trong kẻ lá trong 
khi buổi chiều xuân trôi đi êm ả giữa lòng thị xã. 
   Từ phía trước, một chiếc xe Jeep chạy chầm chậm đến và 
dừng hẳn lại bên Loan. 
   Trung úy Phong vừa bước xuống xe, vừa hỏi nàng với vẻ 
sốt sắng: 
   - Xe hỏng máy phải không? 
   Và chẳng cần đợi câu trả lời, chàng sĩ quan trẻ vội vã ngồi 
lên yên chiếc xe gắn máy. Ðôi giày-sô bóng láng chạy nhanh 
theo đôi bàn đạp quay tròn. Máy nổ, nhưng rồi lại ngừng 
ngay! 
   Phong cằn nhằn: 
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   - Chả lẽ lại hết xăng? 
   Loan xác nhận: 
   - Chắc là như vậy rồi, em định lát nữa cho nó ‘‘uống 
nước’’, ai dè... 

 
   *** 
   Khi hai người vừa bước đến trước cửa quán Cà Phê Mây 
nằm ven bờ một con rạch nhỏ, một điệu nhạc vui nhộn vang 
lên cùng với giọng hát của một cô ca sĩ nào đó đưa lại: 
   - ‘‘Anh là lính đa tình...’’! 
   Phong lẩm bẩm trong miệng: 
   - Sao lại phá đám nhau như vậy? Tôi đâu có thù hận gì với 
cô, sao lại lẻo mép, hát xỏ xiên vào người ta như thế? 
   Loan quay qua hỏi Phong: 
   - Trung úy ‘‘nói hành nói tỏi’’ gì em đó? 
   Chẳng để cho người dối diện hiểu được tâm trạng của mình, 
Phong lảng sang chuyện khác: 
   - Không, tôi nói chiếc xe của cô ấy mà! 
   Loan gặng hỏi: 
   - Chiếc xe của em nó ra làm sao? 
   - Thì tại nó hết xăng mà nó không chịu nói ra, báo hại cả cô 
và tôi đều đạp đến bủn rủn cả chân! 
   Loan cho đó là những lời lẽ cố tình tránh né, không thỏa 
đáng cho điều mình muốn biết, nên khi cô chủ quán vừa quay 
đi sau khi hai người đã chọn nước uống, Loan nảy ra ý định 
muốn ngầm điều tra anh chàng vừa mới quen này. 
   Loan chống cùi chỏ bưng ly nước đá chanh trên tay, giương 
đôi ánh mắt nâu đen nhìn thẳng vào mắt người đối diện. 
Phong mở rộng mắt mình ra hứng trọn tia nhìn ấm áp đó! 
Phong cảm thấy tâm hồn mình sảng khoái hơn bởi cái cảm 
giác mát mẻ đang chảy dài khắp châu thân, tưởng chừng như 
có một niềm tin yêu nào đó bấy lâu nay bị nguội lạnh trong 
huyết quản, giờ mới bắt đầu được hâm nóng lên. 
   Nhìn vào mặt Phong, Loan cho rằng kẻ đang ngồi đối diện 
với mình là ‘‘lính văn phòng’’, từ doanh trại ‘‘dù’’ về nhà với 
vợ con, nên nàng buông lời thăm dò: 
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   - Hay là Trung úy đi về trước đi kẻo chị ở nhà đang chờ 
cơm đó! Ðể em mua xăng lẻ trước cửa quán đổ vào bình 
xăng, chắc là không có chuyện gì rảy ra nữa đâu! 
   Tuy đã hai mươi bảy tuổi đời, nhưng Phong hãy còn độc 
thân! 
   Thật ra, Phong rất hãnh diện khi mình là một trong những 
đứa con tin yêu của chiếc phù hiệu Sư Đoàn Sét Miền Tây 
đính trên cánh tay áo trái và chiếc huy hiệu Tiểu Đoàn Sấu 
Thần may trên túi áo trận! Nhưng chàng chẳng dám để cho 
một bóng hồng nào đó lảng vảng trước cửa buồng tim của 
mình! Phong quan niệm rằng, ‘‘trên mặt trận tình cảm, đừng 
nên vội vã tiến sâu vào chiếm lĩnh trận địa...trái tim vốn rắc 
rối của các  nàng, chỉ nên để lại mục tiêu vừa mới lướt qua 
một chút hình ảnh hào hùng của một thanh niên đi xây dựng 
quê hương trong thời buổi loạn ly mà thôi! Nếu được các 
‘‘nàng Kiều của miền Tây Ðô’’ trân trọng mình như một thần 
tượng, đã là điều đáng quí rồi! Nếu như có một người đẹp nào 
đó hằng đêm ôm gối mộng vọng nhớ đến một bóng chinh 
nhân đang trên ‘‘đường giong ruỗi lưng mang cung tiễn’’, 
giống như chàng ‘‘Kinh Kha’’ của ngày trước, ra đi chẳng 
biết ngày nào trở lại chốn hẹn hò xưa, ai là người chia sẻ với 
nỗi sầu trong lòng người ở lại? 
   Phong không lấy làm lạ trước ‘‘ngón nghề’’ Loan vừa mang 
ra áp dụng hôm nay để điều tra gia cảnh chàng xem như thế 
nào, bởi vì việc ấy chàng đã trải qua nhiều lần rồi! 
   Phong định nương theo ý đó đáp lời Loan, đã nghe nàng bồi 
thêm: 
   - Trung úy có đang nghĩ gì về vợ con ở nhà, cũng đừng 
quên lời nhắc nhở của em vừa rồi đó! 
   Phong giật mình ngưng tay quạt! Chàng bỏ chiếc nón lưỡi 
trai xuống mặt bàn khi biết rằng cô gái đang ngồi trước mặt 
mình quả là ‘‘cao tay ấn’’! 
   Ðã từng xông pha ngoài trận mạc mà chẳng sợ, sá chi một 
ánh mắt đưa tình đang mời gọi lại bỏ qua, Phong nhìn như 
dán mắt mình vào đôi mắt nhung đen nằm giữa bốn bờ mi 
tròn xinh kia rồi xác nhận ngay tình trạng gia cảnh của mình: 
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   - Phải, cô đoán trúng hết trơn, nhưng về sau này, chớ không 
phải như những ý nghĩ cô vừa mới suy diễn ra đâu! 
   Lòng Loan rộn lên một niềm vui khó tả! Thì ra anh chàng 
còn ‘‘ở vậy nuôi thân’’! 
   Tuy vậy, Loan vẫn tiếp tục phá chàng cho tới bến: 
   - Có chắc là như vậy không? Hãy để em lấy dép ra ‘‘xin 
keo’’ xong, mới có quyết định tin hay là không tin vào lời của 
anh nói nhé! 
   Loan vói tay lấy chiếc bóp để trên bàn, thấy vậy, Phong hỏi: 
   - Cô định trả tiền nước và cả công của tôi đưa cô đến đây có 
phải không? 
   Loan đáp nhanh với thái độ ranh mãnh: 
   - Cả hai! 
   Trước khi quay mình đi về phía quày hàng phía trong,   
Phong nói với vẻ hóm hỉnh: 
   - Sao cô không nói là ‘‘cả ba’’, vì còn thiếu ‘‘hai lít nước’’ 
cho chiếc xe đang khát của cô nữa đó!... 
 
   *** 
   Xóm Chài nằm ở vùng ven phía nam của thị xã Tây Ninh. 
Có lẽ kể từ khi những di dân đầu tiên sống bằng nghề chài 
lưới qui tụ về lập nghiệp dọc theo hai bên bờ con rạch nhỏ 
chảy êm đềm ngang qua giữa lòng thị xã, nên mới có cái tên 
‘‘Xóm Chài’’ này chăng? 
   Và nơi đây đã một thời là một trung tâm nhỏ mua bán cá 
mỗi khi ghe chài về cập bến. 
   Vài căn nhà gạch của những người giàu có, hay của những 
viên chức sở tại, với lối kiến trúc theo kiểu của người Pháp, 
trông có vẻ kín cổng cao tường nằm rải rác giữa những căn 
nhà lá khang trang của dân chài. Cũng có rất nhiều gia đình 
sống trên những chiếc thuyền chài biến cải thành những căn 
nhà sàn nhỏ, quanh năm di động lênh đênh trên sóng nước. 
   Bây giờ, tận sát mé nước, bờ rạch được xây kè bằng đá hộc, 
nên cảnh quang trông đẹp mắt và sạch sẽ hơn khi xưa. 
   Vào những đêm sáng trăng, vài ba cặp tình nhân hò hẹn 
nhau toan tính chuyện mai sau, dưới tán của những cây dừa 
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nghiêng mình rũ bóng xuống mặt nước lung linh muôn ánh 
trăng vàng rực rỡ. 
   Và vào những buổi chiều hè nóng nực, cư dân ở đây thường 
ra ngồi bệt xuống bờ kè, đong đưa đôi bàn chân khoa nhẹ vào 
dòng nước để nghe cái cảm giác mát mẻ đang chảy dài trong 
huyết mạch. Gió nhẹ từ đâu dưới bao lớp sóng nhỏ lăn tăn 
trên mặt nước lướt lên phơn phớt trên da mặt, khiến cho tâm 
hồn trở nên sảng khoái và đê mê hơn. 
   Thường nhất vẫn là đám trẻ con cởi trần trùng trục thi nhau 
bơi lội, hay đùa giỡn nhau trên sóng nước triều lên le đé mặt 
bờ kè, lắm khi đến lúc hoàng hôn sắp tắt cũng chẳng chịu lên 
bờ. 
   Chẳng có nơi nào nằm ven đôi bờ của con rạch có được một 
cảnh quang đẹp đẽ và thơ mộng như là ở đây! 
   Hiểm họa của chiến tranh là những gì xa lạ đối với những 
cư dân sống nơi vùng này và thiên tai cũng đã lánh xa họ từ 
nhiều năm qua! Và, vào một ngày giáp Tết 74, Loan và Phong 
đã chọn được nơi này để cùng nhau xây dựng một tổ ấm. Lễ 
cưới của họ đã được tổ chức trọng thể tại ‘‘lâu đài hạnh 
phúc’’ là căn nhà ba gian với mái lợp tôn và vách ván nằm 
trong khu vực Xóm Chài này... 
 
   *** 
   Trước tháng tư năm 1975, người lính nào chẳng có một mái 
ấm gia đình! Nhưng sau đó, các trại tù cải tạo mọc lên như 
nấm khắp ba miền đất nước lại là ‘‘nhà’’ của họ! 
   Loan dẫn theo Nhung, đứa em gái, đến thăm chồng trong 
đợt thăm nuôi đầu tiên nơi một ‘‘chung cư’’ của Tỉnh do bàn 
tay của những người tù dựng lên tại một mật khu cũ của chế 
độ mới nằm giữa rừng sâu, bên bờ của một dòng suối nhỏ, khi 
nghe nói đến cái tên của dòng suối thơ mộng này, ai cũng 
phải nổi da gà, ‘‘suối Lénin’’! 
   Dáng dấp gợi cảm của một người vợ lính chỉ với hai mươi 
mùa xuân đi qua cuộc đời vẫn chưa phai sau mấy năm dài xa 
cách! 
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   Nhưng tính tình hồn nhiên hình như đã biến mất trong tâm 
hồn của một người vợ tù! Phong chẳng nhìn ra được vẻ khác 
lạ đó nơi người đàn bà đầu ấp tay gối của mình! Loan đã tự ý 
ôm cầm hát khúc ‘‘sang ngang’’ với một người đàn ông có 
chức quyền nơi khu vực nhà nàng ở! 
   Chỉ trong vài phút thăm nuôi quá ngắn ngủi, làm sao Loan 
có thể tâm sự được điều gì với chồng! Nàng đành ngồi yên 
lặng mà lau nước mắt! Cái lý lẽ nàng muốn đưa ra hôm nay 
là…‘‘tay yếu chân mềm’’, tử nhỏ đến lớn chưa hề rớ đến 
chiếc liềm cái cuốc, làm sao thích ứng được với cuộc ‘‘đổi 
đời’’ vừa qua! 
   Và cái quyết định thay đổi hướng đi của nàng chỉ là để ‘‘lo 
cho chồng’’! Phong thì lại khác! Với thân phận ‘‘con chim 
trong lồng, con cá nằm trên thớt’’, chàng chỉ có thể nhắn nhủ 
đôi điều với người vợ trẻ và bày tỏ tâm trạng mình cho vơi đi 
bao nỗi nhớ nhung đầy ắp trong lòng để nàng yên tâm chờ đợi 
một ngày về, cho dù chưa biết được ngày đó có xảy ra hay 
không và vào lúc nào! 
   Riêng Nhung, nàng biết rõ mọi nguồn cơn và nàng cũng 
muốn giúp chị mình nói rõ sự thật cho ông anh rể biết trong 
lần gặp gỡ này. Nhưng, trong hoàn cảnh này, Loan thấy chẳng 
tiện nói ra, cũng đành ngồi im lặng, hết nhìn chị rồi lại nhìn 
sang ông anh rể để ngầm chia sẻ niềm xót xa với hai người 
thân mà thôi! 
   Làm thinh chẳng phải là một hành động đồng tình với người 
chị của mình! Nhung muốn qua ánh mắt nói lên điều đó với 
Phong. 
   Không biết ông anh rể có thấu rõ được lẽ ấy để thông cảm 
cho cô em vợ vừa mới bước qua tuổi mười sáu, cái độ tuổi 
tròn trăng nhưng cũng đã biết phê phán các việc sai trái xảy ra 
hằng ngày trong cuộc sống... 
   Và rồi, từng cặp từng cặp ‘‘Ngưu Lang - Chúc Nữ’’ đã phải 
ngậm ngùi chia tay nhau vì đã hết giờ ‘‘tương phùng’’! 
   Trên đường đi trở về trại, Phong vừa đi vừa ngó ngoái lại 
phía sau! Những bước chân của Loan bây giờ hình như đã 
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kém phần quyến rũ như những lúc còn ‘‘khi đón, khi đưa’’, 
thuở hai người vừa mới quen nhau. 
   Mấy lúc gần đây, Phong thường nghe các bạn tù ‘‘to nhỏ’’ 
về mình! Tuy chỉ là nghe lõm bõm thôi, nhưng Phong cũng 
đoán được điều gì đã xảy ra cho mình! 
   Chàng cố xua đuổi ra khỏi tâm tư những suy diễn không đâu 
xoay quanh người vợ trẻ chẳng chung tình! Trong những lúc 
quá mệt mỏi sau một ngày lao động cực nhọc, Phong thường 
đưa mười đầu ngón tay lên xoa vào trán mình! Những lúc như 
vậy, chàng có cảm giác hình như có một chiếc sừng nhỏ đang 
nương theo những cơn ray rức tự đáy tim lòng mà nhú ra làm 
cho chàng thấy khó chịu và khổ sở vô cùng!... 
   Trong lần thăm nuôi kế, Phong chẳng ngạc nhiên khi thấy 
chỉ có mỗi cô em vợ lên thăm mình mà thôi! 
   Trong lúc Nhung trao quà cho Phong, nàng định đem mọi 
việc kể hết cho ông anh rể nghe, Phong đã khoa bàn tay ra 
trước mặt rồi nói: 
   - Thôi em hãy về đi, em đừng nói với anh thêm một lời nào 
nữa cả, bởi vì anh đã đoán được số phận của anh bây giờ ra 
sao rồi! 
   ‘‘Hình như ông anh rể giận lây đến mình’’, Nhung nghĩ 
thầm như vậy. 
   Nhung phóng nhanh hai ánh mắt dò xét vào mắt Phong để 
tìm hiểu xem mình có bị vạ lây bởi việc...‘‘cất gánh sang 
ngang’’ của chị mình hay không rồi buồn bã hỏi: 
   - Anh Hai...đuổi em phải không? 
   Phong thấy mình đã lỡ lời! Việc Trưởng trại cho thân nhân 
ở lại qua đêm nơi nhà Tiếp tân trong khu trại tù Bà Rá này là 
lẽ đương nhiên, vì đường rừng dài hơn năm bảy cây số dẫn ra 
con lộ đất đỏ chạy về thị trấn Phước Long, làm sao họ ra về 
cho kịp! Trong hoàn cảnh này, Nhung ở lại với chàng thì thật 
là bất tiện cho cả đôi bên! Không biết nàng có thấu hiểu được 
điều đó hay không! 
   Phong đang tìm lời để giải bày, nghe Nhung nói tiếp: 
   - Bây giờ anh có đuổi, em cũng chẳng về được đâu, để sáng 
ra em theo mấy chị kia về luôn một thể! 
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   Chợt hiểu ra, Phong khệ nệ vác bao đựng đồ thăm nuôi lên 
vai rồi miễn cưỡng bước về phía khu nhà ngủ phía trước… 
   Ðêm qua, ông anh rể và cô em vợ ngồi bó gối nhìn nhau, 
hay là sự việc xảy ra như thế nào đó, chỉ có hai người trong 
cuộc biết rõ hơn ai hết. 
   Sáng ra, Phong hối thúc Nhung chuẩn bị ra về. 
   Phong đưa chiếc bao trống không cho Nhung rồi bảo: 
   - Em ra về cho sớm để kẻo mặt trời lên cao nắng lắm! 
   Nghe Phong nói vậy, các bà vợ tù đang ngồi kế bên ôm 
bụng cười ngặt nghẽo! 
   Có bà còn bạo mồm hơn, vừa đưa tay lên che miệng vừa 
hát: 
   - ‘‘Anh đưa nàng về...dinh!’’ 
   Phong và người bạn đồng hương cùng nhau lén dựng chung 
một ‘‘tư dinh’’ thật đẹp với mái lợp tranh, vách và giường 
làm bằng những thanh tre rừng đập dập rồi ghép lại để chờ 
một ‘‘cơ hội ngàn năm trong tù’’! May là kỳ này bà xã của 
người bạn tù không có lên thăm. 
   Trời vừa nhá nhem tối, Phong bảo cô em vợ: 
   - Em mau vô mùng đi kẻo muỗi nó thui! 
   Nhung vừa vén mùng chui vô trong vừa hỏi lại: 
   - Còn anh ngủ ở đâu? 
   - Anh có võng đây này, đừng lo cho anh! 
   Ngoài trời tối đen như mực! Trong phút chốc, các ‘‘tư 
dinh’’ nằm rải rác trong rừng cạnh các dãy lán trại tù đã trở 
nên im vắng, một sự bình yên đến lạ kỳ! Tiếng dế mèn bắt 
đầu trổi lên re ré, phát đi những tín hiệu của tình yêu từ đâu 
đó dưới lớp lá khô! Khu rừng già Phước Long đang cuộn 
mình trong làn sương đêm dày đặc! 
   Nhung nằm trăn trở mãi vẫn chưa đi vào giấc ngủ! Nàng 
lắng tai nghe tiếng tay Phong luôn đập muỗi vo ve tìm bãi 
đáp, cả những hạt sương rơi đọng lại trên tàn lá! Lòng nàng se 
lại, chẳng phải vì thấm lạnh hơi sương đang xuống nhiều trên 
mái tranh, mà là một nỗi xót xa cho thân phận của những 
người lính bị buộc phải buông súng xuống giữa đoạn đường 
họ đang đi! Nhìn về phía trước, cánh cổng trại tù đang rộng 
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mở, lòng chẳng muốn nhưng họ bị bắt buộc phải đặt bước 
chân vào bên trong! 
   Không phải mới đây, đã từ lâu hình ảnh hào hùng của 
những người lính chiến vẫn còn in đậm tận đáy lòng Nhung. 
Nhìn thấy cảnh các bà vợ lính khác không giấu được niềm vui 
rạng rỡ khi gặp lại chồng sau bao năm tháng dài xa cách, 
Nhung càng thương anh rể của mình nhiều hơn! Không biết 
bây giờ anh ấy đang nghĩ gì về người chị của mình! Nhưng có 
điều chắc chắn Nhung biết rõ là anh rể đang khổ sở và buồn 
lắm! Người ta đang vui say hạnh phúc trong ngày tao ngộ, 
còn anh thì thui thủi một mình một bóng! 
   Nhung ngồi bật dậy và hỏi vói ra cho dù nàng biết rằng 
Phong vẫn còn chưa ngủ: 
   - Anh Hai à, anh còn thức phải không? 
   Phong đáp: 
   - Mấy con muỗi nó quần anh mãi làm sao chợp mắt cho 
được! 
   Nhung nói nhanh: 
   - Vậy thì vào đây mà ngủ với em nè! 
   Phong chẳng lạ gì cái tính con nít của cô em vợ mình, nghĩ 
sao thì nói vậy, chẳng chút đắn đo! Loan và Nhung, hai chị 
em giống nhau như hai giọt nước, như thể ‘‘cắt mặt để qua’’ 
vậy! 
   Nhưng tâm tính của họ chẳng giống nhau tí nào! 
   Nhớ đã có lần, Phong vừa ‘‘dù’’ về tới nhà, thấy Nhung 
đang đứng xây lưng nấu ăn trong bếp, với bộ áo cánh màu 
hồng nhạt và mái tóc dài phủ kín bờ vai nhỏ, chàng sớn sác 
tưởng đâu là vợ mình, bèn nhảy tới ôm hôn chùn chụt vào tóc 
vào ót nàng tới tấp. 
   Nhung biết anh rể của mình lầm nên khi Phong buông nàng 
ra, nàng chỉ về phía buồng ngủ, nói tỉnh bơ như chẳng có việc 
gì xảy ra cả: 
   - Chị Hai bị cảm đang nằm trong buồng kìa, vào đó mà hun 
cho đã! 
   Phong biết rõ sự việc xảy ra ngày trước chỉ là chuyện mình 
nhìn lầm, Nhung còn tha thứ được, chớ bây giờ vào trong 
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mùng với nàng, léng phéng rồi bị nàng ban cho một đạp rớt 
xuống giường, lúc đó lấy cớ chi để tự biện hộ cho mình! 
   Ðang nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng của Nhung đứng kế bên 
võng hối thúc: 
   - Mau đi anh! 
   Phong trù trừ: 
   - Không được đâu em à! 
   - Chỗ của anh anh ngủ, chỗ của em em ngủ, tại sao lại 
không được? 
   Nhung vừa phân bua vừa lôi bừa Phong lên giường... 
   Ðang chập chờn trong giấc mộng tù, chợt có tiếng chim gọi 
đàn ríu rít từ trên ngọn cây cao làm Phong giật mình tỉnh giấc! 
   Lúc mở mắt ra, chàng thấy Nhung đang nằm xoay người ôm 
ngang thân chàng mà ngủ say sưa như chết! Phong nhớ lại là 
đêm qua, giữa Nhung và chàng vẫn có một khoảng cách đủ để 
có thể minh định rằng họ là em vợ và anh rể với nhau, vì hoàn 
cảnh bắt buộc mới chung giường thôi! Bây giờ... 
   Lúc Phong đưa tay mình nâng nhẹ vòng tay của Nhung ra 
khỏi ngực mình, nàng vẫn còn say ngủ! Ðến khi chàng nâng 
đùi Nhung lên, nàng bất chợt thức giấc! 
   Hai người cùng bật ngồi dậy một lượt trong nỗi ngỡ ngàng! 
   Một phút trôi qua, Phong an tâm hơn khi nghe Nhung nói: 
   - Mình huề nhau nhen Anh Hai! 
   Phong đang ngơ ngác chẳng biết vì sao cô em vợ nói như 
vậy, chưa kịp hỏi, nàng vui vẻ nói: 
   - Thì huề về việc anh ôm hun em lúc trước đó!... 
   Bây giờ, mỗi khi nhìn lại vợ con mình rồi nhớ đến chuyện 
năm xưa, Phong tự phục mình sát đất, ‘‘mỡ kề bên miệng, 
mèo lại chê’’! Chuyện là, đám bạn tù, hằng ngày xem xa 
‘‘khù khờ’’, giả điếc giả câm vậy mà đã có những ‘‘sáng 
kiến’’ đáng ghi vào trang sử tù! Trong khoảng thời gian này, 
các trại cải tạo đều do bộ đội Cộng sản quản lý. Anh em được 
đi ‘‘lao động tự giác’’, nên có nhiều nơi xem ra có mòi dễ thở 
hơn! Do vậy, ngoài ‘‘nhà tiếp tân’’ ra, anh em còn cùng nhau 
tạo ra những căn chòi riêng nằm rải rác dưới những tán cây 
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rậm rạp nằm dọc theo hai bên con đường mòn dẫn xuống bờ 
suối. 
   Sau khi qua đêm ở ‘‘nhà ngủ’’ xong, sáng ra anh em tiễn 
thân nhân của mình ra về. Ðược một quãng đường, ngó trước 
dòm sau thấy chẳng có bóng dáng của vệ binh, các đấng ‘‘sĩ 
quan ngụy’’ bèn dìu ‘‘phu nhân’’ của mình lũi nhanh vào 
''dinh'' ngay! 
   Có chàng, ban ngày vẫn đi lao động bình thường, lúc đêm 
về lại dám ‘‘nuôi...vợ’’ trong rừng như vậy đến năm bảy ngày 
liền, đến khi các bà chán quá đòi về mới thôi!  
   Sau này, có nhiều anh em HO khi đi phỏng vấn, lòng rất 
phập phồng lo sợ cho đứa con tượng hình từ trong ‘‘đầu gối 
của mẹ’’ thuở còn lặn lội đi thăm nuôi giữa rừng sâu, bị đánh 
rớt cho ở lại! 
   Nhưng hình như chẳng có trường hợp nào gặp khó khăn cả! 
   Bây giờ, đã có rất nhiều ông bác sĩ, nha sĩ, kỷ sư tương lai 
nơi đất nước ‘‘Cờ Hoa’’ tự do này nằm trong trường hợp 
‘‘nhập thế’’ rất là nên thơ như vậy! 
 
   ***  
   Sau khi đẩy máy cắt xong vuông cỏ, Phong ngồi bệt xuống 
nghỉ trên thảm cỏ xanh dưới tán một cây ‘‘oak’’ to trước nhà. 
Nhung mang ra cho chồng một ly nước đá chanh. Ly nước từ 
trên tay vợ gợi lại trong Phong hình ảnh của một cánh tay 
thon nhỏ chống cùi chỏ trên mặt bàn và mấy ngón tay xinh 
xắn ôm quanh thành ly nơi quán Cà Phê Mây thuở chàng và 
Loan vừa mới quen nhau. Hình ảnh thân thương đó trở thành 
một kỷ niệm khó quên, vẫn hiện diện trong tâm tư chàng suốt 
mấy năm dài trong đời sống quân ngũ! Ðến lúc vương mang 
cảnh tù tội, cái tin Loan ‘‘bước sang thuyền khác’’ làm cho 
Phong ngạc nhiên không ít! Chàng cảm thấy con tim mình 
đang rỉ máu đào, cái cảm giác đau đớn tột cùng giống như có 
ai vừa mới phóng vào đó một mũi tên vậy! 
   Bây giờ, cuộc diện đã đổi thay theo một chiều hướng khác, 
hình bóng của người vợ cũ vẫn chưa phai trong lòng Phong! 
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   Nhung chỉ nhìn thoáng qua là đoán biết được lúc nãy Phong 
đang nghĩ gì! Tuy vậy, nàng vẫn thông cảm cho cái tâm trạng 
mà chồng mình đang vương mang! Không ai có thể vứt bỏ ra 
ngoài tâm khảm của mình những kỷ niệm của một thời yêu 
nhau. 
   Nhung đắm đuối nhìn vào mắt Phong rồi hỏi cho có  
chuyện, chớ chẳng phải là nàng ghen tương với chị mình: 
   - Anh đang nhớ đến chị Loan phải không? 
   Phong nể phục cái tính nhạy cảm của vợ mình! Không có 
điều gì qua trót lọt được đôi ánh mắt thần dò xét của nàng! 
   Nhưng Phong vẫn cứ chối bừa đi: 
   - Làm gì có chuyện đó! 
   Nói xong, nhằm dập tắt ngay ngọn lửa...ghen có thể sẽ bộc 
cháy trong lòng của vợ mình, Phong đè ngửa Nhung ra trên 
bãi cỏ rồi đặt liên tiếp những nụ hôn nồng thắm lên mắt lên 
mũi nàng, là hai nơi chàng cho rằng có sức quyến rũ nhất 
trong những lúc gần gũi bên người vợ yêu dấu! Nhung nằm 
yên trong vòng tay chồng, nghe niềm hạnh phúc dâng cao 
trong lòng! 
   Chiếc xe bus đưa rước học sinh vừa dừng lại trước nhà. 
   Nhung đẩy Phong ra cho có lệ rồi liếc mắt nguýt yêu chồng: 
   - Anh kỳ quá hà, con nó đang nhìn mình kia kìa! 
   - Kệ nó, tui hôn...má nó chớ...hôn ai mà tui sợ! 
   Phong lại kéo Nhung về phía mình, vừa muốn tiếp tục phủ 
thêm...‘‘trận mưa hôn’’ lên mặt nàng, đã nghe giọng nói đả 
đớt của Bé Bích vẳng đến bên tai: 
   - Daddy! No...No, không được...ăn hiếp...Mammy! 
   Trẻ con thường chẳng hiểu gì về việc cha mẹ chúng âu yếm 
nhau. Riêng Phong, chàng cảm nhận ra mình chẳng thiệt thòi 
gì mỗi khi đứa con gái đầu lòng bênh vực cho mẹ nó! Tình 
mẫu tử giữa vợ và con chàng hình như mỗi ngày một thăng 
hoa và con đường hạnh phúc chung của gia đình chàng thì 
luôn rộng mở thênh thang phía trước. 
   Và Phong lại nghĩ đến người xưa đang sống bên kia bờ đại 
dương xa nghìn trùng! Nàng bây giờ như một cánh hoa hồng 
nhỏ đang bị cuốn hút theo một bóng hạnh phúc chập chờn 
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trong gió nhẹ buổi xuân sang! Ước mong cho những bước 
chân mềm sẽ không phải giẫm đạp lên những gai nhọn có thể 
làm cho niềm tin của nàng chảy máu!... 
   Không hẹn, gió loạn từ đâu đó thoảng bay về vờn nhau làm 
lay động cành lá trên mấy chậu ‘‘bonsai’’ mai vàng, bằng 
lăng tím và sứ đỏ đặt trước sân nhà đang độ ra hoa khoe sắc 
thắm trong nắng ấm buổi chiều xuân. 
   Và, muôn ÁNH XUÂN HỒNG hình như còn đọng lại mãi 
trong tàn lá xanh lao xao trên đầu Phong, trong khi hoàng hôn 
đang xuống dần trên khu phố nhỏ... 
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NIỀM VUI CUỐI NĂM 
 

 
 

 hi vầng đông vừa ló dạng phía chân trời là lúc tôi 
bắt đầu đạp xe để đến trường trung học công lập 
duy nhất ở ngoài thị xã. Ðến xế bóng, tôi lại gò 

lưng trên ‘‘con ngựa sắt’’ để trở về nhà. 

 K
   Vào những lúc như vậy, tôi đều thấy Liên ngồi trong cái ‘‘ki 
- ốt’’ bán đồ tạp hóa ngoài đầu ngõ. Hình ảnh thân thương đó 
luôn trải dài trên quãng lộ đá mà tôi nhớ như thuộc nằm lòng 
nơi nào có những ổ gà hay những chỗ đất đắp vá lại các chỗ 
bị hư hỏng. Cô bé bằng tuổi với tôi bây giờ đã ‘‘trổ mã thành 
rồng’’, trông dáng dấp nàng đẹp đẽ như là con gái vào độ tuổi 
mười sáu trăng tròn. 
   Liên là con một! Gia đình nàng sống trong một căn nhà hình 
chữ ‘‘đinh’’ với mái ngói đỏ au và tường gạch quét vôi trắng 
xóa. Má Liên đã bị liệt nhẹ nửa thân người sau một cơn bạo 
bịnh! Nhưng bà vẫn còn tự mình đi đứng được! Ba Liên làm 
‘‘xếp’’, cai quản một toán năm bảy phu lục lộ chuyên lo sửa 
sang quãng quốc lộ chạy ngang qua nhà tôi. Với đồng lương 
công chức của ba Liên, cuộc sống của gia đình nàng có vẻ 
sung túc lắm. Chả bù với ba tôi, chỉ là một tá điền, thân luôn 
gắn liền với ruộng đồng, gia cảnh vẫn thiếu trước hụt sau, một 
gian nhà tranh vách đất quanh năm gió lùa thông suốt từ cửa 
trước ra hè sau! 
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   Liên luôn mặc quần áo bảnh bao bằng lãnh bóng láng, chân 
đi guốc. Hai bím tóc mượt mà buông xuống ‘‘hai quả cau’’ 
hình như mỗi ngày mỗi lớn dần thêm lên dưới làn vải áo trước 
ngực. Ðến khi lên bậc trung học, tôi mới được lột xác hẳn ra! 
Bộ bà ba đã từng bám theo tôi ‘‘trường kỳ kháng chiến’’ 
trong lúc đi học cũng như khi ra ruộng giờ được thay thế bằng 
bộ đồng phục mới may bằng các loại vải rẻ tiền với quần 
‘‘sọt’’ màu xanh dương, áo ‘‘sơ - mi’’ trắng ngắn tay và đôi 
bàn chân luôn đi ‘‘giày của thời tiền sử’’ vừa mới được tra 
vào đó đôi ‘‘ba - ta’’ mới. 
   Ba Liên và ba tôi trông như hai người xa lạ! Còn má Liên 
và má tôi, hai người bạn trầu không phải là họ hàng thân 
thích, nhưng thân nhau như là chị em ruột thịt vậy!  
   Chính vì lẽ đó, giữa Liên và tôi đã có nhiều kỷ niệm buồn 
khó quên của thuở học trò lưu luyến ấy... 
 
   ***  
   Năm đó, tôi còn đang theo học lớp cuối của bậc tiểu học. 
Vào độ sắp bãi trường nghỉ Tết, phong trào viết thơ, viết lưu 
lút cho nhau rầm rộ như ‘‘trăm hoa đua nở’’! Có mấy đứa viết 
xong, thấy tôi ‘‘văn hay chữ tốt’’ bèn đưa cho tôi xem thử. 
Tôi chỉ thêm chút mắm chút muối vào cho khởi sắc lên là 
xong! 
   Chẳng lẽ ngày nào tôi cũng làm việc không công cho lũ bạn 
của mình, như vậy mất hết vốn liếng chữ nghĩa còn chi, nên 
sau mấy ngày đắn đo suy nghĩ, tôi bèn xé giấy học trò ra rồi 
ngồi cặm cụi viết thư cho nhỏ Liên, cho dù ngày nào tôi cũng 
thấy nó ngồi ‘‘bán quán’’ ở đầu ngõ. 
   Bịa giùm thì dễ, nghĩ cho mình thì thật là khó! Viết rồi xóa, 
xóa rồi viết, cuối cùng rồi tôi cũng đã hoàn thành tác phẩm 
của mình. 
 
   Tây ninh, ngày... 
   Bạn Liên thân mến, 
   Mới đó, chúng ta đã xa nhau hơn hai năm trời! Và tôi cũng 
đã trải qua hai cuộc nghỉ hè rồi! Nói là nghỉ hè cho thêm văn 
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vẻ đối với những ai kìa, chớ ngày nào tôi cũng đi ra ngoài 
trại ruộng để làm bạn với mấy con trâu, buổi sáng chúng kéo 
cày, buổi chiều cắm cúi gặm cỏ, lưng trơ ra giữa cánh đồng 
đìu hiu nắng gió cho mấy con cò, con sáo nó đậu! 
   Còn bạn ‘‘bán quán’’ như vậy có gì vui không? 
   Thế nào rồi kỳ nghỉ Tết cũng sẽ đến thôi! Mấy con trâu 
cũng đang chờ tôi ở ngoài đồng, buồn thấy mồ, có gì để vui 
đâu! 
   Nghĩ đến lúc trở lại trường, tôi ao ước được cùng Liên sánh 
bước như thuở chúng mình còn theo học ở trường làng. Vắng 
bóng bạn, cảnh quang nơi sân trường mới chẳng vui hơn chút 
nào so với lúc còn học dưới mái ngôi trường cũ! Bây giờ, tôi 
một mình lẻ loi, lấy ai làm bầu bạn để quên quãng đường xa! 
Tôi cảm thấy tâm hồn mình trống vắng, chẳng có gì bù đắp 
cho những mất mát vụn vặt, không tên! Chẳng bù với lúc 
trước, đầy ắp trong lòng biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên. 
   Ở lớp học bây giờ, ngoài những bạn cũ, tôi lại có thêm rất 
nhiều bạn mới nữa! 
    Khoảng sân cỏ trước trường rất rộng! Trước giờ học, lũ 
con trai thường chia ra làm hai tốp tranh nhau quả bóng da, 
chớ không phải là quả bưởi non như lúc còn ở trường làng! 
Tôi rất thích trò chơi này lắm! Nhưng má tôi lại cấm không 
cho tôi nhập cuộc vui với các bạn, lý do là để tránh bị tai nạn 
gãy tay, trầy chân! Ðám con gái tụ tập từng nhóm năm ba 
đứa cùng nhau chơi nhảy dây, chơi đánh đũa hay nhảy cò cò 
trên nền nhà tráng ‘‘xi - măng’’ dưới mái hiên của những lớp 
học khang trang. Phải chi có Liên đang cùng đánh đũa ở đây, 
tôi sẽ lén đến chụp lấy quả bóng ‘‘tơ - nít’’ rồi vội vã chạy 
trốn như những lúc Liên chơi bằng quả chanh non của thuở 
nào... 
   Liên ạ! 
   Bây giờ tôi có nhiều chuyện hay, muốn kể cho bạn nghe, 
chịu không? Tôi có thằng bạn mới ngồi kế bên tên là Tuấn. 
Nhà nó giàu lắm! 
   Tuấn học dở ẹt nên năn nỉ tôi viết giùm nó hai cái thư cho 
ha con bồ của nó! Lúc vào lớp học, tôi trao thư và nhận lại 
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của nó hai trái me đậu chín mùi, thơm phức!  Tuấn nhét vội 
hai bức thư vào tập vở, miệng cười rạng rỡ như kẻ bắt được 
vàng! 
   Thầy Cao thấy Tuấn không có thái độ nghiêm túc trong giờ 
học nên gọi nó lên bảng để trả bài. Chao ôi! mặt Tuấn sao lại 
tái xanh lên như tàu lá chuối non vậy? Khi thấy thầy Cao cầm 
hai phong thư trên tay, tôi bất chợt giật mình! Có tịch rục 
rịch mà! Phen này có ‘‘chạy đàng trời cũng chẳng tránh được 
nắng’’! Thế nào rồi tôi cũng sẽ bị thầy trừng phạt như Tuấn 
bằng mấy phát thước kẻ vào lòng bàn tay cầm viết về cái 
tội...viết mướn mà thôi! Nghĩ đến điều đó, hồn vía tôi bay 
bổng lên tận chín tầng mây cao và sắc mặt của tôi lúc đó chắc 
cũng đang xám dần theo màu mây đang vần vũ chuyển mưa 
ngoài trời! 
   Sau vụ này, tôi mới biết ra là hai bức thư tình kia Tuấn định 
cùng một lúc trao cho hai đứa con gái cưng của Thầy Phong 
dạy Lớp Nhất con gái. Nó chẳng phải muốn ‘‘bắt cá hai tay’’ 
đâu, mà nó nói rằng ‘‘sẩy tay cô chị, còn có cô em, làm như 
vậy cho chắc ăn’’! Cái thằng coi ngu ngơ vậy mà thật là gan 
dạ cùng mình! 
   Thôi, thư viết đã dài, hẹn lại thư sau, tôi sẽ kể cho Liên 
nghe nhiều chuyện vui hơn. 
   Trước khi dứt lời, trước thềm năm mới, chúc Liên được 
nhiều sức khỏe và những ngày sắp đến sẽ là một chuỗi ngày 
Xuân vui vẻ kéo dài bất tận! 
   Bạn của Liên, 
   Bông. 
 
   *** 
   ‘‘Duyên sao cắc cớ hởi duyên’’! Chiếc xe Honda Dame của 
tôi lại chọn gần chỗ cái ‘‘ki - ốt’’ bán đồ tạp hóa của Liên mà 
hết xăng! 
   Tôi đẩy xe đến nơi chiếc ghế nhỏ trên đó có đặt mấy chai 
xăng lẻ và thả cái chống xe xuống mà Liên chẳng hề hay biết. 
Chắc là nàng đang mải miết đọc tiểu thuyết gì đó phía bên 
trong quầy hàng. 
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   Tôi gọi vói vào trong: 
   - Chị làm ơn bán cho tôi hai lít xăng! 
   Liên ngước mặt lên, một thoáng ngỡ ngàng hiện ra trên nét 
mặt người thiếu phụ trẻ! Ở vào độ tuổi sắp chạm đến mức ba 
mươi, trông Liên hãy còn đẫy đà, tươi mát như gái đôi mươi! 
   Ðôi lưỡng huyền nhô cao nhưng không che khuất được trọn 
vẹn đôi ánh mắt nhung đen vẫn còn tiềm ẩn nét kiều diễm của 
thuở nào! 
   Tôi quay mặt đi để tránh đôi sóng mắt đen lay láy có sức 
quyến rũ lạ kỳ đã khiến cho tâm hồn tôi ngất ngây trong giây 
lát! 
    Thì ra, ngày tháng có thể làm phôi pha những gì xảy ra 
trong cuộc sống, nhưng ‘‘làn thu thủy, nét xuân sơn’’ kia đã 
như một dấu ấn khắc sâu vào tận đáy tim tôi! 
   Lòng tôi thêm xao xuyến khi nghe nàng nói: 
   - Anh còn chưa hết giận em về chuyện ‘‘bức thư’’ hay sao 
mà lại đối xử với em như vậy? 
   Chợt nhớ lại là mình chẳng có gì sai trái trong việc viết thư 
chúc Tết cho Liên năm nào, nên tôi quay lại hỏi nàng: 
   - Tôi đối xử với chị như thế nào? 
   - Anh cho em biết vì lý do gì anh lại gọi em bằng...chị? 
   Thì ra là vậy! Tiếng nói của Liên hơi nhỏ đi một chút, 
nhưng bên trong giọng nói của nàng hình như đang chuyên 
chở một nỗi buồn sâu lắng có pha lẫn một chút trách hờn về 
một điều gì đó còn chưa nguôi trong lòng!  
   Tôi nhìn vào mắt Liên, lâu hơn một chút so với những lần 
mà trước đây tôi chỉ dám liếc qua đôi ánh mắt kia mà thôi! 
Liên cũng vậy, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi, chẳng có chút 
nào nhân nhượng cả! Và, luồng nhãn quan của người đàn bà 
trẻ góa bụa đẩy bạt tầm nhìn của tôi dần xuống vùng da trắng 
ngần trải dài phía dưới! 
   Lòng tôi quặn đau như cắt khi trước đó vài giây, mấy giọt lệ 
lạnh lùng hình như đã bị đóng băng từ lâu trong ‘‘vũng sâu 
nước biếc’’ kia từ từ ứa ra khỏi đôi hàng mi mượt mà và lăn 
dài trên hai gò má ửng chút màu son hồng, để rồi cuối cùng 
rơi sa nhanh xuống ‘‘vùng đồi núi cấm’’ căng tròn hình như 
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lăm le muốn vượt thoát ra khỏi vòng cương tỏa của chiếc cổ 
áo quá rộng! 
   Tôi lại quay mặt đi để che lấp niềm hối hận khi nhận ra là 
mình đã quá giữ lễ đối với người bạn học năm xưa! Tôi chợt 
nhớ lại là chồng của Liên cũng là một quân nhân, nhưng anh 
ta đã tử trận cách nay không lâu! 
   Tôi xưng gọi như vậy cũng chỉ là để giữ tình ‘‘huynh đệ chi 
binh’’ đối với người đã khuất mà thôi! Ðiều tôi mong ước 
ngay bây giờ là nàng hãy thấu hiểu cho tâm trạng của tôi, để 
cho lòng tôi đỡ phải ray rức về sau này! 
   Chợt nhớ lại chuyện chiếc xe đang đòi ‘‘uống nước’’, tôi 
chuyển ‘‘tông’’ngay: 
   - Bây giờ Liên có chịu bán xăng cho tôi không? 
   Liên lặng lẽ đi làm công việc của nàng! Tôi đứng trông theo 
Liên và đột nhiên một đoạn phim ngắn hiện dần theo sau 
những bước chân nàng đi! Bây giờ những tình tiết trong câu 
chuyện ngày xưa gợi lại trong tôi bao nỗi xót xa, giống như ai 
đó đã từng khổ sở vì một mối oan tình nào đó của mình!... 
   Chỉ vài ngày sau khi tôi trao thư cho Liên, nàng đón tôi 
đang trên đường đi học về. Với giọng buồn bã, nàng bảo tôi 
vào gặp má tôi đang ngồi chờ trong nhà! Tôi e dè bước qua 
ngạch cửa và lấm lét đưa tầm mắt đảo một vòng khắp nhà! 
May quá, ba của Liên không có nhà! Chỉ có hai người bạn già 
đang ngồi nhai trầu trên chiếc phản nhỏ kê ở một góc nhà bếp. 
   Má tôi lấy cục thuốc rê trên khóe miệng xuống cầm trên tay 
rồi nói: 
   - Con đến khoanh tay…xin lỗi bác gái đây đi! 
   Tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra đối với mình! Nhưng 
phận làm con cháu thì phải khoanh tay chào hỏi người lớn là 
lẽ đương nhiên! Ðó là đạo lý ‘‘kính lão đắc thọ’’, tôi luôn 
thuộc nằm lòng! Ðàng này má tôi bảo phải xin lỗi má của 
Liên, quả tình tôi có nỗi thắc mắc muốn được giải tỏa ngay! 
   Vừa muốn hỏi lại cho ra lẽ xem mình có tội tình chi, má của 
Liên quăng một tờ giấy học trò trông quen quen lên mặt phản 
và nhìn tôi nói với vẻ mặt cương nghị khác thường: 
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   - Còn nhỏ mà không chịu lo học hành, còn bày đặt viết...thư 
tình! 
   Má của Liên giằn giọng vào hai chữ ‘‘thư tình’’ khiến cho 
lòng tôi tê tái! Tôi cảm thấy choáng váng cả mặt mày bởi cái 
lối mắng phủ đầu đó! Lúc định thần lại, tôi mới biết hai bà già 
trầu đã lầm lẫn khi gán ghép cho tôi cái tội hỉ mũi chưa sạch 
mà toan tính chuyện yêu đương quá sớm! Trời ơi! đó chỉ là 
một bức thư bình thường như trăm ngàn bức thư khác ở lứa 
tuổi học trò! Nó chẳng có dính dáng gì vào chuyện đôi lứa gái 
trai đâu sao lại xếp loại nó vào hàng ngũ của dạng thư tình? 
Tuy vậy, tôi cũng đoán được tình ý của má tôi là muốn cho tôi 
chỉ nên chuyên tâm vào việc học hành, đừng vì ham vui mà sa 
chân lọt vào ‘‘cạm bẫy của tình yêu’’ khi còn đang cắp sách 
đến trường, sẽ phí đi một thời trai trẻ, nên tôi chỉ còn có mỗi 
một cách là đem ‘‘nước bài chuồn’’ ra sử dụng ngay thôi! 
   Liên đứng chờ tôi ngoài sân! Nàng nhìn tôi với ánh mắt 
thăm dò xem chuyện lành hay dữ đã xảy ra! Tôi nhìn như ném 
vào mắt Liên một mối ‘‘căm hờn’’ vừa mới lên tận đỉnh đầu, 
kèm theo cái ý...‘‘cô đồng lỏa với hai bà già trầu để ‘‘chơi’’ 
tôi sát ván như vậy, còn làm bộ làm tịch gì nữa đây?’’... 
   Tôi móc bóp trả tiền xăng! 
   Liên không lấy, còn hóm hỉnh nói: 
   - Tặng cho anh đó! 
   Tôi nghiêm mặt lại hỏi Liên: 
   - Bộ Liên chê tiền của...lính nghèo phải không? 
   Nàng liếc nhìn vào hai bên cổ áo trận của tôi rồi quay bước 
trở lại sau quầy hàng, ném lại phía sau hai đuôi mắt nguýt dài 
cùng lúc với giọng nói nửa như đùa, nửa như mỉa mai: 
   - Ai mà dám chê tiền của Đại úy! Ðể đó lần sau em 
tính...gấp đôi! 
   Tôi không nghĩ rằng Liên còn tiếp tục chê tôi nghèo như 
thuở nào, đến độ phải bố thí cho tôi hai lít xăng! Nàng muốn 
làm lành lại với tôi chăng? Ðiều đó có thể xảy ra lắm, chớ làm 
gì có chuyện...lần sau xe lại chờ đến chỗ này mà hết xăng! 
   Tôi nói vói theo nàng: 
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   - Không chịu lấy tiền, sau này đừng có chuyện, hễ gặp tôi là 
níu áo đòi tiền là được rồi!... 
 
   *** 
   Tôi được ra tù và trở về nhà đúng vào buổi chiều ngày ba 
mươi Tết! Cả vợ và lũ con tôi đều đón nhận niềm vui vừa đến 
thật bất ngờ sau mấy năm dài xa cách! Bà con chòm xóm hay 
tin, thông báo nhau đến thăm tôi chật cả nhà! Có mấy bà già 
trầu thuộc thế hệ đàn em của má tôi, còn vương vấn cõi trần 
bấy lâu nay cũng đã chống gậy tre đến sờ vào mặt vào tay tôi 
rồi mừng vui đến bật khóc nghẹn ngào! Tôi sung sướng tiếp 
nhận niềm cảm thông của bà con láng giềng đối với ‘‘thằng sĩ 
quan ngụy’’ này! Nhìn mấy bà già trầu, tôi lại nhớ đến má tôi! 
Chắc hẳn ở một nơi nào đó trên cao, má tôi vui mừng lắm khi 
nhìn thấy đứa con trai út vừa mới thoát khỏi vòng kiềm tỏa 
của lao tù về với đám con cháu của bà! 
   Sau một hồi chuyện vãn, thằng con lớn nhất của tôi bưng 
mâm cơm cúng rước ông bà từ trên bàn thờ xuống bày ra trên 
chiếc manh đệm rách giữa nhà! 
   Thằng bạn cùng đi ‘‘nghĩa vụ lao động’’ với thằng con của 
tôi kì kèo ‘‘thỉnh’’ tôi ngồi xuống kế bên nó cho bằng được 
rồi bưng ly rượu lên mời: 
   - Mời cậu vô với con một ly này đi! 
   Ðã từ lâu, buồng phổi của tôi thiếu được hít thở làn không 
khí ấm cúng trong cảnh gia đình sum hợp quanh mâm cơm 
chiều. 
   Tôi nhập cuộc vui với bọn trẻ ngay! Men cay thơm nồng 
của rượu đế xông lên mũi gợi lại trong tôi nhiều kỷ niệm êm 
đềm với cái thứ ‘‘nước mắt quê hương’’ này! 
   Tôi lại liên tưởng đến các chàng lính viễn chinh ngày trước 
thường lấy cái thứ ‘‘nước ngược’’ này làm bầu bạn như một 
‘‘người tình không chân dung’’, để làm một thứ ‘‘vũ khí’’ 
chống lại nỗi nhớ nhà và cũng để quên đi bao nỗi nhọc nhằn 
trong đời sống quân ngũ! 
   Tôi nuối tiếc khi phải buông súng xuống nửa chừng khi chí 
tang bồng còn chưa thỏa, khi món nợ đối với non sông còn 
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quằn nặng hai vai, để phải luôn nhớ nhung về cái món ‘‘đặc 
sản’’ mà tôi có dịp thưởng thức hương vị đậm đà tình tự quê 
hương của nó thuở còn dong ruỗi theo nhịp bước quân hành 
qua các nẻo đường đất nước trước đây! 
   Và dòng hoài cổ của tôi dừng lại nơi đây khi chợt nhớ lại 
thằng cháu ngồi bên cạnh, chẳng biết là bà con ‘‘dây mơ rễ 
má’’ như thế nào mà lại gọi tôi bằng cậu, tôi bưng vội ly rượu 
lên và hỏi nó: 
   - Cháu đây là con của ai? 
   Người thanh niên trẻ căng tròn mắt ra nhìn vào mặt tôi rồi 
hỏi: 
   - Bộ cậu quên con rồi sao? 
   Trong khi tôi còn đang rà soát lại bộ não của mình, thằng 
cháu lại tiếp: 
   - Con là Hùng, là con trai của má Liên con, nhà ở đầu dốc 
trên kia đó cậu! 
   Phải đợi đến sau khi nhắm vài ly rượu nhỏ, trí nhớ của tôi 
trở lại bình thường, tôi nghiêng mình qua hỏi nhỏ thằng cháu: 
   - Vậy, má cháu có khỏe không, đã tái giá chưa? 
   Hùng vội vã liếc nhìn quanh rồi mới ghé nói nhỏ vào tai tôi: 
   - Má con thường nhắc đến cậu hoài và còn nói sẽ chờ cậu 
đó! 
   Tôi bất chợt giật mình, chẳng phải do sự phản xạ tự nhiên 
khi ‘‘có tịch thì rục rịch’’, mà là do một nguyên nhân khác 
làm tôi suy nghĩ nhiều về chuyện này! Ngày trước, nếu như 
không có cái sự cố ‘‘bức thư phải gió’’ kia dẫn đến việc tôi 
phải xin lỗi hai bà già trầu thì rất có thể Liên đã thành người 
bạn đời của tôi rồi! Sau cái ngày đáng nhớ đời đó, tôi có một 
khoảng thời gian dài để cho tâm hồn mình tự nó chiêm 
ngưỡng trong thầm lặng dung nhan Liên hình như mỗi ngày 
càng đẹp thêm ra khi tôi có dịp đi ngang qua nhà nàng! Bây 
giờ, khó hình dung ra được đôi ánh mắt nhung đen ẩn dưới 
hai vòng nguyệt khuyết của ngày nào! 
   Chắc hẳn ‘‘người đàn bà một con’’ ấy bây giờ ‘‘trông mòn 
con mắt’’ kẻ qua người lại hằng ngày trước cái ‘‘ki - ốt’’ mà 
trước đây tôi cho rằng ba nàng dựng nó lên như là một ‘‘chiếc 
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quán chiêu quân’’, chỉ để nhắm vào việc chọn một thằng rể 
trong đám con cháu nhà giàu mà thôi! 
   Bây giờ tôi đã có một đàn thê tử đã từng chắt chiu buộc 
bụng chia sẻ từng hạt gạo, viên đường làm quà và đã từng lặn 
lội đường xa đi thăm nuôi để tiếp sức cho tôi rán kéo dài thêm 
sự sống mà đôi lúc tôi tưởng chừng như mình sắp phải bỏ 
cuộc, buông xuôi tấm thân tàn lực kiệt để đi vào ‘‘giấc mơ 
ngày về’’, cho dù biết rõ là ngày ấy có thể sẽ chẳng bao giờ 
đến với mình! 
   Liên cũng vậy! Nàng đã có chồng và đứa con một của nàng 
là thằng Hùng đang ngồi kế bên tôi cũng đã một thời là một 
sợi dây thiêng liêng ràng buộc tình cảm giữa hai người yêu 
nhau! Là một người lính, tôi hiểu rõ nỗi thống khổ luôn đè 
nặng trên đôi vai gầy của những người vợ trẻ góa chồng, 
những đứa con thơ mất cha là những người bạn đồng hành đã 
từng đứng chung với tôi trong một chiến tuyến, cùng chiến 
đấu vì một lý tưởng cao cả là tự do và dân chủ cho một quê 
hương thanh bình, an lạc! 
   Tôi rất trân quí những gì mà tôi hiện đang có trong tầm tay! 
   Thời gian sẽ giúp Liên xóa đi những khổ đau như một gánh 
nặng luôn đè nặng lên cuộc sống và những suy nghĩ mà nàng 
đã dành cho tôi, nếu có, rồi cũng sẽ phôi pha dần theo ngày 
tháng qua mau! 
   Chất men cay của rượu nồng, chẳng phải là một phương 
thuốc kỳ diệu giúp tôi mau quên đi những gì tôi đã gánh chịu 
trước đây! Nhưng, cứ mỗi khi tay bưng ly rượu lên là mỗi lần 
tôi thấy niềm vui hạnh phúc dâng thêm trong lòng! 
   Không biết bà xã tôi có xúi bảo điều gì hay không, thằng 
cháu nội của chị tôi vội chạy đến ngồi sà vào lòng tôi mà õng 
ẹo với giọng đả đớt: 
   - Tối nay con xí ngủ với ông Tám nhen! 
   Tôi nheo mắt ngắm nhìn thằng nhỏ! Giọng nói của trẻ thơ 
như một luồng gió mát len nhẹ vào người khiến cho tôi cảm 
thấy mát lòng làm sao! 
   Thằng bé vội bá lên vai tôi! 
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   Và không còn chần chờ gì nữa, tôi cõng nó đứng lên và 
bước về phía cửa buồng ngủ trước mặt... 
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    Dấu xưa!
 

oàn quân xa GMC vừa thả quân xuống bên vệ đường! 
Lòng tôi se lại khi đảo mắt nhìn quanh khu vực nhà 
dân nằm cạnh Phi trường Bảng Nước Ngọt, Cà Mau, 

nơi mà hơn một năm trước, khi còn giữ chức vụ Trung đội 
trưởng, tôi thường hay dẫn Trung đội của mình đến đây giữ 
an ninh cho sân bay vừa dân sự lẫn quân sự này! Và lần này, 
đơn vị của tôi từ trên Cần Thơ trở về đây theo kế hoạch hành 
quân để giải tỏa áp lực của địch xung quanh quận lỵ Thái 
Bình, Cà Mau. 

Đ 

   Đã hơn bốn giờ chiều! Những tia nắng nhung vàng của một 
ngày đầu xuân hãy còn chan hòa trên ngàn cây nội cỏ! Đại đội 
tôi được chỉ định đóng quân qua đêm nơi tuyến đầu tại dãy 
nhà dân có mặt tiền ngó ra con lộ tráng nhựa, phía sau là con 
Kinh Xáng, một đầu chảy lên hướng Hộ Phòng và đầu kia 
xuôi về phía Thị xã Cà Mau. 
   Sau khi nhờ Đại đội phó giúp lo toan mọi việc, tôi xin vị 
Tiểu đoàn trưởng cho tôi được phép vắng mặt một tiếng đồng 
hồ để đi thăm một gia đình quen thân trước đây! Dãy nhà hai 
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bên đường lùi nhanh về phía sau trong khi chiếc xe Jeep A1 
phóng như bay về phía tỉnh lỵ. 
   Đó là một thị trấn nhỏ nằm thơ mộng ven bờ tiếp giáp của 
ba nhánh sông Kinh Xáng Hộ Phòng, Kinh Xẽo Rô và Rạch 
Cái Tàu! Xe quẹo phải khi đã vượt qua cây Cầu Quây cũ kĩ! 
Dòng xe cộ và người đi bộ qua lại tấp nập trên con lộ trải đá 
xanh chạy dọc theo bờ con Kinh Xẽo Rô! Chúng tôi đã phải 
cho xe dừng lại trước cây Cầu Đúc nhỏ hẹp bắt ngang qua 
một con rạch nhỏ, Rạch Xóm Chùa, và đi bộ qua cầu, đoạn rẽ 
về phía trái! Cảnh vật xung quanh vẫn không có gì thay đổi so 
với hơn một năm trước đây! Vẫn vài mái nhà tôn khang trang 
nhô lên giữa những căn nhà mái lá sùm sụp nằm san sát bên 
nhau dọc theo hai bên mặt lộ Xóm Chùa làm bằng đất nung 
dẫn đến ngôi chùa cổ Quan Âm nằm xa non hai trăm thước về 
phía trước. Phường 4 đang rộn rịp, kẻ qua người lại hối hả trở 
về nhà trong ánh nắng của buổi chiều vàng còn trải rộng trên 
dãy phố nghèo! 
   Tôi bồi hồi xúc động khi dừng lại trong sân trước căn nhà 
gỗ nhỏ, mái lợp tôn, nơi trước đây đã cho tôi nhiều kỷ niệm 
êm đềm khó quên! Ra tận cửa đón tôi là Chú Chín! Hai chú 
cháu ôm choàng lấy nhau trong niềm vui hớn hở! Tôi chỉ kịp 
hỏi thăm sức khỏe của chú thím vài câu, trong khi mắt thì đảo 
quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của Hồng và Lê, 
hai cô con gái của chú thím đâu cả! 
   Tôi đoán rằng giờ này có lẽ Lê đi làm còn đang trên đường 
trở về nhà, còn Hồng thì chắc hãy còn rong chơi đâu đó, nên 
tôi nói với chú Chín sau khi uống vội tách trà nóng: 
   - Đơn vị của con mới vừa về đến Bảng Nước Ngọt, nên con 
liền chạy đến thăm chú thím đây! Giờ thì con phải trở về đơn 
vị. Con sẽ trở lại chơi lâu hơn nếu như ngày mai con không 
bận đi hành quân! 
   Tôi quay trở lại xe, lòng buồn rười rượi, vì tôi còn chưa gặp 
được hai đứa em gái mà trước đây tôi xem như là em ruột của 
mình... 
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   ***  
 
   Một kỷ niệm buồn! 
 
   Tôi đang đi kiểm tra lại tuyến phòng thủ đêm của đơn vị lần 
chót, B1 Hưng, Âm thoại viên, chạy đến nói: 
   - Thiếu úy ơi, có một cô tên là Lê xin được gặp, còn đang 
chờ ngoài chốt tiền đồn của Trung đội 1. 
   Tôi nghĩ rằng khi mình đang trên đường về lại Bảng Nước 
Ngọt thì Lê cũng vừa về tới nhà, nghe nói có tôi đến thăm, 
nàng vội vã đi tìm tôi chăng? Tôi ra đón và đưa Lê về vị trí 
của Ban chỉ huy Đại đội đóng quanh một căn nhà lá có mái 
hiên rộng, phân nửa mặt tiền nhà nằm trên đất liền ngó ra lộ 
và nửa phía sau nhô ra bờ kinh như kiểu nhà sàn trên sông 
nước! 
   Tôi thoáng nhìn Lê qua một lượt! Nàng vẫn như ngày xưa 
với hai chiếc răng khểnh luôn điểm tô cho nụ cười thêm 
duyên dáng và nước da ngăm ngăm đen trong bộ bà ba màu 
tím nhạt! Cái màu hoa tím bằng lăng, nhớ có một lần, tôi kể 
cho Lê nghe rằng tôi rất yêu thích màu hoa hoang dã đó từng 
nở rộ từng chùm trên cành và rơi rụng phủ đầy trên mặt đất 
vào mỗi độ Xuân sắp về nơi khu rừng nhỏ phía sau nhà tôi nơi 
quê nhà Tây Ninh với bốn mùa nắng cháy! Và trong tâm tư 
tôi lùi nhanh về một quá khứ kỷ niệm khó quên, lúc mà trong 
tim mình vừa nhen nhúm lên một ngọn lửa yêu đầu đời, chẳng 
được bao lâu đã vội tắt! 
   Trong lần đó, tôi nói với Lê khi nhìn nàng đang mặc chiếc 
áo bà ba màu xanh dương đậm trong lúc hai đứa cùng ngồi 
trong một quán kem gần nhà lồng chợ Cà Mau: 
   - Nếu như cái áo em đang mặc tự nhiên biến thành màu tím 
nhạt thì trông em đẹp lắm đó! 
   Lê đáp trong khi hai tay nàng đang vân vê hai vạt áo trước: 
   - Em sẽ đi may vài cái để mặc cho anh ngắm, anh chịu 
không? 
   Tôi làm sao mà chẳng chịu như vậy!  
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   Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu tròn đen nhánh của Lê để 
tìm xem trong thăm thẳm của đáy mắt ấy ẩn chứa nỗi niềm gì, 
nàng tiếp: 
   - Anh có thể kể cho em biết là tại sao anh không thích màu 
nào khác ngoài cái màu hoa tím bằng lăng không? 
   Lê hỏi như gãi đúng vào chỗ ngứa nơi vết thương lòng, nên 
tôi đem cái tâm sự buồn còn trĩu nặng trong tâm tư ra kể cho 
nàng nghe: 
   - Có người cho rằng màu tím vương mang một tâm sự buồn 
thầm kín nào đó! Có kẻ lại cho rằng màu ấy biểu hiện cho sự 
hiền hòa, chất phác trong cuộc sống lam lũ của người dân ở 
các vùng đồng quê! Riêng anh, đó là màu hoa kỷ niệm ở tuổi 
học trò mà đã hơn một lần, tâm hồn anh đã trở nên xao xuyến 
trong lần họp mặt cuối tuần với các bạn học cả trai lẫn gái nơi 
khu rừng bằng lăng sau nhà! Lần đó, chỉ là đùa giỡn thôi, anh 
lượm mấy đóa bằng lăng tím nhỏ cài lên mái tóc của Hân, một 
cô bạn gái, làm cho cả lũ bạn được dịp cười rộ lên! Họ ‘‘cáp 
đôi’’ và áp đặt Hân và anh là một cặp tình nhân! Không hiểu 
tại sao, sau lần ‘‘cài hoa định tình’’ ấy, hình ảnh của người 
con gái kia cứ nhảy múa trên trang sách mỗi lần anh mở nó ra 
học bài! Tệ hại hơn, những ngày đi học, anh đều có gặp mặt 
nàng, nhưng anh lại cảm thấy hình như chưa đủ cho nỗi nhớ 
nhung đang nhen nhúm mỗi ngày mỗi nhiều hơn trong lòng! 
Anh luôn tìm cớ, lúc đi mượn, khi đi trả sách vở để được gặp 
nàng! Gia đình hai bên đều tỏ vẻ tán thành ‘‘cuộc tình duyên 
học trò’’ này! 
   Nhưng, anh đã không ngờ được là lần gặp gỡ trong một 
chiều mưa cuối tuần ấy lại là lần gặp mặt sau cùng! 
   Hôm đó, anh đến nhà nàng, nhìn quanh không thấy có ai 
nên bước vào trong. Vừa ngồi xuống chiếc ghế bên chiếc bàn 
dài kê giữa gian trước nhà, anh lên tiếng gọi tên nàng mấy 
lượt. Không có ai trả lời cả! 
   Khoảng vài phút sau, Hân xuất hiện từ phía cửa phòng ngủ 
trong tư thế, một tay vén màn, một tay cài lại chiếc khuy áo 
cuối cùng nàng đang mặc trên người. 
   Thấy việc lạ, anh sanh nghi nên gạn hỏi nàng: 
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   - Em làm gì trong ấy vậy? Không nghe tiếng anh gọi em 
sao? 
   Nàng lúng túng: 
   - Em nghe, nhưng... 
   - Nhưng làm sao? 
   Anh đứng bật dậy và đi ngang qua mặt Hân, định vào xem 
chuyện gì đã xảy ra bên trong mà nàng nỡ đành lòng để anh 
phải chờ lâu như vậy! 
   Hân kéo tay giữ anh lại, nói như van lơn: 
   - Đừng vào buồng ngủ của em mà! 
   Anh xô đẩy nàng ra và bước vào bên trong phòng ngủ!  
   Anh tóa hỏa lên khi thấy có một chàng thanh niên lạ đang 
ngồi trên giường, trông dáng điệu lúng túng như một kẻ vừa 
ăn vụng bị bắt gặp quả tang vậy! 
   Một thoáng bàng hoàng trôi qua và lúc định thần lại, anh 
biết rằng mọi việc sẽ chấm dứt từ đây, không còn gì nữa để 
phải bận tâm và lưu luyến! Chẳng thèm nói năng một lời nào 
nữa, anh lặng lẽ quay trở ra, đến nhìn thẳng vào mặt Hân lần 
cuối! Đôi mắt có đuôi kia không còn hấp dẫn như mỗi lần 
nàng đắm đuối nhìn anh như trước đây!  
   Hình ảnh mấy đóa bằng lăng tím ngày xưa anh trang trọng 
cài lên mái tóc quăn đen mượt mà kia tưởng chừng như không 
thể nào tàn úa và phai màu, giờ đã biến mất! Và anh đã nhìn 
lên mái tóc quăn bung xõa rối loạn kia hơi lâu một chút, ngầm 
để cho nàng hiểu rằng đó là một tang chứng hùng hồn cho 
một hành vi... 
   Thấy tôi ngưng kể chuyện, đang phóng tầm mắt mình qua 
vuông cửa sổ về phía khung trời bàng bạc có mấy lọn mây 
trắng nhỏ trôi lang thang về một phương trời vô định, Lê đã 
kéo tôi trở lại thực tại: 
   - Anh làm sao vậy? 
   Tôi vẫn ngồi yên lặng! Lê kéo ghế ngồi xích lại gần tôi 
thêm một chút! 
   Giọng nàng nghe thoáng mát, êm ả như một cơn gió nhẹ 
sáng sớm buổi sang Thu đang lướt nhẹ vào tâm hồn, trước đó 
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vài phút, tôi cảm thấy hãy còn đôi chút oi nồng của những 
ngày cuối Hạ: 
   - Chuyện của anh nghe sao buồn quá, em không thèm nghe 
nữa đâu! Bây giờ anh kể cho em nghe chuyện hành quân của 
các anh đi! 
   Như hãy còn ấm ức, muốn trút sạch những ưu tư cho nhẹ 
lòng, tôi cắt ngang lời của Lê, đoạn kể tiếp cho nàng nghe 
đoạn kết một mối tình vụng dại của tuổi học trò: 
   - Em thử đoán xem anh phải làm gì lúc bấy giờ? Anh bước 
ra hiên trước nhà Hân, leo lên chiếc xe đạp cũ phóng như bay 
về phía ngõ! 
   Thấy Lê vẫn ngồi nghe trong im lặng, tôi tiếp:   
   - Anh chẳng muốn nghe thêm một lời giải thích nào của 
Hân trong lúc này, vậy mà vẫn còn thoáng nghe tiếng của 
nàng nói vói theo trong tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói... 
‘‘Anh à, hãy dừng xe lại và nghe em nói đã, người ta chỉ là 
thầy dạy kèm cho em học thôi mà!’’... 
 
   ***  
   Đêm tao ngộ! 
 
   Lê đứng ngây người ra nhìn Hưng và mấy đồng đội đang 
căng lều trại chuẩn bị qua đêm! Tôi liếc nhanh trên mặt chiếc 
đồng hồ tay, đã hơn sáu giờ chiều! Vạt nắng vàng cuối cùng 
còn le lói ở một góc chiều Xuân vừa tắt hẳn phía rặng cây xa! 
Vài căn hộ dọc theo hai bên lộ đã lên đèn! 
   Chợt nhớ là đã quá giờ giới nghiêm, tôi định tiễn Lê ra lộ để 
nàng đón xe trở về nhà, Hưng bước đến nói với Lê trong khi 
tay thì chỉ về phía một cái võng giăng ra giữa hai cây cột gỗ 
bên trái của hàng ba trước mái hiên nhà, phía bên phải là một 
cái mùng nhà binh được căng ra trên mặt nền nhà tráng xi-
măng: 
   - Giờ này ngoài đường không còn xe cho cô về đâu! Em đã 
căng riêng cho cô và Thiếu úy, mỗi người đều có chỗ qua đêm 
ở đàng kia kìa! 
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   Màn đêm xuống thật nhanh! Lê chọn ngủ võng! Tôi vén 
mùng chui vào ngả lưng trên chiếc nệm hơi và thiếp đi lúc 
nào không hay, bởi gần suốt ngày qua, tôi bị ‘‘lắc lư con tàu 
đi’’ trên quãng đường dài nhấp nhô đầy những ổ gà to tướng 
từ trên Cái Tắc, Cần Thơ về đây! Và tâm hồn tôi đang trải dài 
theo một giấc mộng tuyệt đẹp! Tôi mơ thấy mình đang làm 
đám cưới với Hồng, em gái của Lê tại nhà chú thím Chín! 
Đàng trai chỉ võn vẹn có mấy đứa bạn, kể cả chú rể đều vận 
quần áo trận! Chú thím Chín đang ngồi trước bàn thờ ông bà, 
có Lê đứng kế bên, ai nấy đều miệng cười rạng rỡ nhìn ‘‘cô 
dâu và chú rể’’ làm lễ bái đường! Cô dâu mặc bộ áo cưới màu 
hồng nhạt, thỉnh thoảng liếc nhìn sang chú rể, miệng cười tủm 
tỉm! 
   Tiệc cưới vừa tan, tôi dìu Hồng vào phòng hoa chúc, chợt 
nghe như có ai níu vai áo mình kéo mạnh về phía sau! 
   Tôi thức giấc trong tâm trạng mệt mỏi, bàng hoàng nửa tỉnh 
nửa mê, nhưng vẫn thoáng nghe được tiếng của Lê: 
   - Em không ngủ được, nghe anh đang ngủ mà ú ớ trong 
miệng như đang nằm mơ! Em lo anh mộng mị lâu bị mệt nên 
em đánh thức anh dậy đó! 
   Tôi từ từ ngồi dậy, thầm cám ơn nàng đã kéo tôi trở về thực 
tại! Nhưng tôi cảm thấy có chút nuối tiếc giấc mơ vàng vừa 
qua! Giá như cô dâu kia là Lê, có lẽ hợp lý hơn, ‘‘cô dâu 
Hồng’’ trong giấc mơ trông cũng ngộ nghĩnh nhưng nàng hãy 
còn ‘‘con nít’’ quá! 
   Ánh trăng tròn mùa xuân êm mát như dát lụa vàng ngoài kia 
giúp tôi mau tỉnh mộng! Tôi lặng người đi khi thấy Lê đang 
ngồi kế bên ngoài mùng, hai tay đang vồ đập muỗi trong 
không khí! 
   Tôi thấy tội nghiệp cho Lê quá, định kêu nàng vào trong kẻo 
bị muỗi ‘‘làm thịt’’, nàng đã nhanh nhẹn chui vào ngồi đối 
diện với tôi trong mùng rồi! Trong cái ánh sáng dịu êm tỏa ra 
từ chiếc ‘‘đĩa bạc’’ treo lơ lửng giữa tầng không lúc nửa đêm 
về sáng, tôi vẫn nhận ra được đôi mắt tròn đen của Lê đang 
nhìn vào mặt tôi đăm đăm! Tôi đọc được trong ánh mắt của 
nàng dường như có đôi điều gì đó chất chứa lâu ngày trong 
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lòng muốn nhân cơ hội này, không thể chờ một dịp nào khác, 
nói ra với người con trai đang trên bước đường hành quân, 
trong cái hoàn cảnh trai gái gần kề nhau giữa đêm khuya 
khoắc, tứ bề yên lặng như thế này! Từ lâu, tôi đã thầm yêu Lê, 
nhưng tôi cố gắng nhớ rằng nàng là đứa em gái để ngăn chận 
bao nỗi dục vọng đôi lúc manh nha tự trái tim mỗi khi thấy 
tâm hồn mình trở nên rạo rực trong những lúc gần gũi bên 
nàng. 
   Từ xa xa vọng lại mấy tiếng gà gáy, âm thanh tan dần trong 
im vắng! Có lẽ một anh chàng gà trống đa tình nào đó vừa 
‘‘cua’’ được một nàng mái mới trong cơn mê ngủ, nên cất 
tiếng hót tự hào giữa đêm khuya chăng? Đồng đội của tôi 
cũng đã giật mình trở giấc viễn chinh, lo thu xếp lều trại và 
chuẩn bị ‘‘khói lửa’’! 
   Đột nhiên Lê sà vào lòng tôi, nàng lên tiếng trong nức nở, 
nghẹn ngào: 
   - Anh có biết là em yêu anh lắm không? Em đã trông tin anh 
trong mỏi mòn thương nhớ và đã có biết bao suy tưởng về anh 
tiếp nối nhau chất chứa đầy trong lòng em tự bấy lâu nay! Em 
cứ tưởng anh như cánh chim bằng bay đi không bao giờ trở lại 
khung trời cũ, nào ngờ em còn gặp được anh ngày hôm nay! 
Anh hãy nói đi, anh có yêu em không? 
   Tôi cảm nhận ra Lê thổ lộ ra hết tâm tình mình bằng những 
giọt nước mắt đang rơi nhiều trên ngực áo trận của tôi, mỗi 
lúc càng nhiều hơn! Tôi ngồi yên lặng, nghe chừng như bao 
dòng châu thương nhớ ấp ủ lâu ngày tận cõi lòng nàng đang 
dần chảy chuyển vào tận đáy tim tôi qua lần vải áo trận tôi 
đang mặc! Tôi đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài của Lê và vừa 
kịp nhận ra muôn ánh sao vàng li ti xuyên qua làn vải mùng 
tuynh mỏng, sa đáp vào suối tóc đen huyền mờ ảo của người 
con gái bấy lâu tôi hằng thương mến! 
   Một nụ hôn dài rơi xuống giữa vùng có muôn nghìn ánh sao 
vàng lấp lánh đó!... 
 
   *** 
   Phút chia xa! 
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   Đó đây, những cụm khói lửa đỏ anh em binh sĩ nhóm lên, 
lóe sáng bập bùng trong màn sương mờ đang còn bao trùm 
cảnh vật lúc năm giờ sáng! Tôi sánh vai Lê cùng bước chậm 
rãi về phía ánh điện vàng vọt phát ra từ chiếc quán cà phê 
cách xa non một trăm mét phía trước. 
   Đột nhiên Lê kéo tay tôi đứng dừng lại khi cả hai vừa đến 
trước cửa quán, nàng nói trong hơi thở dồn dập: 
   - Anh đã quên còn chưa trả lời câu hỏi của em đó! 
   Ba hồi còi tu hít dài vang lên báo hiệu giờ tập hợp điểm 
quân! 
   Đám đông binh sĩ đang ngồi trong quán lục tục đứng dậy 
kéo nhau trở về vị trí. 
   Khi tôi và Lê vừa ngồi xuống hai chiếc ghế quanh chiếc bàn 
làm bằng tre ở ngoài cùng, Lê vội nhắc tôi, như sợ không còn 
có dịp nào khác nữa: 
   - Em chờ đợi câu trả lời của anh đến lúc nào cũng được 
thôi! Nhưng có một điều em muốn nói với anh hôm nay là đã 
có người đến hỏi em cách đây ba hôm rồi đó! Kể từ ngày anh 
thuyên chuyển sang đơn vị khác đến nay đã hơn một năm qua, 
anh không thư từ gì về cho em cả! Em tự nghĩ không còn có 
hình ảnh của người em gái này trong lòng của anh, nên em 
mới ưng chịu cho Tía Má nhận trầu rượu của người ta... 
   Lê lại mau nước mắt nữa rồi! Lòng tôi se lại khi nhìn hai 
dòng lệ chực trào ra từ hai khóe mắt bồ câu to tròn đang nhìn 
tôi đắm đuối, đợi chờ! Tôi cảm thấy tâm hồn mình mềm nhũn 
ra trước đôi ánh mắt nhung đen vẫn luôn lảng vảng quanh tôi 
trên mỗi đoạn đường hành quân diệu vợi mỗi khi tôi nghĩ đến 
Lê! 
   Đã có lần, tôi không thể nào lảng tránh mãi được cái ma lực 
có sức hấp dẫn và thu hút từ hai ánh mắt kia của Lê, nên tôi 
thử ‘‘đùa giỡn’’với nàng trong lần hai đứa cùng ngồi trò 
chuyện vào một buổi tối tại nhà nàng, dưới ánh đèn Manchon 
sáng chói, có bầy thiêu thân đang vờn quanh: 
   - Lê nè, anh thấy dường như có một con thiêu thân đang bị 
‘‘cầm tù’’ trong đáy mắt của em rồi đó! 
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   Lê tưởng thật nên hốt hoảng ghé sát mắt nàng vào miệng 
tôi: 
   - Anh mau thổi vào mắt em đi! 
   Thấy Lê đã trúng kế mình, tôi làm già thêm: 
   - Đâu, ngồi yên để anh xem kỹ càng đã! Thôi chết rồi! Có 
một con thiêu thân đang nằm chìm nghỉm trong đáy mắt của 
em rồi đấy, mà kỳ lạ thật, trên hai bên cổ áo nó có đóng hai 
cái lon chuẩn úy nữa đó! 
   Nói đoạn, vì cầm lòng không đậu, tôi định hôn lên để khép 
kín đôi ánh mắt ‘‘giết người’’ kia nhưng đã không kịp, Lê biết 
mình bị trêu chọc nên sa vào đấm túi bụi trên ngực áo tôi... 
   Tôi ngồi yên nhìn từng giọt cà phê đen đang rơi chậm đều 
xuống đáy chiếc ly bằng thủy tinh! Tôi không phải đang 
mong đợi giọt cà phê cuối cùng ngưng chảy để được uống ly 
cà phê sữa đầu tiên trong ngày mà là tôi đang bận rộn với bao 
ý nghĩ ngổn ngang trong đầu, muốn lựa chọn trong đó một 
câu trả lời hay nhứt, thích hợp cho cả hai tâm trạng của tôi và 
Lê trong lúc này! 
   Chợt đâu một hồi còi tu hít dài vọng lại đã cứu nguy cho 
tôi! 
   Tôi biết là giờ lên đường đã đến nên đứng lên nói với Lê: 
   - Chúng ta trở lại đàng kia đi, anh em đang chờ anh ở đó!... 
 
   Thiếu úy Tôn bước đến chào Lê xong đoạn day qua trao cho 
tôi tấm bản đồ quân sự trên đó có kèm thêm phóng đồ hành 
quân đã vẽ sẵn mà chàng mới vừa nhận trên Ban chỉ huy Tiểu 
đoàn đem về. Tôn biết rằng thẩm quyền của mình từ chiều 
hôm qua tới giờ còn đang bận bịu vướng tay vướng chân với 
người đẹp, nên chàng đã giúp tôi cáng đáng hết mọi việc. 
   Tôn vừa nói vừa chỉ vào vạch xuất phát ghi bằng bút chì 
màu đỏ trên tấm phóng đồ to vẽ chi chít những con số, với 
những mũi tên chỉ trục tiến quân qua những mục tiêu cũng là 
những con số, nhưng được khoanh tròn: 
   - Tôi đã chuẩn bị mấy ‘‘con cá nhỏ’’ để Đại đội ta vượt 
sông và tôi sẽ đi cùng với Trung đội 2 và Trung đội 3 qua bên 
kia con Kinh Xáng trước! 
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   Thật tình, cho đến lúc này, tôi vẫn chưa lựa chọn được câu 
trả lời ổn thỏa cho Lê! Tôi xác nhận rằng không có một bóng 
hồng nào khác lảng vảng trong con tim mình ngoài hình ảnh 
của Lê đang ngự trị trong đó từ lâu rồi!  
   Tôi định đem điều đó nói ra cho nàng biết khi tôi thấy mình 
thật sự lo toan được hết mọi bề cho người mình yêu dấu! Và 
việc tôi tự nguyện xin thuyên chuyển đi đơn vị khác chỉ vì 
một lý do đơn giản là ở đơn vị cũ, tuy ‘‘tình huynh đệ chi 
binh’’ rất là khăng khít giữa những đồng đội sống gần kề với 
nhau, nhưng tệ nạn bè phái, a dua, nịnh bợ đang xảy ra trong 
hàng ngũ cán bộ vốn đã ít ỏi bởi chiến tranh đang hồi khốc 
liệt, dẫn đến việc bình công luận tội của cấp chỉ huy đã không 
được công bằng! 
   Tôi đứng nhìn toán binh sĩ đầu tiên đang thận trọng bước 
xuống mấy chiếc ghe nhỏ bồng bềnh trên mặt nước! Làn 
sương đêm mỏng như khói trắng hãy còn phơn phớt ôm mặt 
sóng! Một chiếc vỏ lải lướt qua, tạo nên hai đợt sóng lớn xô 
đẩy nhau chạy về phía hai bên bờ con kinh đang lúc thủy triều 
lên! Một nỗi buồn vời vợi từ từ chiếm lĩnh tâm hồn tôi! 
Không nhìn lại nhưng tôi vẫn biết Lê chưa ra về, còn đang 
đứng phía sau! 
   Tôi hỏi vói lại: 
   - Ai đi hỏi cưới em vậy? 
   - Là anh Xuân, ảnh làm việc ở Ban 1 Trung đoàn đó! 
   Tưởng ai, chớ Xuân thì tôi đã gặp anh chàng Trung sĩ nhất 
kia trong dịp tôi lên trình diện Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn 32/21 
Bộ Binh cách đây hơn một năm để trả tấm giấy phép xuất 
viện do Quân Y Viện Cần Thơ cấp sau bảy ngày nghỉ phép, vì 
trước đó tôi đã bị thương nhẹ trong một cuộc hành quân giải 
tỏa áp lực địch trong kế hoạch bình định thôn ấp nơi Quận Cái 
Nước, Cà Mau. Lúc đó, đôi bạn học cũ, tôi và Xuân, mới có 
dịp gặp lại nhau sau hơn năm năm, kể từ lúc hai đứa còn theo 
học ở trường trung học công lập tỉnh nơi quê nhà! Tôi đã dẫn 
bạn mình về giới thiệu với gia đình của chú Chín và cũng 
trong dịp này, tôi đem ý định muốn xin đi đơn vị khác ra nói 
riêng với bạn. Xuân đã tiết lộ chút bí mật quân sự cho tôi biết 
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là Bộ Tư Lịnh Sư Soàn 21 Bộ Binh đã có bưu điệp điều động 
sĩ quan từ các đơn vị khác để bổ sung cán bộ cấp Đại đội 
trưởng cho Trung Đoàn 33 Bộ Binh đang thiếu! Điều kiện 
chọn lựa là ưu tiên cho những sĩ quan tình nguyện và họ phải 
có cấp bậc từ Thiếu úy thực thụ trở lên! Sẵn dịp này, tôi ngỏ ý 
nhờ Xuân giúp đỡ làm phiếu đề nghị trình chuyển lên Bộ Tư 
Lịnh Sư Đoàn. Và tôi đã được toại nguyện... 
   Hai Trung đội đầu đã sang được bên kia bờ Kinh Xáng. 
Trung đội vũ khí nặng cũng đang lục tục nối bước nhau xuống 
ghe! 
   Tôi thấy mình chẳng thể nào nín lặng và né tránh Lê mãi 
được! Dù sao cũng phải nói ít lời cho nàng! Nhưng tôi không 
biết phải lựa lời như thế nào cho xuôi đây? Không có ai trên 
thế gian này xúi đẩy người mình yêu đi lấy chồng bao giờ và 
tôi cũng chẳng thể nào độc quyền chiếm giữ Lê, bắt nàng phải 
chờ đợi mình! Chờ cho đến bao giờ? Tuy tôi đã thầm yêu 
trộm nhớ Lê, nhưng bấy lâu nay tôi vẫn dập tắt được bao cơn 
lửa lòng nổi dậy mỗi khi tiếp xúc thân mật với người con gái 
có dáng dấp tuy không đến nỗi phải làm cho ‘‘chim sa cá 
lặn’’, nhưng với cái nết na thùy mị của nàng dễ làm say đắm 
lòng bao chàng trai trẻ khác mỗi khi đơn vị của họ có dịp tạm 
dừng dưỡng quân tại khu vực nhà nàng ở! Tôi chưa chịu hứa 
hẹn một lời nào với Lê chỉ vì tôi muốn hai đứa trước khi 
thành lập một ‘‘tổ ấm’’, tôi phải có một sự nghiệp vững vàng 
trước đã! 
   Cho dù Lê biết rằng, một người lính chiến trong thời buổi 
đất nước loạn ly như tôi, một lần ra đi khó có lần trở lại, 
nhưng nàng đã chẳng những không quan ngại điều đó, mà còn 
tỏ ý bằng lòng kề vai gánh vác hết việc nhà, để tôi tự do bay 
nhảy cho thỏa chí tang bồng đời trai trẻ! 
   Lê đã nói với tôi: 
   - Anh an tâm đi, em chấp nhận tất cả chỉ vì em thương anh 
nhiều lắm! Làm một ngưởi vợ lính chẳng có gì phải đắn đo và 
hổ thẹn một khi đã là góa phụ, mà trái lại em còn hãnh diện 
hơn khi hiện tại em chỉ là một người yêu của lính! Em tự 
nguyện sống chung với anh sau này, giống như ‘‘một quán 
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trọ’’ mong chờ khách vãng lai!  Khách đến là đem nguồn vui 
mong đợi đến cho người chủ! Khách đi, là vì có một nhiệm vụ 
phải làm ở phía trước để cho những ‘‘quán trọ’’ luôn được 
bình an nơi phía sau! 
   Cho dù ý muốn của Lê là như vậy, nhưng tôi vẫn chưa 
thuận lòng để cho nàng vui! Bây giờ, trước cái tin người yêu 
sắp đi lấy chồng, chính từ miệng nàng nói ra, tôi thấy con tim 
mình quặn đau như sắp rướm máu! Tôi thử xua đuổi ra khỏi 
tâm tư mình bao kỷ niệm êm đềm đã có trước đây giữa Lê và 
tôi, để nàng vui bước lên xe hoa về với Xuân trong một ngày 
đẹp trời nào đó! Nhưng, những gì tôi muốn quên đi, giờ đây y 
như chúng đã bám víu trong tim tôi, gắn chặt không thể nào 
tách ra được! 
   Cuối cùng, tôi cũng phải quay lại và đi đến bên Lê! Tôi 
nâng nhẹ đôi bàn tay mà đã bao lần tôi mơ ước được nắm chặt 
và đặt lên đó một chiếc hôn dài! Trước đây, tôi thường mong 
cho đất nước được thanh bình, để tôi quay về quê nhà thưa 
chuyện lại với mẹ cha và trở lại đây xin cưới nàng làm vợ, để 
được trân quí mấy ‘‘bút tháp ngà’’ này như một báu vật của 
riêng mình! Bây giờ, cuộc diện sắp đổi thay theo một chiều 
hướng khác rồi! 
   Lê giương đôi ánh mắt trong xanh giữa bốn bờ mi đen lánh 
nằm dưới hai vòng mày mỏng nhìn thẳng vào mắt tôi! Vẫn là 
đôi ánh mắt kiên nhẫn đợi chờ, không bỏ cuộc! 
   Có phải một việc gì đó sắp xảy ra giữa hai người trước lúc 
chia xa chăng? 
   Trong giây phút quan trọng có tính quyết định này, tôi thấy 
mình thật ra chưa hội đủ điều kiện để mang lại cuộc sống 
hạnh phúc cho Lê! Và tôi cảm thấy rằng Xuân quả xứng đáng 
đem lại điều đó cho nàng, bởi vì Xuân đã có một chỗ ngồi 
‘‘thọ’’ hơn tôi và anh ta vốn là con nhà khá giả hơn tôi đến 
thập phần! 
   Tiếng cười đùa vui vẻ của anh em binh sĩ từ dưới mé bờ 
kinh đưa lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi! 
   Tôi từ từ nới lỏng đôi bàn tay mình ra khỏi mấy ngón tay 
mềm mại của Lê và vừa quay đi vừa nói vói lại: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
83

NGUYÊN BÔNG



   - Anh sẽ về ăn mừng tiệc cưới của em mà! Cho anh gởi lời 
hỏi thăm Xuân nhé! 
   Tôi quay mặt lại và bước mau xuống ghe! Tôi đến ngồi giữa 
các đồng đội đang đùa tung nước lên nhau trong khi một 
giọng ca nữ hát bản ‘‘Hành Khúc Lên Đàng’’ phát ra từ chiếc 
máy thu thanh bỏ túi của một anh chàng nào đó! Lời ca và 
tiếng nhạc nghe đâu như từ dưới bao lớp sóng vang lên quyện 
vào làn hơi nước mỏng như những sợi khói là đà trên mặt 
nước, làm cho bao tâm hồn trẻ thêm vui vẻ, hân hoan đi lo 
việc nước! 
   Nhưng tôi đã không thể nào xóa tan được trong đầu mình 
cái hình ảnh thân thương của người con gái với bộ bà ba màu 
tím nhạt đang nhấp nhô trên bao ngọn sóng thi nhau vỗ vào 
mạn thuyền! 
   Đoàn quân vừa qua hết bên kia con kinh và đang lần ra sau 
vườn để dàn đội hình tiến về hướng mấy loạt đạn đại pháo 
105 ly vừa nổ bụp bùm, bỏ lại sau lưng khung trời đầy luyến 
nhớ! Một ngày nữa lại bắt đầu đến với những người trai trẻ 
luôn tiến về phía trước để giữ cho bầu trời xuân thanh bình 
nơi hậu tuyến được dài lâu, luôn có được cảnh bình minh về 
đẹp rực rỡ như buổi sáng sớm hôm nay! Đêm qua, một đêm 
trăng huyền diệu ghi dấu một kỷ niệm êm đềm sẽ khó phai 
mờ trong ký ức tôi! 
   Chắc hẳn rằng Lê đã hiểu, cảm thông và không trách hờn gì 
khi tôi chẳng cản ngăn lại đi hứa hẹn là sẽ trở về dự tiệc cưới 
của nàng! Đời quân ngũ, bước viễn chinh trải rộng khắp các 
nẻo đường đất nước, nay đây mai đó, biết đến khi nào có dịp 
trụ lại để lo cho riêng mình? 
   Tôi không biết Lê đang buồn bã quay bước về lối cũ khi 
bóng của người lính cuối cùng vừa khuất sau rặng cây bên kia 
sông, hay là nàng còn đang đứng ôm tròn kỷ niệm của một lần 
gặp gỡ bên bờ con kinh nước đang dâng đầy? Tâm tư nàng có 
còn đang trải dài theo những bước chân của những chàng trai 
thế hệ, trong đó có tôi, đã bỏ tuổi thanh xuân của mình lại 
phía sau để đi vào vùng chiến với ước mong bảo vệ cho Tổ 
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Quốc được trường tồn và để cho cảnh sống của đồng bào ruột 
thịt được mãi phồn vinh? 
   Và bỗng ngay trong lúc này đây, tôi lại cảm nhận ra rằng, 
Lê đang trải qua một sự lựa chọn dẫn đến một quyết định cho 
tương lai của cuộc đời nàng, hoặc là tiếp tục chờ đợi người 
yêu đầu đời đang đi vào sương gió sẽ trở lại, hay là phải chấp 
nhận một cuộc tình nàng ưng chịu chỉ mới vài ngày qua thôi! 
   Không biết tại sao tôi lại nghĩ như vậy! Nuối tiếc cho một 
cuộc tình tôi mới vừa buông trôi cho định mệnh xếp đặt 
chăng? 
   Tôi bất chợt quay mình nhìn về phía sau! Bóng của Lê đã 
khuất!... 
 
   Những tia nắng hồng đầu tiên mang hơi hưởng tiết xuân êm 
vừa lóe lên tô thắm cho rặng cây xanh nằm dọc ven bờ con 
Kinh Xáng. 
   Và khu vực quanh Phi trường Bảng Nước Ngọt đang trở 
mình bắt đầu cho một ngày xuân mới an bình.. 
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CON SÓC BÔNG 
 

 
 

 N
 

 hớ lại bài học ‘‘tự lực cánh sinh’’ hồi còn thụ huấn ở         
quân trường ngày nào, tôi bèn tìm cách trợ giúp cho cơ 
thể đã phải làm việc hùng hục cả ngày có được miếng thịt 

tươi, giống như một chiếc xe chở hàng quá tải cần phải được 
tu bổ để khỏi phải bị sụm giữa đường! Nghĩ là làm ngay! 
Trong khi đi lao động, tôi lén thu nhặt mấy đoạn kẽm gai vụn 
rồi nối kết lại thành một chiếc bẫy lồng nhỏ để nhử bắt mấy 
chú sóc chạy nhảy tung tăng trên cành mấy cây cổ thụ mọc 
ven bờ suối gần nơi bãi tắm giặt chung của cả trại giam. Một 
anh bạn tù vừa mới được cho ‘‘thăm nuôi’’, tôi xin anh ta một 
trái chuối bỏ vào lồng rồi đem đặt bẫy cạnh một gốc cây to. 
Chiều lại, trong khi anh em đang lo tắm rửa, tôi lẻn ra thăm 
bẫy. Tôi quá đỗi vui mừng khi thấy có một chú sóc nhỏ đang 
nhảy nhót trong lồng để tìm lối thoát thân! Tôi bắt nhốt con 
sóc cẩn thận vào trong một chiếc túi nhỏ tự khâu bằng ‘‘bao 
cát Mỹ’’ rồi trở lại bờ suối với ý định là sẽ làm thịt con vật 
ngay bằng cách gí chiếc túi vào lòng nước suối lũ đục ngầu 
đang chảy xiết vì trận mưa lớn cuối năm trong đêm qua! 
Nhưng hình như có một bàn tay vô hình nào đó ngăn cản bàn 
tay tôi lại! Thế là tôi nảy ra quyết định nuôi con sóc làm một 
người bạn với mình cho đỡ buồn! Các bạn tù nằm bên tôi 
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trong nhà giam không phản đối việc này, đôi khi còn cùng tôi 
chơi đùa với sóc. 
   Sóc chia sẻ nỗi kham khổ và theo sát bên tôi như hình với 
bóng đâu được tròn năm! Tuy vậy, tôi đã hứa với sóc là khi 
nào tôi được ra tù, tôi sẽ trả nó về lại rừng xanh với đồng loại 
của nó! Rồi cái ngày không mong đợi của tôi cũng đã đến! 
Tôi và một số bạn tù khác được ‘‘tha’’ và nhóm tù chúng tôi 
được tách ra thành một ‘‘Ðội cách ly’’, cùng ở chung trong 
một lán riêng biệt trong trại giam!    
   Trong khi chờ đợi nhận ‘‘giấy ra trại’’, chúng tôi được ra 
suối tắm giặt mỗi ngày! Tôi rán kỳ cọ thân mình để trút bỏ đi 
lớp bụi tù và cố chà xát cho phai mờ đi hàng chữ ‘‘Z30D’’ 
trên lưng chiếc áo tù đã bám theo thân mình ròng rã gần chín 
năm qua! 
   Nhớ lời đã hứa với sóc, tôi mang ‘‘đứa con thân yêu’’ ra bỏ 
bên bờ suối, gần một cây cổ thụ to rồi nói với nó...‘‘Ba được 
ra tù rồi, con ở lại mạnh giỏi nhen!’’. Nhưng khi tôi vừa quay 
gót là sóc lại nhảy thót lên ngồi lên vai và le lưỡi ra liếm mấy 
giọt mồ hôi mặn sau ót tôi như thường ngày mỗi khi sóc khát 
nước và, cũng như người tù, thèm chất muối! Ðã từ lâu, tôi 
vốn thương mến sóc giống như con ruột của mình! Nhưng tôi 
đành quyết định ‘‘hai cha con’’ phải chia tay với nhau! Tôi 
đảo mắt qua một vòng xung quanh. Thấy có mấy gia đình sóc 
đang sinh sống ở đây, tôi nghĩ rằng con sóc của tôi cũng sẽ 
hòa nhập vào cuộc sống thiên nhiên cùng đồng loại của nó! 
Tôi bèn đặt ‘‘con tôi’’ trên một gộp đá lớn nơi một khu đất bị 
dòng nước lũ xoái mòn lâu ngày tách ra thành một hòn đảo 
nhỏ nơi khúc quanh của dòng suối mẹ! Một anh bạn tù thấy 
vậy nói...‘‘Mày đày con mày ra hoang đảo như vậy làm sao 
nó sống nỗi!’’. ‘‘Ðưa nó cho tao rồi tao cho nó vô nồi là xong 
ngay!’’, một anh khác nói đùa như vậy, bởi tôi thấy anh ta 
không phải là kẻ tu hành chánh hiệu nhưng đã ăn chay trường 
từ lúc bước chân vào tù, thì làm sao thèm được ăn thịt con sóc 
của tôi! Mặc ai nói gì thì nói, tôi quay bước đi như chạy 
xuống mé nước rồi đứng trông lại phía sau lưng mình! Sóc 
chẳng mừng khi được phóng sanh, lại chạy theo tôi đến bên 
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bờ suối rồi dừng lại, đưa đôi mắt lồi tròn vo nhìn dòng nước 
đang chảy xiết rồi ngồi chống tó hai chân sau lên dõi mắt 
trông theo tôi vừa bước thụt lùi ra sau vừa đưa tay lên vẫy 
chào vĩnh biệt nó! 
   Tôi vội quay mặt đi để khỏi phải nhìn thấy mấy giọt nước 
mắt của đứa con thân yêu tiễn cha nó trở về với mái ấm gia 
đình! 
   Tôi trở lại ngồi thừ ra trên một gộp đá nhỏ nơi bãi tắm và 
tâm tư bất chợt lùi nhanh về một quá khứ êm đềm cách đây 
những hơn mười lăm năm qua, khi tôi còn sống đời quân 
ngũ... 
 
   *** 
   Ngày N+1... 
 
   Khi những đứa em sau cùng của Ðại đội vừa vào hẳn trong 
khu vườn, trời cũng vừa sụp tối! Những hạt mưa thưa lất phất 
trên đầu! Làng Ðại Ngãi nằm ở vùng ven của Thị xã Sóc 
Trăng cũng vừa mới lên đèn! Trong màn mưa giăng xiên, mấy 
bóng điện câu dưới mái hiên của dãy phố chợ đàng kia buông 
ra những vũng sáng vàng vọt đó đây trên mặt đường loang 
loáng nước! Vài bóng khách bộ hành đang sải bước chân trên 
quãng lộ đá xanh rồi thoáng cái đã biến mất vào trong xóm. 
   Sau khi xếp đặt tuyến phòng thủ đêm cho các Trung đội 
xong, tôi ngồi trên chiếc nón sắt dưới ánh sáng lờ mờ của 
chiếc bóng điện tròn treo dưới mái hiên rộng của một căn nhà 
mái tôn khang trang để ghi vội mấy ‘‘điểm qua đêm’’ của Ðại 
đội mình và chấm thêm mấy ‘‘điểm tiên liệu tác xạ’’ phòng 
khi hữu sự xuống tấm phóng đồ hành quân để trao cho Âm 
thoại viên ‘‘ngụy số các tọa độ’’ và chuyển lên Ban chỉ huy 
Tiểu đoàn. 
   Chợt sau lưng tôi có tiếng của Dương tà-lọt: 
   - Thiếu úy, em đã căng mùng trên đi-văn trong nhà, còn 
cơm em để sẵn trên bàn trong nhà bếp! 
   Hạ sĩ Dương làm tà-lọt cho tôi từ hơn một năm qua và tôi 
xem nó như là em ruột vậy! Trước đây, Dương chưa hề làm 
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trái ý tôi bao giờ! Hôm nay Dương làm tôi ngạc nhiên không 
ít! 
   Tôi nghiêm mặt nói với Dương: 
   - Sao chú lại làm như vậy! Ăn cơm ở nhà sau được rồi, còn 
chỗ ngủ thì chú mầy mau ra căng võng ngoài bụi chuối sau 
hè! 
   Dương còn đang chưa chịu đi, một giọng nói từ trong nhà 
vọng ra: 
   - ‘‘Ông Một’’ đừng rầy chú em này! Là do tui bảo chú em 
nó làm như vậy! Trời sắp mưa to đến nơi rồi đó! 
   Tôi bước theo chân người chủ nhà tốt bụng với bao suy 
tưởng ngổn ngang trong lòng! Có lẽ đây là một cựu quân nhân 
của thế hệ trước đã từng cầm súng, hoặc là một dân đen thời 
Pháp thuộc mới dùng hai tiếng ‘‘Ông Một’’ để ám chỉ một sĩ 
quan có cấp bậc Thiếu úy trong quân đội! Ðó là một cụ già 
nhưng trông dáng hãy còn quắc thước lắm! Tôi chẳng thể nào 
đoán ra được một tấm thân ốm nhom trong bộ bà ba bằng lãnh 
đen và mái tóc bạc màu sương trắng chảy dài xuống sau ót kia 
có số tuổi đời chính xác là bao nhiêu! Ông cụ ngồi xuống 
chiếc ghế dựa đặt cạnh bên chiếc bàn dài kê giữa nhà! Trước 
mặt ông là bộ tách ấm trà nhỏ, trông bề ngoài giống như được 
làm bằng một loại gỗ quí nào đó đã lên nước bóng ngời như 
màu đồng đen vậy! Tôi ngần ngại dừng chân trước ngạch cửa 
khi chợt thoáng thấy mặt nền nhà bên trong hình như vừa mới 
phủ lên đó một lớp đất sét trộn lẫn với tro trấu và muối, một 
loại hợp chất mà người dân ở các vùng sông nước miền Hậu 
giang thường hay dùng nó trong khi chưa có tiền mua gạch 
hay xi-măng để lót tráng nền nhà! 
   Thấy tôi đang khom lưng cởi bỏ đôi giày bố dùng đi hành 
quân ra vì ngại nó làm hỏng mặt nền nhà, ông cụ nói: 
   - Mặt đất đã khô rồi, cứ bước vào đi!  
  Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông cụ đang đưa hai 
bàn tay gầy guộc ra bưng bình trà lên rót hết những giọt trà 
đặc sánh cuối cùng vào chiếc tách nhỏ đặt trước mặt mình rồi 
gọi vói vào phía trong: 
   - Liên à, châm cho Tía bình trà mới! 
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   Ông cụ gọi người nhà với một cái tên mà tôi đoán chẳng thể 
nào là đàn ông, con trai được! Chẳng có tiếng trả lời! Tôi liếc 
mắt vào chiếc màn cửa đang lay động bởi cơn gió đi trước 
cơn mưa đang lùa vào để chờ đợi trong tưởng tượng một bóng 
dáng giai nhân, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả! 
   Chừng như đoán biết được phần nào nỗi bồn chồn đang lớn 
dần trong lòng tôi, ông lão trấn an tôi bằng những lời bộc 
bạch tâm sự của mình: 
   - ‘‘Ông Một’’ hãy chờ một chốc, con nhỏ đun nước pha trà 
rồi mang ra ngay! ‘‘Ông Một’’ biết không, ngày trước tui 
cũng là một người lính như các chú bây giờ! ‘‘Nắng bề nào 
che bề nấy’’, có ai tránh được bao giờ đâu! Tui đi đăng lính 
cho Tây, từ Binh nhì leo lên đến Thượng sĩ chỉ có năm năm, 
rồi tui bị thương phải giải ngũ về vườn luôn! Tui đã dốc hết 
tuổi trẻ của mình cho xứ sở này và cũng đã có một thời vàng 
son khi cùng với nhiều người Việt gốc Miên khác hiến dâng 
đời mình cho một lý tưởng quốc gia dân tộc mà bao đời qua, 
ông cha ta cũng đều làm như vậy! 
   Ông cụ dừng lại ở đó và đưa tay vào túi lấy ra bao thuốc lá 
‘‘Quân Tiếp Vụ’’ rồi chìa về phía tôi. 
   Tôi từ chối hút thuốc và kèm thêm một lời yêu cầu: 
   - Dạ, cháu không biết hút thuốc lá! Xin Bác cứ gọi cháu 
là...cháu được rồi! 
   Ông cụ rút ra một điếu thuốc, vừa định đặt lên trên đôi môi 
khô sạm một màu chì nhưng lại kẹp nó vào giữa hai ngón tay 
rồi nói tiếp tuồng như rành việc nhà binh lắm: 
   - Tui quen rồi, cứ để cho cái miệng của tui nó được tự 
nhiên! Tránh xa thuốc lá là một điều tốt! Ghiền nó, nhịn 
không được, bật lửa lên trong lúc đang nằm phục kích đêm thì 
coi chừng cái miệng không còn được...ăn cơm nữa! 
   Rồi cụ thả lỏng nỗi lòng mình theo từng lọn khói thuốc bay 
bay: 
   - Chẳng biết sao cấp trên lại chọn cái Làng Ðại Ngãi, Sóc 
Trăng này để cho các đơn vị đến trú đóng dã chiến như là một 
hậu cứ! Mà lạ thiệt, đoàn quân vừa mới tới ngày hôm trước, 
hôm sau đã có một đàn thê tử đến đây ăn ở cùng chung với 
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lính! Nhưng chỉ được độ một tuần lễ thôi là lính lại ra đi biền 
biệt tăm dạng! Có lẽ là do làng này có một ví trí địa dư giống 
như là ‘‘cái rốn của cả vùng đồng bằng sông nước miền Hậu 
Giang’’ nên, hết Biệt Ðộng Quân rồi đến Thủy Quân Lục 
Chiến, ngoài Sư Ðoàn 21 Bộ Binh của các chú là đơn vị bao 
vùng miền Lục Tỉnh, các Sư Ðoàn 7 và Sư Ðoàn 9 cũng có 
lần đặt chân vào cái làng nghèo này, ít nhất cũng là một tuần!  
Các đơn vị đó luân phiên nhau đến đây, được các ‘‘Ðoàn Sinh 
Hoạt Chính Huấn’’ đến đàn hát để anh em lên tinh thần rồi 
lặng lẽ ra đi quần thảo với địch quân, thực thi một ‘‘kế hoạch 
hành quân sa luân chiến’’, đem lại an bình cho dân chúng rất 
có hiệu quả! Nói về việc đánh nhau, các chú quả đã mang lại 
yên bình cho vùng này từ nhiều năm qua! Nhưng điều đó 
chưa đủ để biện minh nhằm xóa tan đi nhiều phiền phức mà 
các chú đã gây ra cho người dân ở đây! Rất may là sự việc tệ 
hại xảy ra không nhiều nên bà con cũng dễ thông cảm thôi! 
‘‘Con nhiều cha, mỗi người một ý’’ thì làm sao cấp trên có 
thể kiểm soát được hết những việc làm bậy bạ được! 
   Ông cụ kể lể một thôi dài, cử chỉ và điệu bộ giống như một 
nhà quân sự am hiểu tình hình đang ngồi thuyết trình mọi việc 
liên quan đến nhà binh đã xảy ra nơi đây rồi đi đến một kết 
luận với những lời trách cứ tuy nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến 
cho tôi cảm thấy thấm đến nỗi nóng bừng lên ở trên hai má 
mình! Quả là ‘‘một con sâu làm sầu nồi canh’’ thôi! Ðã nhiều 
lần đơn vị của tôi sinh hoạt khi đóng dưỡng quân trong khu 
dân cư đông đúc ở nhiều nơi, nhưng chẳng có lần nào tôi cho 
lính của mình ăn ngủ nhờ trong nhà dân, cả ban ngày lẫn ban 
đêm! Tôi luôn cùng với anh em căng lều ra nghỉ ngơi và nấu 
nướng ngoài vườn, cho dù có mưa to gió lớn cũng vậy! 
   Tôi chợt nhớ lại, trong một lần đóng quân dã chiến nơi một 
thị trấn nhỏ ở miền Rạch Giá, đơn vị tôi không có đăng bản 
‘‘tuyển mộ tân binh’’, nhưng vẫn có người tình nguyện vào 
lính! Khi Ðại đội đang trên đường di chuyển đến điểm xuất 
phát bằng xe GMC, lúc kẹt đường dừng xe lại, tôi mới phát 
giác ra có một cô gái trẻ mình choàng thêm chiếc áo lính, đầu 
đội chiếc nón nhựa nhà binh đang khép nép ngồi giữa đám 
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đông anh em binh sĩ trên xe. Tôi biết rõ là một đứa em nào đó 
của tôi đã vi phạm quân luật, nhưng tôi lờ đi bởi vì tôi biết 
rằng ít ra cũng có một kẻ chân yếu tay mềm cảm thông được 
với tình anh lính trẻ trên bước đường ra trận hôm nay! Chắc là 
cô ta muốn đưa người bạn trai vừa mới quen một đoạn đường 
nào đó thôi, để rồi khi đoàn quân vừa đến điểm xuất phát để 
đi vào vùng chiến, cô ta sẽ lặng lẽ bước xuống xe rồi trở lại 
nhà, hằng đêm nằm ôm gối mộng với một nỗi lo âu xen lẫn 
với niềm nhớ nhung người yêu sắp phải xông pha vào vùng 
lửa đạn mịt mù xa! 
   Ðiều đó cũng quá đủ để cho chàng trai thời đại cảm thấy ấm 
lòng và an tâm hơn khi biết rằng sự cống hiến đời mình cho 
một chính nghĩa, ít ra cũng có được một người con gái ủng hộ 
và khuyến khích! 
   Tôi muốn kể lại câu chuyện đó để cho ông cụ bỏ qua cho 
nếu như có một thuộc cấp nào của tôi làm trái những điều tôi 
đã dặn dò, ông cụ tiếp: 
   - ‘‘Ông Một’’ đừng có lo! Hôm nay tui rất vui khi thấy hết 
mọi việc xảy ra quanh đây rồi! Kể cũng lạ, từ lúc đơn vị này 
tới đây, hình như anh em ai nấy đều lo công việc của mình, 
chẳng có ai xô bồ chạy tới chạy lui vào nhà dân như những 
đơn vị khác đã đến đây! 
   Ông cụ dừng lại, đón chiếc ấm nước trên tay con gái rồi kề 
miệng vòi chế nước sôi vào bình trà xong, kéo chiếc ngăn kéo 
dưới gầm bàn ra lấy lon trà bỏ vào bình một nhúm trà nhỏ. 
Nhân cơ hội ngàn vàng này, tôi ngước lên nhìn một dáng ngọc 
với làn da mặt tươi mát ập vào mắt khiến cho lòng tôi bỗng 
dưng trở nên xao xuyến! ‘‘Sắc bất ba đào dị nịch nhân’’, vẻ 
đẹp của nữ giới không tạo nên sóng gió nhưng dễ làm chìm 
đắm lòng người! Người xưa quả đã có lý! Ðôi mắt đen nhánh 
tròn vo, long lanh ướt như đôi mắt mèo con nằm dưới hai 
vòng mày mỏng, trong phút chốc đã dìm hồn tôi vào ‘‘đôi đáy 
nước hồ thu phẳng lặng như tờ’’ của một kiều nữ mà tôi đoán 
chắc rằng đây là một tuyệt tác ‘‘đầu gà đuôi vịt’’ của đấng 
hóa công! Và trong lúc tôi còn đang mơ màng trong giấc 
mộng liêu trai, người đẹp đã khuất dạng sau tấm màn cửa bên 
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trong! Tôi chẳng màng đến mọi sự đang diễn ra quanh mình! 
Những lời tâm sự của ông cụ hình như đã chui từ lỗ tai này và 
thoát ra tai kia trong khi tâm hồn tôi hình như đang bay đuổi 
theo gót chân mềm của người đẹp tự lâu rồi! Ðến khi người 
chủ nhà đứng lên bước vào trong, tôi mới hoàn hồn trở lại và 
thở phào ra nghe nhẹ nhỏm cả người, để rồi sau đó, ra sau nhà 
xách nước ao lên dội vào mình vài ‘‘xô’’ cho hạ hỏa xong, 
mới vào nhà bếp nuốt vội ba hột cơm sấy vào bụng rồi rón rén 
leo lên ngả lưng trên chiếc đi-văn mà ông cụ bảo tôi phải ngủ 
ở đó cho ông vui... 
 
   Ngày N+2... 
 
   Ðúng năm giờ sáng, tôi bảo Âm thoại viên gọi máy vô 
tuyến truyền tin báo cho các Trung đội thức dậy lo thu xếp lều 
trại và chuẩn bị ‘‘khói lửa’’! Cũng vẫn là một bịch cơm sấy 
với một lon thịt hộp như thường lệ! 
   Khi mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây xa xa ngoài kia là cả Ðại 
đội túa ra sau vườn và phải đi băng len lỏi qua những liếp 
khóm mới ra tới khoảng đất trống để sắp toán chờ ‘‘nhảy diều 
hâu’’! 
   Cảnh quang nơi đây gợi lại trong tâm tư tôi một trận đánh 
đẫm máu đã diễn ra trên một trận địa cũng với những luống 
khóm nằm dọc ngang và trải dài ngút mắt nơi vùng Rạch Giá 
trước đây không lâu! 
   Lần đó, cả phe ta và địch đều đã có người nằm xuống! Tối 
lại, vì chưa kịp tải thương nên Ðại đội tôi qua đêm chung với 
những ‘‘đồng đội đã vĩnh viễn rời xa bạn bè’’! Ðến khoảng 
giữa đêm, tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng khóc có vẻ 
khác thường của ai đó ở kế bên mình! Tôi bật ngồi dậy và tuy 
trong màn đêm tối như mực, tôi cũng nhận ra được giọng ‘‘hu 
hu’’ phát ra từ cửa miệng của anh chàng Trung sĩ cố vấn Mỹ 
phụ trách về ‘‘yễm trợ không lực’’ đi theo Ðại đội tôi từ lúc 
ban sáng! 
   Bất chợt có mấy phát súng của địch bay ngang qua đầu mọi 
người! Tất cả anh em đều phóng xuống hố cá nhân và ngồi im 
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lặng chờ đợi một cuộc tấn công của địch có thể xảy ra trong 
nửa đêm về sáng này! Tiếng khóc tỉ tê ngưng một chốc rồi lại 
ré lên, ngày càng to hơn! Lại có mấy phát đạn nữa bay về phía 
chúng tôi! Tôi cho rằng điểm đóng quân có thể đã bị lộ do 
tiếng khóc bi ai kia và địch quân cứ chơi trò bắn thăm dò loạn 
xạ như vậy mãi, thế nào Ðại đội tôi cũng sẽ có tổn thất, không 
nhiều thì ít! 
   Tôi bò về phía anh bạn đồng minh và mang hết vốn liếng 
Anh ngữ ra rỉ vào tai anh ta một câu: 
   - Stop crying now, VC shooting! 
   Chẳng biết anh chàng có nghe và hiểu lời tôi muốn nói gì 
hay không, anh ta vừa chỉ vào cánh tay rồi chỉ vào nách mình 
rồi khóc rống lên! Tôi tưởng anh ta bị thương bèn rút đèn pin 
ra rồi trùm poncho lên người anh ta để soi cho rõ sự tình! 
Nhìn cánh tay sưng vù có một vết chấm đỏ ở giữa, tôi đoán 
ngay là anh ta bị một con rết hay một con bò cạp dữ nào đó 
chích cho một phát và nọc độc đã theo máu chạy đến nách gây 
nên nổi hạch làm cho anh ta nhức nhối, khó chịu! Việc 
thường tình này xảy ra như ăn cơm bữa đối với anh em binh sĩ 
thường hay ngủ bờ ngủ bụi, nào chết chóc gì ai đâu! Nhưng 
anh chàng Mẽo này lại làm như là sắp chết đến nơi không 
bằng, kêu réo om sòm! 
   Ðến giây phút này, tôi tự biết mình không có khả năng ăn 
nói về chuyện con bò cạp hay con rết với anh bạn đồng minh 
này nên tôi chụp vội chiếc ống liên hợp của máy truyền tin và 
báo sự tình về Ban chỉ huy Tiểu đoàn. Và tôi tiếp tục chịu 
đựng cái tính nhõng nhẽo vô duyên của anh chàng Mẽo này 
suốt đêm, bởi anh ta quá sợ chết cứ đòi được tản thương ngay! 
Trong hoàn cảnh này, cho dù có sử dụng ‘‘trực thăng tải 
thương tàng hình’’ cũng sẽ bị địch quân dùng súng bộ binh 
bắn rớt ngay, đừng nói chi đến việc một anh phi công Mẽo 
nào đó dám vì bạn đồng ngũ, đáp xuống đây để chỉ bốc một 
anh chàng bị sâu bọ chơi kham cho một vố để đời! 
   Tôi đưa tay bịt miệng anh ta lại để ngầm bảo đừng khóc, 
chắc anh ta tưởng lầm tôi an ủi và khuyến khích hay sao mà 
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lại cứ thoải mái khóc nhiều hơn, nước mắt nước mũi chảy ra 
nhầy nhụa ướt đẫm cả bàn tay tôi! 
   Chợt đâu từ phía Ban chỉ huy Tiểu đoàn có tín hiệu tự động 
chớp tắt của ánh đèn đánh dấu vị trí đóng quân đêm của đơn 
vị! 
   Ðiều đó chẳng khác gì ‘‘lạy ông tôi ở bụi này’’ khiến cho 
địch càng bắn quấy rối dữ dội hơn! Nhưng chỉ vài phút sau, 
một chiếc DC6, một loại máy bay quân sự của Không lực Mỹ 
dùng để thả trái sáng hoặc bắn yểm trợ cho bộ binh lúc ban 
đêm khi bị chạm địch đã có mặt trên vùng! Và từ trên phi cơ, 
những dây đạn bắt đầu nã xuống thành từng xâu lửa bao một 
vòng tròn quanh vị trí đóng quân! Tiếng súng của địch mới im 
luôn từ lúc này cho đến sáng! Tôi và anh em trong Ðại đội đã 
phải trải qua một đêm kinh hoàng vì chưa từng nghe ‘‘tiếng 
khóc như mưa’’ của anh bạn đồng minh trong tiếng đạn bay 
veo véo đến rợn người!... 
   Ðơn vị của tôi chờ cho đến hơn hai giờ chiều, cái giờ các 
Phi đội trực thăng đã trở về nằm yên trong ụ, anh em mới lần 
lượt trở vào vị trí đóng quân dã chiến của mình... 
 
   Ngày N+3... 
 
   Tôi đang nằm trong mùng, chợt nghe tiếng của ông cụ: 
   - Dậy uống miếng cà phê cho tỉnh táo tâm hồn một chút rồi 
muốn đi đấm đá ở đâu thì đi! 
   Tôi thoát ra khỏi mùng thật nhanh và cho dù tôi vẫn nhớ là 
tối hôm qua mình đã nhận lịnh cho Ðại đội nằm ứng chiến tại 
chỗ, nhưng tôi lại trả lời với ông cụ điều tôi chẳng muốn: 
   - Cháu hy vọng sẽ được hầu chuyện với bác suốt ngày hôm 
nay đó! 
   Ông cụ nhìn tôi đăm đăm, chắc là đang dò xét tâm trạng của 
anh chàng lính này xem có xạo không, rồi nói vói vào trong: 
   - Liên à! Dẫn mấy anh ra vườn hái khóm cho mấy anh ăn đi 
con! 
   Nghe ông cụ nói vậy, tôi muốn phóng mình chạy theo anh 
em, không phải để ăn khóm, mà để có dịp trò chuyện cùng cô 
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gái có cái tên Liên mỹ miều kia! Nhưng kẹt nỗi ông cụ đang 
ngồi chờ tôi bên hai ly cà phê đang nhỏ từng giọt đắng xuống 
đáy chiếc ly thủy tinh, tôi đành làm vệ sinh qua loa rồi trở lên 
ngồi đối diện với ông, cũng nơi chiếc ghế tôi ngồi hôm mới 
đến nơi này. 
   Vừa đưa chiếc muỗng nhỏ gạt mấy hạt đường cát vàng vào 
ly xong, ông cụ bèn bắt đầu tuồng ra câu chuyện hình như là 
ông còn chưa kịp nói hết ngày hôm trước: 
   - ‘‘Ông Một’’ biết không? Chúng ta đâu phải là những con 
rùa chỉ lo rút đầu vào mai! Nhưng chính ‘‘họ’’ mới đích thực 
là những con ba ba thôi! 
   Ông cụ dừng lại ở đó và nghiêng đầu nhìn vào mặt tôi, chắc 
là để đoán xem sắc diện của người lính trước mặt ông có biểu 
hiện một chút gan dạ nào hay không! Tôi nhìn lại vào trong 
thẳm sâu của đôi mắt già nua kia và tìm được trong đó một 
nỗi gúc mắc còn vương vấn trong lòng từ lâu lắm rồi! Có lẽ 
trước đây ông đã bị những kẻ trung thành với ‘‘mẫu quốc 
Pháp’’ đẩy ông vào ‘‘hang hùm miệng sói’’, để cho chúng ở 
phía sau được ‘‘bình thân như vại’’, ngồi hưởng lợi và dâng 
trọn ‘‘miếng mồi ngon thuộc địa’’ này cho quan thầy chăng? 
   May là ông còn dẫn xác về được với vợ con, giống như tôi 
và đồng đội của tôi bây giờ cũng đang tiếp tục đi trên con 
đường ông đã đi để cho nhiều kẻ phía sau được ‘‘ăn trên ngồi 
trốc’’ thiên hạ và được ‘‘vinh thân phì da’’ nhờ vào việc chia 
hưởng quyền tước với nhau! 
   Tôi định nói ra ý nghĩ đó để mong ông cụ đón nhận một 
người đồng cảm, nhưng có lẽ ông lão có nhiều kinh nghiệm 
sống đời quân ngũ này cũng đoán được điều gì vừa mới manh 
nha trong đầu tôi, nên ông nói tiếp những lời lẽ có giá trị như 
một lời khuyên răn, đừng nên quan tâm vào các việc chướng 
tai gay mắt kia mà mang họa vào thân! 
   - Thôi, chú mày cố gắng lên cho bằng với người ta để đỡ 
khổ tấm thân về sau này! Nhưng có một điều chú mầy nên 
nhớ là đừng bao giờ dùng thuộc hạ lót xác cho chú mày thăng 
quan tiến chức, nghe chưa? 
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   Tôi quá đỗi vui mừng khi nghe ông cụ bỏ đi hai tiếng ‘‘Ông 
Một’’, thay vào đó cũng chỉ là hai chữ thôi, nhưng tôi lại cảm 
thấy thân thiện và gần gũi hơn, ‘‘chú mày’’! Tôi nguyện sẽ 
trân quí mãi những lời vàng ngọc của ông cụ trao cho tôi hôm 
nay, sẽ giữ chung với mớ hành trang mà tôi nghĩ rằng sẽ rất 
hữu ích cho suốt cuộc đời binh nghiệp của mình sau này... 
    
   Ngày N+4... 
 
   Hôm nay, Ðại đội tôi được lịnh lau chùi vũ khí và ứng chiến 
tại chỗ! Sáng nay tôi dậy sớm hơn mấy ngày qua! Tôi muốn 
tránh gặp mặt ông cụ nơi nhà trên để quên đi mỗi lúc tay đưa 
tách ‘‘trà con khỉ’’ thơm ngon lên môi nhắp từng ngụm nhỏ, 
lại nhớ về một quê xa vời vợi với những người thân đang 
đứng trân mình ra giữa hai lằn đạn vô tri trong một cuộc chiến 
tranh tưởng chừng như không bao giờ có ngày kết thúc! Tôi 
cũng đã chán cảnh ngồi nhìn từng giọt đắng cà phê rớt xuống 
đáy ly mà không có cách chi để trấn áp những suy tư chẳng có 
lối thoát đang dấy lên trong lòng mỗi khi nghĩ đến thân phận 
hẩm hiu của mình sắp phải tiếp tục lao mình vào một cuộc 
chiến đẵm máu đang xảy ra trên dãy đất thân yêu này, nên tôi 
vội lẻn ra nhà sau. 
   Thấy Liên đang đứng nấu ăn ở góc bếp, đầu óc tôi trở nên 
thanh thản hơn bao giờ hết nên mạnh dạn bước đến hỏi nàng 
cho dù tôi biết rõ hôm nay là ngày chủ nhật: 
   - Liên chuẩn bị ăn cơm rồi đi học phải không? 
   - Dạ không! Em chiên cơm cho Tía ăn! 
   Từ ngày đến đây, tôi chỉ thấy có hai cha con sống trong căn 
nhà ấm cúng này, ông cụ chắc còn đang ngủ trong phòng nên 
tôi an tâm hơn khi ‘‘dàn đội hình tiến từ từ vào mục tiêu’’: 
   - Có phần của lính không đó? 
   - Lính có gạo sấy rồi, cần chi cơm chiên của em! 
   - Ai mà chẳng biết vậy, nhưng ăn cơm chiên của Liên có lẽ 
ngon hơn gạo sấy, phải không? 
   - Em chiên cơm dỡ lắm, Thiếu úy hãy đợi vài ngày nữa về 
nhà rồi bà Thiếu úy chiên cơm cho mà ăn! 
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   ‘‘Thì ra cô bé này quá quắc lắm’’! Tôi nói thầm trong miệng 
như vậy và cảm thấy mục tiêu này rất khó chiếm, bởi chưa chi 
đã bị ‘‘hỏa lực’’ của đối phương đốt cháy bừng lên nơi hai má 
tôi rồi! 
   Tối hôm qua, Dương tà-lọt, một trong số những người lính 
Việt gốc Miên trong Ðại đội đã ngầm điều tra và báo cho tôi 
biết rằng Liên chưa có bồ, đã có Bằng Tú tài I và đang chuẩn 
bị thi lấy Tú tài II. Dương bảo tôi...‘‘Thiếu úy ‘‘dô’’ cô này 
đi’’! Tuy Dương nói thật là tôi chưa lập gia đình, nhưng nàng 
không tin như vậy, còn nói với Dương...‘‘Mấy ông sĩ quan 
nào đến đây cũng đều nói chưa vợ chưa con, nhưng chỉ mới 
ngày hôm sau là đã có một bầy thê tử đến tìm’’! 
   Tôi cho dù có đóng quân ở đây một tháng, một năm cũng 
chẳng có ai chịu ghé thăm nên muốn nói lên ‘‘tiếng lòng’’ của 
một anh chàng độc thân: 
   - Liên hãy chờ xem đi! 
   Bất chợt có một chú sóc nhỏ từ đâu đó phóng xuống ngồi 
theo kiểu chống hai chân sau lên làm thành ‘‘thế chân vạc’’ 
với đít trên mặt chiếc bàn tròn kê giữa gian nhà bếp, hai chân 
trước co lên trước ngực và cái đuôi dựng đứng lên phía sau 
lưng, trông giống như một chiếc lồng đèn màu xám nhạt điểm 
xuyết trên đó nhiều điểm trắng nhỏ li ti! Tôi thốt lên...‘‘con 
sóc bông’’ và bước đến ngồi trên chiếc ghế dựa, nhìn vào hai 
con mắt lồi tròn vo của con vật đang giương ra nhìn vào tôi 
thom lom! Tôi cố quan sát nhưng chẳng thể nào đoán được 
đây là cô hay là cậu sóc bông! 
   Tôi đang tìm hiểu xem con vật dạn dĩ này là của nhà Liên 
nuôi, hay từ đâu ngoài vườn bắt mùi cơm chiên thơm ngậy 
mùi mỡ hành rồi phóng vào đây tìm ăn, đã nghe sau lưng có 
tiếng của Liên lập lại câu nói của tôi lúc nãy: 
   - Chờ xem cái gì? 
   Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt tròn đen lay láy như đôi mắt 
sóc con kia rồi hỏi lại một câu chẳng dính dáng gì đến câu hỏi 
của nàng: 
   - Liên không cho lính này ăn cơm chiên, chỉ cho con sóc kia 
thôi sao? 
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   Liên nguýt dài rồi bỏ đi! Tôi ngồi theo dõi từng động tác 
của người con gái đang diễn ra trước mắt mình, liên tưởng 
đến các câu chuyện liêu trai thời xa xưa! Liên đơm ra ba chén 
cơm chiên rồi đem ra đặt trên bàn, trông dáng điệu như một 
nàng tiên hiện ra lo việc bếp núc ngay sau khi chàng thư sinh 
nghèo vừa cắp sách bước ra cửa đi đến nhà ông thầy đồ! 
   Tôi biết rằng ông cụ đã thức khi nghe vọng lại mấy tiếng 
húng hắng ho từ phía nhà trên, nhưng tôi cũng cố hỏi nhanh 
một điều, sau đó tôi mới nhận ra là mình quá tò mò: 
   - Nhà có hai người sao lại có đến ba chén cơm? 
   Chợt nhớ lại con vật trước mặt, tôi vội thốt lên để khỏa lấp 
tính ganh tị của mình: 
   - A, thì ra chú mày được hưởng chén thứ ba! 
   - Là của anh đó! Có vậy cũng không biết nữa! Liên đáp vội 
rồi bước nhanh lên nhà trên, chắc là để mời ông cụ xuống 
dùng cơm sáng. 
   Bây giờ, tôi làm sao không biết được chén cơm thứ ba kia là 
của Liên dành cho tôi! Nhưng chính câu nói xác nhận của cô 
nữ sinh mới quen này làm tôi vui như mở cờ trong bụng... 
 
    
 
Ngày N+5... 
 
   Sáng ngày hôm nay, tôi dẫn Ðại đội ra sau vườn sắp toán 
chờ ‘‘nhảy diều hâu’’! Chờ cho đến xế vẫn không có ‘‘sô’’ 
nào cả! Một con ngựa chiến, sau khi bốn vó câu đã trải qua 
ngàn dặm thiên lý cũng phải cho nó dừng lại‘‘quần cẳng’’ để 
đỡ phải bị ‘‘cuồng chân’’ trước khi cho nó nghỉ ngơi! Mang 
danh là ‘‘nữ hoàng bộ binh’’, vừa mới được nghỉ vài ngày đã 
cảm thấy buồn đôi chân nên hễ khi nào sắp toán xong rồi phải 
cho ‘‘nhảy’’ ngay, cho ‘‘tan hàng’’ thì lính chẳng vui! Ðừng 
để cho ‘‘cập dò của lính đi bộ’’ ở không quá lâu! Ðôi giày đi 
trận sẽ nhớ đến những vết hằn in trên đôi bờ những con rạch 
nhỏ chảy len lỏi giữa những rặng dừa nước xanh rì mà trên 
trực thăng nhìn xuống thấy giống như một con rắn khổng lồ 
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đang uốn mình lượn qua những cánh đồng lúa cò bay thẳng 
cánh! Chiếc ba-lô trên lưng bị vướng mắc giữa khu rừng tràm 
mọc thuôn thẳng trong một đêm sáng trăng, chỉ có thể băng 
qua nó bằng phương pháp đi theo một phương giác nào đó mà 
thôi, cảm giác giống như có một sự níu kéo mời gọi dừng 
chân qua đêm của những cô gái tuổi độ tròn trăng nơi một 
vùng thị trấn nhỏ nằm trên bờ ba nhánh...Kinh Xẽo Rô, Kinh 
Xáng Hộ Phòng và Rạch Cái Tào hợp lại trước khi xuôi ra 
biển cả! Cái cảm giác đê mê khi đang ngoi ngoai trong bùn 
lầy lên đến tận háng lại vẳng nghe bên tai tiếng động đến giật 
mình khi những con cá lóc cối há miệng đớp không khí bùm 
bụp xung quanh, hay tiếng lách mình róc rách của những chú 
cá rô từ đâu dưới đám rễ chằng chịt của một dãy lục bình trải 
dài ngút mắt, nghe như hãy còn đọng lại trong xương tủy dưới 
đôi ống chân! Những dãy đầm lầy nằm sâu ở nhiều nơi giữa 
vùng ‘‘oanh tạc tự do’’, nơi các khu rừng tràm thấp bạt ngàn 
cuối miền đất nước, bốn mùa chỉ có địch quân và đĩa vắt 
chung sống hòa bình với nhau, cũng đã thôi thúc bước chân 
của người lính đừng quên trở lại viếng thăm nơi đó! 
   Tất cả những thứ ấy có một sức hút đặc biệt chẳng thể nào 
cưỡng lại được, nó chẳng khác gì những lời nhắc nhở hay mời 
gọi thiết tha của những người em gái nhỏ ở bất cứ một vùng 
đất mẹ thiêng liêng nào đó mong muốn có được cảnh an bình 
được dài lâu, để em luôn được cắp sách đến trường học, của 
những bà mẹ quê mong được hằng ngày xách giỏ ra chợ,...làm 
sao người chiến sĩ lại ngồi yên cho được! Tuy vẫn thích vậy, 
nhưng cho ‘‘quần thảo’’ nhiều quá, chẳng có thời gian nghỉ xả 
hơi, lính lại buồn vô cùng! 
   Chúng tôi đã trải qua một ngày nghỉ tại chỗ với các bữa ăn 
nào cũng có ‘‘khóm xào với thịt gà hộp’’ và món tráng miệng 
cũng vẫn là miếng khóm ngọt lịm như những ngày qua! 
   Liên đi học chỉ có buổi sáng! Buổi chiều, không biết có 
được phép của ông cụ không, tôi không bị trở ngại trong việc 
tò tò theo sau lưng nàng trong nhà bếp! Ông cụ lịch sự ra 
phết, chỉ ở nhà trên mà thôi! Lâu lâu ông tằng hắng lên một 
tiếng khiến cho tôi thắc thỏm giật mình, chẳng biết đó là ám 
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hiệu răn đe tôi hay là nhằm nhắc khéo cô con gái cưng của 
ông hãy luôn đề phòng, coi chừng gặp phải thằng họ...Sở! 
   Liên trang trải lòng nàng khi hai chúng tôi ngồi đối diện 
nhau bên chiếc bàn tròn: 
   - Liên hỏi thiệt anh một câu nhen, anh có thương em không? 
   Câu này nghe quen quen! Thì ra cô nàng nào cũng đều học 
thuộc lòng có mỗi một câu đó trước khi mở đầu một cuộc tấn 
công thăm dò cánh đàn ông con trai! Tuy là chỉ mới có vài 
ngày quen biết với Liên thôi, nhưng tôi cũng đã cố tình quăng 
‘‘lưỡi câu tình ái’’ ra rê vài đường lả lướt với ước mong bắt 
cho bằng được ‘‘con cá vàng’’ này! Nhưng khổ nỗi, hình như 
nó chỉ mới nhìn qua ‘‘con mồi’’ chớ chưa chịu ‘‘cắn câu’’, thì 
tôi biết nói ra sao để nàng tin rằng tôi đã yêu nàng rồi! Tuy là 
giọng nói của Liên lần này nghe rất êm tai, tôi muốn trả lời 
ngay rằng ‘‘có’’, sợ để lâu mất một cơ hội tốt để bày tỏ thái 
độ của con tim mình, nhưng tận đáy lòng lại bất chợt nổi lên 
một ý hờn trách thầm nàng chẳng nghe được con tim của tôi 
đang cất lên tiếng nói khao khát được yêu của nó...‘‘biết rồi 
còn làm bộ hỏi’’! Ðiều đó khiến cho lòng tôi lại đâm ra khó 
chịu vô cùng! 
   Tôi còn chưa tìm được câu trả lời cho suôn sẻ và tình tứ hơn 
trong hoàn cảnh này, đã nghe nàng tiếp: 
   - Khó trả lời phải không? Bỏ đi! Có câu chuyện này anh có 
muốn nghe không? 
   Lại chuyện gì nữa đây? Tôi làm sao chẳng chịu nghe giọng 
nói trài trại nhưng ngọt ngào như nước cốt của khóm tôi có 
dịp thưởng thức trong mấy ngày qua!  Chính nó đã xóa tan đi 
bao nỗi nhọc nhằn còn tích tụ trong lòng tôi sau những tháng 
ngày dài đi hành quân! Nhớ lại khi tôi còn ở quân trường Thủ 
Ðức, trong một lần đi phép cuối tuần trên một chuyến xe Lam 
chở khách đi viếng Lăng Ông Bà Chiểu, tôi có dịp được trò 
chuyện với một cô gái Huế cũng có một giọng nói ‘‘để đời’’, 
mỗi chữ buông ra từ đôi môi mộng như màu mận đỏ Cần Thơ 
kia, khi lên bổng lúc xuống trầm nghe như ai đó đang ngâm 
một ‘‘Bài Thơ Tao Ðàn’’ trên đài phát thanh vào giữa đêm 
khuya thanh vắng độ nào! Và hằng đêm, mỗi khi nhớ lại 
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những thanh âm kỳ diệu phát ra từ đôi môi của cô bé xứ Thần 
Kinh kia, tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ sau một ngày huấn 
luyện mệt rã người! 
   Chẳng biết cô gái Miên lai này có thấu hiểu là lòng tôi đang 
khao khát được uống trọn từng tiếng nói nhỏ nhẹ dễ thương 
của nàng vào lòng không? 
   - Anh đừng cười em trong chuyện này nhen! Liên lại tiếp. 
Cách đây hơn một năm, em đã yêu thầm một anh Trung úy 
khi đơn vị của ảnh cũng đóng quân nơi đây như anh vậy! Rồi 
ảnh bị thương nhẹ nơi cánh tay! Sau khi xuất viện, anh ấy có 
trở lại đây! Em săn sóc ảnh tận tình như đứa em gái lo cho 
người anh trai vậy, nhưng... 
   - Nhưng như thế nào? Tôi hỏi nhanh trong nỗi sốt ruột cùng 
lúc với cơn sốt bừng lên ở toàn thân khi nghe nàng nói đã 
dâng tặng con tim mình cho ai đó! 
   - Thì từ từ để em kể đã, làm gì mà mặt anh hình như đang 
bốc khói vậy! Anh có biết không, khi anh ấy vừa trở lại đơn 
vị, vợ mới cưới của ảnh mò tới đây rồi xài xể em thậm tệ đến 
nỗi bà con bu nghe chật cả nhà! Tía em vừa ngồi nghe vừa phì 
phà điếu thuốc trên môi rồi bình tỉnh phán một câu...‘‘Bà hãy 
về nhà dạy lại chồng bà đi, đứng láng cháng ở đây tui kêu lính 
bắt bây giờ đó!’’! 
   Nghe tới đây, tôi rất mừng khi đoán rằng Liên chưa là gì với 
anh chàng kia! Không biết tại sao ai đó đã có người sắp 
‘‘nâng khăn sửa túi’’ rồi còn đi ‘‘thả dê’’ ẩu như vậy! Tôi lại 
phân vân tự hỏi...‘‘Chẳng biết đây là mối tình đầu hay là tình 
giữa của Liên khi có rất nhiều đơn vị khác thay phiên nhau 
đến đóng quân ở đây, có anh chàng nào hiền đến độ chẳng 
mang ‘‘cần câu rê’’ ra quăng vài đường lả lướt trước mắt 
‘‘con Cá Miên lai con Cá Tàu’’ này’’! Nhưng khi nhìn vào 
trong thẳm sâu nơi đáy mắt nàng, tôi rất an tâm khi thấy trong 
đó có sự hiện diện của một câu toàn một màu hồng...‘‘em vẫn 
là em, anh đừng có lo chi cho mệt’’! 
   Tuy đoán rằng Liên nói thật, tôi vẫn thăm dò nơi người con 
gái này xem có còn ôm mối tình chết nào trong lòng không: 
   - Rồi kết quả ra sao? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
102

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



   - Anh nói gì em không hiểu? 
   - Thì anh chàng kia có trở lại đây không? 
   - Anh hỏi kỳ quá! Bị vợ dạy cho một bài học đáng đời rồi 
còn đến đây làm chi nữa! Ðàn ông các anh tham lam quá! 
   Tôi tự biết là mình chẳng tham lam như vậy bao giờ! Nhưng 
trong tôi lại dấy lên một nỗi lo âu là nếu sau này mình lỡ bị 
loại ra khỏi ‘‘cuộc chơi’’, khập khiễng trên đôi nạng gỗ, 
chẳng biết nàng có chấp nhận chăm lo cho tôi như anh chàng 
thương binh kia hay không! 
   Tôi đem điều suy nghĩ đó ra hỏi Liên, nàng đáp tỉnh bơ: 
   - Chỉ cần anh còn đến được nơi này và không có ai đến đây 
quấy rầy em, anh sẽ biết được ngay điều đó! 
   Lòng tôi chan chứa niềm vui trong nỗi cảm thông khi liên 
tưởng đến cảnh ‘‘gà trống nuôi con’’ của ông lão tự bấy lâu 
nay! 
   Nhưng trong tôi lại có thêm một nỗi lo ngại nữa, lúc tôi tìm 
đến nơi này sau khi gặp một hoàn cảnh không may như là tạm 
gác súng đạn qua một bên, chẳng biết ông cụ có cho mình tá 
túc lại đây không? 
   Chẳng hiểu người tôi yêu thông minh đến độ nào, mỗi khi 
có điều gì vừa mới nhú lên trong đầu tôi là nàng biết ngay: 
   - Em chấp nhận mọi hoàn cảnh tốt hay xấu do ông Trời gán 
cho em! Anh cứ an tâm đi, anh không nhận thấy một điều là 
Tía chỉ có mỗi mình em đây hay sao? Em chỉ có mỗi một mối 
lo là khi anh rời khỏi nơi này rồi, không biết anh có còn giữ 
trong lòng hình ảnh của đứa con gái quê mùa này hay không! 
   - Em mà quê mùa hả? Cô Tú đến nơi rồi mà còn... 
   Tôi chồm sang kéo Liên vào lòng và mạnh dạn đặt lên má 
nàng một chiếc hôn dài, tiếp theo là một lời tỏ tình...‘‘Liên, 
anh yêu em’’! 
   Tôi vừa định nắm lấy đôi bàn tay thon nhỏ và mềm mại đặt 
lên ngực áo trận để cho nàng nghe trái tim tôi đang rộn ràng 
mở hội hoa đang trong lồng ngực, đã nghe tiếng của ông cụ 
sau lưng: 
   - Liên, thay cho Tía ấm trà mới! 
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   Tuy là tôi bị chết điếng trong lòng, nhưng tôi vẫn còn bình 
tĩnh khoanh hai tay ra trước ngực, lí nhí thưa: 
   - Con thật là có lỗi! Xin bác tha thứ! 
   Ông cụ chỉ đưa hai bàn tay lên khoa vài cái trước mặt rồi đi 
thẳng! 
   Tôi muốn biến nhanh tức khắc khỏi nhà ông cụ, nhưng khi 
chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình phải làm nên vội rỉ vào tai 
nàng qua suối tóc quăn quăn thơm mùi khóm chín thoáng qua 
mũi mình, trong khi mắt thì liếc theo phía ông cụ đang đi lần 
về phía chiếc nhà cầu sau vườn: 
   - Chết anh rồi Liên ơi! Nói với Tía một tiếng đi! 
   Tôi chẳng biết là Liên sẽ nói với Tía nàng những lời gì để 
cứu bồ cho tôi và cả cái tội nàng để cho tôi ôm hôn! Nhưng có 
điều chắc chắn tôi chẳng thể nào quên được là trước khi tôi 
quay chạy đi, tôi vẫn còn chợt nhận ra một nụ cười cảm thông 
trên đôi má lún hai núm đồng tiền nhỏ... 
 
   Ngày N+6... 
 
   Vừa bén mắt ra, mấy anh em trẻ len lén nhìn tôi rồi to nhỏ 
với nhau làm như có điều gì bí mật lắm! 
   Tôi đoán biết là họ đang bàn tán về chuyện của Liên và tôi, 
khi hai đứa đã thức trắng đêm tâm sự với nhau, nhưng tôi làm 
bộ nghiêm mặt hỏi: 
   - Chuyện gì đây? 
   Mấy anh em khác vội quay đi lo chuẩn bị lên đường hành 
quân, Dương đến bên hỏi tôi: 
   - Thiếu úy ‘‘dô’’ được chưa? 
   Tôi làm sao chối với tụi nó việc này được khi hai đứa tôi 
chong đèn ngồi bên nhau suốt đêm, tuy vậy tôi vẫn hỏi 
Dương: 
   - Bộ tối đêm qua mấy chú không lo canh gác lại thay phiên 
nhau rình tôi phải không? Hãy khai thiệt đi! 
   Dương vội chạy theo anh em đang túa ra sau vườn! 
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   Tôi quay lại phía sau và cảm thấy lòng mình xao xuyến khi 
thấy Liên đang đứng kề bên khung cửa hẹp sau hè và đang 
đưa tay lên vẫy đưa đoàn quân ra trận! 
   Suốt trong cuộc hành quân vừa qua, đơn vị của tôi chẳng có 
cuộc đụng độ nào, cho dù Ðại đội của tôi làm nổ lực chính và 
đã nhảy liền hai ‘‘sô diều hâu’’! Trên mỗi bước đi của mình 
tôi vẫn nhớ đến một triết lý tôi đã đọc được đâu đó nói về chữ 
YÊU, tôi nghiệm ra không biết có đúng với trường hợp của 
Liên hôm nay không...‘‘Tình yêu là một bài toán mà một học 
sinh cấp hai, cấp ba nào cũng có thể giải được nó dễ dàng! 
Khi yêu, ngước mặt lên thấy cả khung trời toàn một màu hồng 
và ngó quanh thấy cái gì cũng đẹp! Ðến lúc cảm thấy không 
còn gì để giữ nữa thì có người toan tính đến việc chia tay’’! 
Liên đã không làm điều đó! ‘‘Một bài toán khó đã làm sai, 
phải làm lại từ đầu cho đến khi nào tìm ra đáp số mới thôi’’! 
Liên là một cô Tú I, tôi nghĩ nàng...dư sức qua cầu! ‘‘Nuôi 
dưỡng tình yêu giống như trồng một cây hoa, không phải lúc 
nào cành hoa cũng trổ ra những cánh hoa đẹp! Nếu như nó 
cho ra hoa xấu là do mình, phải tìm cách bón phân tưới nước 
chờ kỳ thu hoạch tiếp, cũng giống như bài toán khó phải tự 
mình tìm cách giải, cách này không được tìm cách khác, 
chừng nào không được mới chịu thua, lúc ấy mới nghĩ đến 
việc đi tìm ông thầy, hay một tình yêu mới’’! Là ở tôi đây 
chăng?... 
 
   Ngày N+7... 
 
   Cho mãi đến ngày hôm nay đơn vị tôi mới được bổ sung 
thêm quân số cùng quân dụng và đạn dược, cũng như nhận 
tiếp tế lương thực tại chỗ để chuẩn bị cho một cuộc hành quân 
dài ngày! Không phải những lúc ngâm mình xuống nước vào 
mỗi buổi sáng sớm trước một điểm xuất phát nào đó nơi vùng 
sông nước này, hoặc mỗi lúc đêm về cùng anh em qua đêm 
bên bờ một con kinh đào nhỏ nào đó chảy xuyên qua giữa 
vùng rừng tràm U Minh bạt ngàn, hay những cam go khi phải 
chạm địch,...làm cho tôi quan ngại trong cuộc hành quân sắp 
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tới! Chỉ mỗi một điều khiến cho lòng tôi không vui là mình 
sắp phải xa Liên! 
   Suốt ngày chúng tôi ngồi cạnh bên nhau như hình với bóng! 
Con sóc bông luôn ngồi trên cây sà ngang, nghiêng đầu xuống 
nhìn vào tôi đăm đăm như sợ tôi bắt cóc cô chủ của nó vậy! 
   Thấy tôi chú ý đến con vật, nàng đưa mấy ngón tay mỹ 
miều ra bún tách nhẹ một cái là con sóc chạy đến nằm gọn 
trong lòng bàn tay nàng! 
   Tôi lên tiếng: 
   - Cho anh đi để nó làm bạn với anh thay thế em trên bước 
đường hành quân có được không? 
   - Anh bắt được nó thì em cho anh đó! 
   Tôi vừa mới đưa tay ra là con vật phóng nhanh lên cây đà 
ngang, đưa cặp mắt thao láu nhìn xuống tôi như thách thức! 
   Tôi quay ra cầu cứu với Liên: 
   - Em bắt nó cho anh đi! 
   Liên bước đến ngả vào lòng tôi rồi nhìn lên con sóc nói: 
   - Cho anh rồi ai ăn khóm và chuối của em đây? Nó thích ăn 
các thứ đó lắm! Em chẳng tiếc chi, chỉ sợ nó sống không lâu 
với mấy...bịch gạo sấy của anh thôi! 
   Tôi lại nghĩ đến cảnh đạn bom tôi phải đối diện hằng ngày, 
làm sao con sóc thích ứng được với hoàn cảnh ấy! Tôi thấu 
hiểu điều đó! Và nỗi buồn sắp xa nhau ở tận đâu lại bắt đầu 
xâm nhập tâm hồn khiến cho tôi liên tưởng đến cảnh sóc chia 
tay chủ nó mà theo tôi, chắc nó cũng ôm một khối sầu như tôi 
bây giờ thôi! 
   Nghĩ vậy, tôi nói với Liên: 
   - Hay là em cho anh sờ đến nó một chút nhen? 
   - Ðể làm chi vậy? 
   - Để cho nó nhớ làm chứng cho tình em với anh mấy hôm 
nay, để khi có anh chàng lính nào đó đến đây dẫn em đi mất, 
anh lôi nó ra làm nhân chứng trước mặt ông tòa chứ! 
   Liên không nín cười được với câu nói đùa của tôi! Chỉ với 
một cái bún tay ra hiệu là con sóc lại nhảy xuống nằm yên 
trong lòng bàn tay nàng! Tôi đang yêu Liên tha thiết, nhìn 
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cảnh Liên vuốt nhè nhẹ trên lưng khiến sóc nằm lim dim đôi 
mắt, tôi đâm ra ghen với sóc! 
   Một phút trôi qua, tiếp theo là giọng nói thật êm đềm của 
Liên kèm theo một bàn tay vỗ nhẹ vào đầu con vật: 
   - Qua bên kia cho ảnh hôn một miếng đi! 
   Sóc làm sao nghe được theo lịnh của nàng, tôi kéo Liên gần 
tôi hơn và một ‘‘trận mưa hôn’’ rơi phủ xuống trên mặt, trên 
tóc người mà tôi yêu... 
 
   Chiều lại, thấy tôi lộ vẻ buồn trên nét mặt, Liên hỏi: 
   - Anh làm sao vậy? 
   Chẳng lẽ tôi lại phơi bày nỗi bịn rịn là một điểm yếu của 
một ‘‘đấng nam nhi chi chí’’ ra cho kẻ khác xem cho dù đó là 
Liên, nên tôi bắt chước ‘‘Kinh Kha trước lúc ra trận’’, nói với 
người yêu lúc đưa tiễn xa mấy dặm đường dài còn chưa quay 
gót trở về: 
   - Thì chuyện nhà binh thôi mà, em quan tâm chi cho mệt, ở 
nhà luôn nhớ đến anh nhen! 
   Ngoài sân, bóng nắng chiều vàng vẫn còn nằm yên trên 
ngọn cỏ! 
   Tôi đưa tầm mắt nhìn về phía lằn chân trời, vầng thái dương 
đang xuống thấp dần! Cảnh quang buổi hoàng hôn diễn ra ở 
đây rất đẹp, khiến cho lòng người lính viễn chinh như tôi 
thêm bùi ngùi khi nhớ đến khung trời quê nơi đó có bao kẻ 
vời trông theo từng bước quân hành của những người trai trẻ 
đi lo việc nước non, trong đó có tôi! 
   Nhưng đối với người già luôn nhìn cảnh mặt trời lặn là một 
điềm xấu! Tôi chợt nhớ đến ông cụ và muốn giữ mãi hình ảnh 
đó trong lòng, bởi vì trong mấy ngày qua ông đã có thái độ tốt 
chẳng những đối với riêng tôi, còn tỏ ra thân thiện và thương 
yêu tất cả anh em trong đơn vị... 
 
   Ngày N+8... 
 
   Ðoàn quân xa GMC chuyển quân vừa dừng lại bên vệ 
đường! Theo lệnh hành quân, Ðại đội tôi sẽ lên xe và dẫn đầu 
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đoàn quân trên đường đến điểm xuất phát cách đây khoảng 
hơn ba chục cây số! Nhìn vào tấm phóng đồ hành quân trên 
tay, tôi đoán rằng mình sẽ phải lội cùng anh em vào một vùng 
hành quân khác, chẳng biết đến khi nào mới được ra thành 
phố nghỉ dưỡng quân và cũng chẳng biết đến bao giờ mới 
được trở lại nơi làng Ðại Ngãi này! 
   Tôi không thể nào xua tan được bao kỷ niệm êm đềm đầy ấp 
trong lòng khi nghĩ đến mấy ngày dừng quân ở đây! Gốc dừa 
sai quằng những quả, nơi tôi ngồi lúc mới vừa đặt chân đến 
xóm này, gợi lại trong tôi hình ảnh thân thương của những 
hàng dừa nghiêng mình rũ bóng xuống dòng nước phù sa 
trong những đêm trăng sáng tạo nên một bức tranh thiên nhiên 
với phong cảnh hữu tình chỉ có nơi vùng kinh rạch chằng chịt 
như mạng nhện trên quê hương Miền Tây mà tôi đã có dịp đi 
qua! Cánh rừng khóm sau hè đã cho anh em chúng tôi được 
thưởng thức hương vị ngọt lịm của một loại đặc sản được 
trồng ở nhiều vùng đất mới khai phá thuộc tỉnh Chương Thiện 
và Rạch Giá! Ông cụ có lòng nhân ái xem anh em binh sĩ như 
con cháu trong nhà và bắt tôi phải nằm ngủ trên chiếc đi-văn 
nơi nhà trên cũng như đãi ngộ tôi những tách cà phê ngon ấm 
tình ‘‘quân dân như cá với nước’’! 
   Từ những chung trà, những lọn khói trắng mỏng tuy vươn 
lan rộng ra trong không khí, nhưng vẫn còn ngấm đọng lại 
trong tôi chút dư hương đủ để tạo nên một mối hoài cảm đặc 
biệt, kể từ khi tôi khoác vào mình tấm áo lính đến nay, đây là 
lần đầu tiên tôi mới có dịp được thưởng thức hương vị thơm 
ngon, đậm đà tình quê hương trong khung cảnh gia đình ấm 
cúng này! Những bà con sống quanh đây đã ban cho chúng tôi 
những ánh mắt trìu mến, những bữa cơm với những món ăn 
đặc sản còn lưu lại từ bao đời qua trên quê hương đất nước 
tôi! Và đặc biệt nhất, con sóc bông dễ thương luôn quấn quít 
bên một ‘‘cánh hoa biết nói đầy hương sắc’’, có trái tim hòa ái 
cùng một nhịp đập với con tim tôi,...khiến cho lòng tôi bùi 
ngùi khi sắp phải xa người, xa cảnh tại vị trí đóng quân dã 
chiến này! 
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   Người lính chiến trong thời loạn vẫn có hai mối lo là sự 
nghiệp và tình cảm riêng tư! Tôi chọn con đường binh nghiệp 
trước khi nghĩ đến việc xây dựng một mái ấm gia đình! Ðến 
lúc ‘‘công thành danh toại’’, trở lại đây tìm gặp lại người mà 
mình để thương để nhớ cho người ta, chắc cũng không muộn 
màng gì đâu! 
   Tôi bất chợt quay nhìn lại phía căn nhà đã cho tôi nhiều kỷ 
niệm trong mấy ngày qua! Người tôi yêu đang đứng tựa cửa 
với con sóc bông trong tay! Tôi cảm nhận ra trong đôi sóng 
mắt long lanh kia đang giao động nhẹ và nhãn quan tôi bất 
chợt thâu nhận được một tín hiệu vừa mới phát đi từ ‘‘đôi đáy 
nước trong xanh’’ kia...‘‘Em sẽ chỉ yêu một mình anh thôi và 
đợi chờ anh cho đến hết kiếp này, chúc anh lên đường bình 
an’’! Lòng tôi bỗng rộng mở để tiếp nhận hình ảnh thân 
thương cùng những ‘‘tín hiệu’’ tôi nghĩ rằng rất chân tình đó! 
Ý chí và bước chân tôi chắc chắn sẽ không chùn để xứng 
đáng với tấm lòng của người tôi yêu. 
   Cảnh bình minh bỗng trở nên rạng rỡ hơn trên khu phố nhỏ 
trong khi Ðại đội tôi vừa được lịnh khởi hành về phía trước... 
 
   *** 
   Từ xa vọng lại mấy phát súng bắn chỉ thiên cắt ngang dòng 
suy tưởng của tôi! Có một điều chắc chắn ai cũng biết là một 
cuộc vây ráp sẽ diễn ra khắp nơi trong vùng rừng lá âm u này 
để tìm bắt lại một anh bạn tù nào đó vừa mới vượt thoát ra 
khỏi vòng cương tỏa của những mũi súng AK47 bên cạnh 
những ánh mắt đầy căm thù! 
   Từ trên gộp đá cao bên bờ suối, tiếng quát dõng dạc của một 
tên cán bộ trong bộ quân phục màu vàng: 
   - Tất cả hãy lên bãi tập kết điểm danh ngay! 
   Tôi lặng lẽ cùng anh em trở lại tập họp nơi khoảng đất trống 
bên bờ suối! Ðột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân mình ngứa 
ngáy, khó chịu vô cùng! Thì ra tôi chưa kịp tắm giặt! Mồ hôi 
lại tiếp tục ra ướt đẫm cả bộ quần áo tù đã bạc màu sương gió, 
nơi sau lưng có đóng dấu hàng chữ ‘‘Z30D’’ bằng dầu sơn 
đen! 
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   Tôi lại liên tưởng đến Con Sóc Bông còn đứng ngơ ngác 
bên dòng suối hiền hòa đã bao năm qua giúp gội rửa đi phần 
nào lớp bụi thời gian bám trên lưng ‘‘người tù không bản án’’ 
trong cái ‘‘hỏa ngục trần gian’’ chỉ có ở đất nước tôi mà thôi! 
Chẳng biết việc tôi đem bỏ ‘‘con’’ của tôi giữa chợ đời đầy 
bẫy rập, nó có thoát khỏi bàn tay của một người tù nào khác 
đang đói lòng hay không và hành động của tôi như vậy có tàn 
nhẫn lắm không? 
   Bây giờ, tôi chỉ có mỗi ước mong là nó cảm nhận ra một 
điều là tôi không cố ý bỏ rơi ‘‘một người bạn tốt’’ bấy lâu nay 
đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi trong cảnh tù tội! Tôi chỉ là muốn 
trả ‘‘con nuôi’’ của tôi lại với cuộc sống gần gũi với thiên 
nhiên, nơi nó mở mắt chào đời, để được tự do chạy nhảy tung 
tăng dưới vòm trời rộng bao la cùng đồng loại thân yêu của 
nó! Và bọn tù chúng tôi cũng vậy, rất muốn được thoát ra 
khỏi vòng kiềm tỏa của một chủ trương nhằm cố ý gây thù 
hận lâu dài và của súng đạn vô tri không biết đâu là nẻo chánh 
đường tà, để được đi đây đi đó, được tôn thờ một lý tưởng 
mình hằng ấp ủ trong lòng, được nói lên điều suy nghĩ của 
mình và được làm bất cứ công việc gì mình ưa thích! 
   Bỗng dưng tôi thấy lòng mình thanh thản ra, chẳng phải vì 
tôi vui khi sắp được ra tù! Ðây chỉ là một cuộc chuyển trại để 
cho từng đợt người tù như tôi bước từ một nhà tù nhỏ sang 
một nhà tù rộng lớn hơn, có gì để vui khi chưa thật sự mãn 
một kiếp ‘‘bỗng dưng biến thành tù tội’’! Tôi cảm thấy sung 
sướng hơn bao giờ vì tôi vừa nhận ra rằng trước đây mình 
chẳng phải là một kẻ hám ăn, không vì một miếng thịt tươi 
khiến cho bàn tay tôi phải vấy máu một sinh vật khác Thượng 
đế đã sắp đặt cho nó cùng chung sống hòa bình với tôi trên 
quả đất này! 
   Và tôi lại liên tưởng đến một người bạn tù nào đó vừa đặt 
bước chân lên đoạn đầu con đường anh đã tự chọn! Cầu 
nguyện ơn trên cho anh được bình an trên suốt lộ trình tìm 
đến một khung trời tự do mà bấy lâu anh hằng ấp ủ trong 
tim… 
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BÉ LAN 
 

 
 

 ọc trò của Thanh chỉ vỏn vẹn có ba đứa…con gái! Kể lại      
chuyện dạy học cho nó oai một tí, chớ kẻ mặc áo lính 
trường kỳ như Thanh, làm sao có cơ hội để hành nghề ‘‘gõ 

đầu trẻ’’ như bao thầy cô khác! Trong những ngày không phải 
bận hành quân, hay những khi đơn vị nằm dưỡng quân hoặc 
ứng chiến tại vị trí đóng quân dã chiến, và nếu như Trung đội 
không phải đến phiên trực đi ‘‘ăn sương’’ lúc đêm về, thế nào 
ba đứa học trỏ kia cũng lôi Thanh cho bằng được về nhà của 
Ba Má nuôi để hướng dẫn cho chúng học thêm! 

 H

   Thường thì sau buổi học, tụi nó cùng nhau hợp soạn, có 
nghĩa là đồng tác giả của những chén chè ngọt lịm để đãi đằng 
Thanh! Đã vậy, thỉnh thoảng chúng còn õng ẹo đòi ‘‘ông 
thầy’’ dẫn đi ăn kem ngoài chợ, xong chúng tranh nhau việc 
trả tiền! 
   Ba Sáu thì thường hay đi dỡ lộp ngoài con rạch nhỏ chảy 
ngang qua giữa cánh đồng lau sậy phía sau nhà, để rồi sau 
buổi học, Ba Sáu và Thanh, ‘‘hai cha con’’ ngồi nhậu lai rai 
rượu đế nếp than Cà Mau trong chái bếp sau hè với món canh 
chua cá bóng kèo nóng hổi, trong khi từng đợt ngọn gió mát 
từ ngoài cánh đồng lau sậy đưa vào, tạo cảm giác thoải mái 
làm sao! 
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   Chỉ có Má Sáu thường hay ra nằm nhai trầu trên chiếc võng 
căng ra giữa hai cây cột ngoài hàng hiên, thỉnh thoảng đưa 
ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào trong nhà như thể là một bà 
giám thị luôn thị sát thầy và trò chụm đầu vào nhau quanh 
chiếc bàn tròn kê giữa gian trước nhà! Việc đó không làm cho 
Thanh ngại, trái lại chàng rất an tâm, luôn cố giữ cho lòng 
mình trong sáng! 
Một ‘‘ông thầy’’ tốt như vậy lại chẳng được làm thầy, bởi 
trước đây chàng đưa đơn xin thi vào học ở nhiều trường dạy 
làm thầy, chẳng nơi nào chịu nhận chàng cả! Bởi nghiệp lính 
nặng hơn nghiệp thầy và cái nghiệp sau chẳng phải là số trời 
cho, nhưng vì quá thích từ thuở còn đi học lại không thành 
tựu được nên Thanh bèn bày đặt chuyện dạy cho con cháu 
người khác học cho đỡ ghiền mà thôi! 
   Nói thì nói vậy, chớ cái nghề tay trái của anh chàng sĩ quan 
này cũng có chút tiếng tăm, tuy không lừng lẫy, nhưng cũng 
có lúc làm cho chàng phồng mũi lên! 
   Hôm đó, khi đi học về, Mỹ Hồng chạy đến nói với Thanh: 
   - Chết rồi anh ơi! Cô em truy hỏi về anh lung tung, làm cho 
em chẳng biết trả lời ra sao cả! 
   Thanh chẳng biết ất giáp gì nên hỏi lại: 
   - Chuyện gì thì em cứ từ từ nói cho anh nghe đi! 
   Mỹ Hồng xịu mặt xuống trách Thanh: 
   - Ai bảo anh tài lanh sửa bài trong vở của em làm chi cho… 
   Thanh chợt hiểu! Nhân một lần Thanh xem tập vở môn 
Pháp văn của Mỹ Hồng, thấy nàng chép bài Lecture với nhiều 
chữ sai chính tả, Thanh bèn sửa lại bằng viết chì, đã là nguyên 
do tạo nên lòng tò mò của cô giáo muốn biết sự thật của vấn 
đề! Chuyện chỉ có vậy, đã làm cho anh thầy Thanh tuy có 
chút hết hồn, nhưng vui thì chẳng biết bao nhiêu mà kể! 
   Cùng với niềm vui phơi phới trong lòng, Thanh lân la hỏi 
Mỹ Hồng: 
  - Cô giáo hỏi làm sao? 
   - Cổ hỏi…‘‘Ai sửa bài của em đây?’’! Em đáp rằng...‘‘Anh 
của em đó!’’! Cổ hỏi tiếp…‘‘Anh của em là ai vậy?’’. Em 
đáp…‘‘Ảnh là một sĩ quan’’, mà cổ còn hỏi tới…‘‘Cấp bậc 
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gì?’’. Sời…ơi! Cái cô sao mà nhiều chuyện quá! Em giận 
muốn chết luôn! Nhưng em cũng ráng sức dằn lòng xuống 
đáp…‘‘Chuẩn úy!’’! 
   Nói đến đây, Mỹ Hồng mới ngưng đêể  ‘‘sổ trường canh’’ 
cho bản nhạc mà nàng đang hát! 
   Nhân cơ hội này, Thanh hỏi: 
   - Cô giáo của em còn hỏi gì nữa? 
   - Cổ hỏi…‘‘Có phải cái anh chàng Chuẩn úy thủ Quân kỳ 
đó không?’’! 
   Thanh đưa tay ra dấu không cho Mỹ Hồng nói tiếp, bởi chi 
tiết của câu chuyện tiếp theo ra sao chàng đã rõ! 
   Thanh nhớ lại là hôm làm Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt 
Nam Cộng Hòa nơi sân bay nhỏ của tỉnh lỵ vừa qua, chàng 
được đơn vị đề cử đi thủ Quân kỳ trong Toán hầu kỳ! Hôm đó 
có đông đủ quân, cán, chính và các đoàn thể nhân dân, học 
sinh đến tham dự! Chẳng lẽ có cô giáo dạy môn Pháp văn nào 
đó đã nhìn Thanh kỹ đến độ chàng ta rụng rời tay chân, cây 
cờ sắp rơi suống đất chăng? 
   Mỹ Hồng nhìn Thanh đăm đăm, rồi như hãy còn ấm ức 
trong lòng, nàng tiếp: 
   - Sời ơi! May là cổ không hỏi…‘‘Anh của em có vợ 
chưa?’’! Chớ mà cổ hỏi vậy, em trả lời liền…‘‘Chưa!’’, cho 
bỏ ghét!... 
 
   Cho đến một hôm, Bé Lan không đến lớp! Thế là suốt buổi 
sáng hôm đó, long ông thầy cảm thấy nôn nao lạ!   
   Lớp học tan, Thanh rủ Nhỏ Hà và Mỹ Hồng đến thăm Bé 
Lan! Đó là một căn nhà mái tôn vách ván nhô lên giữa dãy 
phố lá nằm dọc bên này con Rạch Xóm Chùa, mặt tiền ngó ra 
con lộ đá, phía bên kia là Khu Chợ Mới Cà Mau còn đang xây 
dựng dở dang! 
   Bé Lan nằm trùm mền trên giường! Thanh bước đến kéo mí 
mền xuống! Nàng mệt mỏi giương đôi mắt tròn vo như mắt 
mèo con ra nhìn chàng! Cho dù ánh sáng chỉ lờ mờ trong căn 
phòng nhỏ hẹp, Thanh vẫn nhận ra màu mắt nàng đỏ hoe như 
màu tôm luộc! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
113

NGUYÊN BÔNG



   Thanh đang rón rén đặt lòng bàn tay mình lên trán Lan, đã 
nghe có tiếng chào sau lưng: 
   - Chào Thiếu úy! 
   Thanh giật mình rút bàn tay về và quay lại! Chàng rất ngạc 
nhiên khi thấy người đàn bà đang đứng trước mặt mình là Chị 
Huệ bán xôi ngoài chợ! Và mặc cho Hà và Hồng đang tíu tít 
hỏi thăm về bịnh tình của Bé Lan, Thanh khẽ cúi đầu chào 
người đàn bà trẻ, đoạn bước nhanh trở ra phòng khách! Và 
chàng đã buông xuôi, để mặc cho tâm tư mình lướt êm đềm 
trên dòng sông quá khứ, trở về dừng lại nơi bến bờ kỷ niệm 
cách đây không lâu lắm… 
 
   Sáng ngày hôm đó, Thanh và Dương vừa ngồi xuống quanh 
chiếc bàn tròn nơi chiếc quán cà phê ở đầu dãy phố chợ ngoài 
thị xã, một người đàn bà trông dáng dấp hãy còn son trẻ bước 
đến chào mời: 
   - Mời Thiếu úy và cậu đây ăn xôi! Mua mở hàng giùm chị 
đi! 
   Thanh và Dương chưa kịp trả lời, người bán xôi quay ra 
gánh xôi của mình! 
   Cô chủ quán cà phê cũng vừa bước tới: 
   - Thiếu úy hãy ăn xôi đi, ngon lắm! Uống cà phê gì nói để 
em pha? 
   Thanh vừa định hỏi ý kiến của Dương như thế nào, anh 
chàng vừa liếc nhìn cô chủ quán vừa phán một câu xem bộ 
anh ta sành việc ăn uống lắm: 
   - Đúng vậy đó Thiếu úy! Thưởng thức món xôi thơm ngon 
mà không có vị đắng đặc biệt của cà phê đưa duyên thì nó phí 
đi một buổi sáng đẹp trời lắm đó! 
   Anh chàng Y tá Dương, có Chứng chỉ học lực lớp Đệ tứ, 
chẳng thèm đi học khóa hạ sĩ quan, bởi cái lon cánh gà Trung 
sĩ đeo ở tay áo không hấp dẫn được anh ta nên trốn lính ở nhà, 
rồi bị bắt đưa đi quân dịch! 
   Vừa dứt xong câu triết lý, chẳng biết có hàm ý gì trong đó 
không, Dương ngước mắt lên nhìn cô chủ quán một lần nữa 
với vẻ như chờ đợi sự góp ý! Người đẹp chẳng trả lời trả vốn, 
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vội ném vào mặt Thanh một cái nhìn sắc như dao cạo tóc rồi 
bước thẳng! 
   Từ phía quày hàng tính tiền, thỉnh thoảng cô chủ quán len 
lén liếc về phía người sĩ quan trẻ! Thanh nghĩ là cô ta đang cố 
nhớ lại xem có phải chàng là kẻ mới đến đây lần đầu hay 
không! Nhưng chàng lại có cảm giác rằng cặp lon quai chảo 
còn mới toanh trên ve cổ áo trận của mình làm cho cô ta chú 
ý, bởi nó đã tự tố cáo rằng đây là một tên Chuẩn úy vừa mới 
ra lò Thủ Đức, thường được anh em binh sĩ trong đơn vị gọi 
tâng lên một bậc là Thiếu úy, cốt để cho qua truông ‘‘phủi 
cẳng leo lên bàn thờ’’! Chả lẽ chị bán xôi và cô chủ quán kia 
cũng hiểu rõ cái ‘‘mốt’’ thông dụng mà giới nhà binh thường 
hay xài đến độ phổ thông rồi chăng? 
   Lính thường kiếm cái gì đó để ăn trước lúc lên đường đi 
hành quân cho chắc bụng, kẻo nữa chết làm ma đói! Lúc được 
nghỉ thì đến trưa mới có cơm hỏa đầu vụ, làm gì có cữ xôi để 
ăn sáng! Nếu được dịp ra chợ ngồi nhìn từng giọt cà phê đắng 
rớt xuống đáy ly, nghe tiếng nhạc trữ tình phát ra từ cuộn 
băng nhựa Aikai kia để tạm quên đi cái chuyện đánh nhau 
ngày hôm qua, đó là điều hạnh phúc! Và đó cũng là điều mơ 
ước cỏn con của đám lính bộ binh, thế mà lâu lâu mới được ra 
thành, cũng đã là niềm an ủi rồi! 
   Thấy câu triết lý chẳng biết anh chàng Dương học được từ 
đâu, nghe qua cũng hay hay, nên Thanh định sẽ đến đây dài 
dài khi không phải đi hành quân, để cho đời lính chiến có cơ 
hội thăng hoa lên một chút! 
   Chị bán xôi bước đến để hai gói xôi lên bàn, ban cho Thanh 
một nụ cười tươi trước khi vội vã quay đi! 
   - Ăn xôi đi Thiếu úy! 
   Nếu không có lời mời mọc của Dương, có lẽ lòng Thanh sẽ 
chưa thoát ra được cơn xao xuyến vẫn còn đang ngổn ngang 
trăm mối tơ vò, bởi dáng dấp kiều diễm đang thoăn thoắt lướt 
đi trên những bước chân kiêu sa của người đàn bà buôn gánh 
bán bưng kia! 
   Cô chủ quán cũng đã bưng khai cà phê phin tới! Nàng lặng 
lẽ ban cho Thanh một nụ cười nửa miệng rồi cũng như chị bán 
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xôi, nàng vội quay đi nhanh về phía sau quầy tính tiền ngồi 
giương đôi ánh mắt soi bói về phía chàng! Mới về đơn vị 
chưa đầy một tháng, chưa có lần ra chốn ăn chơi nơi cái thị 
trấn buồn hiu cuối miền đất Việt này, có lẽ cái mặt lính mới tò 
te của Thanh là nguyên do làm cho người đối diện phải chú ý 
và tò mò muốn biết đời tư của chàng chăng? 
   Thanh làm theo Dương! Vòng lá chuối bao quanh gói xôi 
được mở ra! Mùi nước cốt dừa, đậu phộng rang cùng với mùi 
nếp mới hòa lẫn với hương thơm cà phê bốc lên mũi khiến 
cho lòng chàng ngây ngất! Thuở còn đi học, Thanh chuyên 
môn ăn cơm nguội rồi đến trường, làm gì có cục xôi thơm tho 
giấu mình kín đáo trong miếng bánh phồng bao quanh! 
   Dương nuốt vội một miếng xôi qua cổ, bưng ly cà phê sữa 
lên môi hớp một ngụm rồi ngước lên nhìn Thanh hỏi: 
   - ‘‘Ông thầy’’ thấy thế nào? 
   - Thế nào là thế nào? Thanh hỏi lại. 
   - Thì cô bán xôi và cô chủ quán cà phê đó! 
   Thanh nghĩ, chẳng lẽ Dương cho rằng mình đã phải lòng cả 
hai người đẹp? Một người còn chưa dám, làm gì có chuyện cả 
gan ‘‘bắt cá hai tay’’! Chàng chẳng trả lời Dương, quay nhìn 
ra phía cửa quán! Khách bắt đầu vô và ai cũng dừng lại bên 
gánh xôi để mua một gói trước khi bước vào bên trong quán. 
Thì ra, chỉ với một nắm xôi và một tách cà phê vào buổi sáng 
cũng đủ làm ấm lòng bao kẻ đang chạy nước rút trong cuộc 
sống đầy nhiễu nhương này! 
   Thanh và Dương cùng nhau bước ra ngoài hiên! Nhìn chị 
bán xôi luôn tay gói xôi mà không xuể, Thanh liên tưởng đến 
bao cảnh sống trong xã hội, sống tất bật cho hôm nay, chẳng 
biết ngày mai rồi sẽ ra sao, giống như chàng và bao đồng đội 
khác, trước lúc cùng nhau xông vào vòng lửa đạn, chẳng biết 
trước mình gặp hên hay xui, đến khi về đến bãi tập kết nơi vị 
trí đóng quân mới cảm nhận ra là mình hãy còn tốt số!... 
 
   Trung đội của Thanh đóng quân dã chiến trong khu nhà dân 
nằm đối diện với nhà của Bé Lan, nên lớp học của chàng dời 
về nhà nàng! Thanh cũng đã ăn cơm tháng theo lời đề nghị 
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của mẹ nàng là chị Huệ bán xôi! Trong những ngày không đi 
hành quân, chị Huệ cho thầy trò Thanh tá túc trong gian nhà 
trước! Thanh đặt một chiếc giường xếp nhà binh sát bên chiếc 
cửa sổ ngó ra con lộ đá phía trước! Chiếc ba-lô chứa một ít 
quân dụng cá nhân để dưới chân giường. Dương căng võng ra 
giữa hai cây cột gỗ giữa nhà. Dương tiếp tục ăn cơm do Hỏa 
đầu vụ cung cấp mỗi khi đi hành quân cũng như lúc ở nhà. Kể 
từ ngày Thanh đến ở nơi nhà chị Huệ, chị bảo việc ăn uống 
của chàng để chị lo cho! Chị nói…‘‘Nhà chị chỉ có hai miệng 
ăn, cũng chỉ ngày hai bữa thổi cơm, có cậu nữa cũng vậy 
thôi’’! Chị Huệ đã đổi cách xưng hô và Bé Lan cũng đã bỏ đi 
tiếng ‘‘thầy’’, gọi Thanh bằng ‘‘cậu’’ từ dạo ấy! 
   Người lính chiến như Thanh cảm thấy ấm lòng khi được mẹ 
con chị Huệ xem như người thân! Nhưng lũ bạn của chàng lại 
nghĩ khác! Tụi nó nói…‘‘Mầy là chuột sa hũ nếp rồi đó!’’! 
Thanh vẫn nghĩ tụi bạn trong đơn vị nói chơi, nên chẳng thèm 
quan tâm lời của họ!... 
 
   Một hôm, khi vừa mới lãnh lương ra, Thanh hỏi chị Huệ lấy 
bao nhiêu tiền cơm để trả, chị nhìn vào mắt chàng thật lâu rồi 
nói: 
   - Cậu không xem chị Huệ này là…chị của cậu sao? 
   Từ lâu, Thanh vẫn xem chị Huệ như là chị ruột, nhưng 
chàng vẫn phải nói lên lý lẽ ở đời: 
   - Sao chị lại nói như vậy? Em ăn cơm của chị thì phải trả 
tiền cho chị chớ! 
   Chị Huệ xua hai bàn tay ra phía trước kèm theo một ý hình 
như chị đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi: 
   - Không còn việc gì nữa để cho cậu phải quan tâm! Từ nay 
về sau, cậu đừng đưa tiền cho chị nữa, chị vẫn lo cho cậu 
được mà! 
   - Nhưng… 
   Chị Huệ vội đưa hai bàn tay nổi lờ mờ mấy sợi gân xanh 
nhỏ đặt lên hai vai Thanh rồi nói trong nỗi nghẹn ngào: 
   - Vậy chớ cậu dạy con Bé Lan học đó, chị có trả lương đồng 
nào cho cậu chưa? 
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   Nói xong câu nói chí tình đó, chị Huệ đã ôm choàng lấy 
Thanh, sát đến độ chàng cảm nhận ra rằng nhịp đập của con 
tim trong lồng ngực chị mạnh mỗi lúc càng dồn dập hơn! Mãi 
đến lúc Thanh vừa chợt nghe hình như có tiếng động từ phía 
cánh cửa ra vào, chàng đẩy chị Huệ ra và vội vã bước đến xếp 
lại mấy tờ báo để trên chiếc bàn tròn cho dù nó đã nằm ngay 
ngắn rồi! 
   Cùng lúc đó có tiếng Bé Lan sau lưng Thanh: 
   - Thưa cậu, con đi học mới về! 
   Thanh quay lại, lòng lo lắng chẳng biết Bé Lan có trông 
thấy việc gì đã xảy ra đúng ba mươi giây về trước hay không? 
Thanh nhìn sang chị Huệ! Chị vội quay đi, nhưng chàng vẫn 
vừa kịp nhận ra hai bàn tay trắng ngần vừa quẹt vội vàng 
ngang qua hai khóe mắt như thể để xóa đi hai dòng châu chực 
trào ra từ trong hai đáy mắt trong xanh… 
   Thanh vào quân đội năm chàng đã hai mươi lăm tuổi! 
Chàng đã khai thật rằng đã có đúng hai mươi lăm mùa Xuân 
đi qua cuộc đời, nhưng chẳng ai tin điều đó! Mấy anh chàng sĩ 
quan trẻ trong đơn vị, có đứa tuổi đời chỉ mới hai mươi, hai 
mươi hai vẫn thường hay ‘‘mày tao’’ với Thanh, chàng chẳng 
lấy đó làm buồn, trái lại còn cảm thấy tâm hồn mình như trẻ 
ra chút xíu! 
   Chị Huệ đã ba mươi hai! Cho dù chị có luôn quang gánh 
trên vai, nhưng trông chị hãy còn trong độ xuân thì, hãy còn 
son trẻ lắm! Người chưa biết chị, không thể nào đoán được 
chị đã là ‘‘gái một con’’! Bà con chòm xóm sống xung quanh 
với mẹ con chị Huệ, phần đông là những bà vợ lính cùng với 
mấy đứa con đã đến ngụ trong dãy phố lá này chẳng biết từ 
lúc nào! Và những sinh hoạt của họ, thoạt trông, chẳng khác 
gì một ‘‘trại gia binh dã chiến’’ của đơn vị vậy! Chồng ở đâu, 
vợ con sống nơi đó thôi! 
   Cứ mỗi sáng sớm, chị Huệ gánh xôi ra chợ ngồi bán trước  
quán cà phê ngoài thị xã. Đến trưa, chị quảy gánh trở về rồi ru 
rú trong nhà. Chỉ với bấy nhiêu đó cũng đủ để cho những 
người sống quanh chị dành một mối thiện cảm tốt đẹp cho 
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một người đàn bà họ cho là chỉ lo chí thú làm ăn để nuôi con 
ăn học! 
   Chính vì cảnh ‘‘mẹ góa con côi’’ và sắc vóc trời cho ‘‘gái 
một con trông mòn con mắt’’, chị Huệ phải khổ vì cánh đàn 
ông! 
   Chị đã tâm sự cùng Thanh: 
   - Có người đã đa đoan ‘‘một bầu thê tử’’ rồi, lại muốn kề 
vai gánh vác việc nhà với chị đó! 
   - Rồi chị trả lời họ như thế nào? 
   Thanh hỏi trong khi chị Huệ đưa tầm mắt mình lướt qua 
khung cửa sổ hẹp! Có lẽ chị đang dõi bước về hình bóng của 
người thương hãy còn đang vui bước giang hồ nơi chốn xa 
xăm nào đó! Rồi chị khẽ lắc đầu! Thanh chẳng đoán được đó 
là cử chỉ để trả lời ‘‘không’’ cho câu hỏi của chàng, hay đó là 
một thái độ biểu hiện sự chán chường về một cảnh đời đầy 
tham lam và dối trá! 
   Thanh lại hỏi tiếp: 
   - Chẳng lẽ chị ở vậy mãi sao? 
   - ‘‘Ở vậy mãi sao’’? Chị Huệ quay lại nhìn vào mắt Thanh 
thật lâu rồi lập lại câu hỏi của chàng. 
   Thanh nhìn thẳng vào mắt chị! Trong thẳm sâu của hai đáy 
mắt kia hình như có bóng dáng của một người đàn ông đang 
nhìn chàng đăm đăm! Thanh chợt hiểu! Thì ra trong tâm tư 
của chị Huệ vẫn còn in đậm một bóng hình, ai ve vản chị cho 
được! 
   - Cũng may mà có cậu! 
   Thanh giật mình đến thót bụng, bởi chẳng ngờ chị Huệ lại 
buông một câu làm chàng ngơ ngẩn cả người! 
   - Cậu làm sao vậy? Chị chưa nói hết câu mà! Cũng may mà 
có cậu dọn về ở chung nhà với mẹ con chị, mấy người định 
đem cần câu rê chị đã cuốn vó dông hết rồi! 
   Rồi chị Huệ nhìn Thanh, mĩm cười nói tiếp: 
   - Cậu có biết tại sao không? 
   Trong khi Thanh còn đang chẳng biết chị Huệ muốn nói 
điều gì, chị tiếp: 
   - Mấy ông đó sợ cánh nhà binh lắm đó! 
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   Thanh chợt hiểu! Nhìn cảnh sống chung chạ giữa chàng và 
hai mẹ con của chị Huệ, người ta tưởng rằng ‘‘Gái tứ chiến 
gặp trai anh hùng’’ thời đại, ai dám vô đây giành giựt! Thanh 
không nghĩ là chị Huệ đã lợi dụng mình, bởi ruột gan chị ra 
sao, chị đều phơi bày cho chàng biết hết! Nghĩ lại thân mình, 
Thanh tự hỏi rằng mình chẳng đang ăn nhờ ở đậu nhà người 
ta đây sao? Hai cuộc đời, hai cảnh sống, mặc ai nói gì thì nói, 
Thanh vẫn luôn kính trọng và xem chị Huệ như người thân 
quyến một nhà… 
 
   Đối với Bé Lan, Thanh cũng vẫn xem cô ta như đứa cháu 
ruột vậy! Thế mà vào một buổi sáng, trong khi Thanh đang 
ngồi đọc báo bên chiếc bàn tròn, Bé Lan ôm cặp sách xô cửa 
bước vào! 
   Nhìn vào đôi gò má hây hây đỏ của đứa cháu, Thanh tưởng 
rằng nàng đang học, bị bịnh nên xin về sớm, nên vội đứng bật 
dậy hỏi: 
   - Con bị cảm rồi phải không? 
   Lan đưa ánh mắt buồn hiu liếc vội qua Thanh rồi đáp: 
   - Dạ, không có! 
   Rồi Lan bước vội vào trong phòng ngủ! 
   Chữ nghĩa trên tờ báo nhảy múa trước mắt Thanh! Và trong 
đầu chàng luôn nảy ra nhiều câu hỏi liên quan đến đứa cháu, 
chàng chẳng thể nào tự giải đáp cho mình! Cuối cùng, Thanh 
chẳng thể nào trấn áp được lòng lo lắng cho đứa cháu nên 
bước đến gõ cửa phòng Lan! Phải đợi đến hơn một phút sau, 
Lan mới ra mở cửa rồi chẳng nói lời nào, nàng quay trở lại leo 
lên giường nằm, xây mặt vào vách khóc nức nở! 
   Lòng người cậu đau nhói như dao cắt khi thấy hai bờ vai 
tròn nhỏ run lên từng chập theo từng tiếng nấc nghẹn ngào! 
   Thấy chẳng đặng dừng, Thanh bước đến hỏi: 
   - Con bịnh ra sao, nói để cậu đi mua thuốc cho con uống! 
   Lan đáp ngay trong nước mắt ràn rụa: 
   - Thôi khỏi, cậu chẳng cần lo cho con làm chi, lo cho 
‘‘người khác’’ đi! 
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   Thanh đứng chết lặng khi âm vang của hai tiếng ‘‘người 
khác’’ như hãy còn đang lảng vảng bên tai! Thanh chợt hiểu 
là con bé muốn nói đến điều gì! 
   Thanh nhớ lại lần chị Huệ sa vào ôm chầm lấy chàng cách 
đây không lâu, khiến cho lòng chàng tan nát như tương khi 
nghĩ rằng đứa cháu cưng đã hiểu lầm về lòng người cậu trong 
sạch như tờ giấy trắng học trò! 
   Chả lẽ lại bỏ đi, Thanh đến ngồi xuống bên mép giường, 
định phân bua với Bé Lan vài lời, chị Huệ đã về tới và đang 
đứng trước cửa phòng! Thấy Thanh ngó ra, chị đưa tay ra hiệu 
cho chàng với hàm ý…‘‘Cậu cứ tự nhiên trò chuyện với nó 
đi’’, rồi vội quay bước đi! 
   Bao nỗi lo lắng nỗi dậy trong lòng Thanh dồn dập như nước 
cơm sôi, hơi nước bốc lên mỗi lúc càng nhiều hơn, khiến cho 
lòng chàng như sắp nổ tung! Điều mà chàng nghĩ ngay lúc 
bấy giờ là đứa học trò giỏi nhất lớp có thể cho rằng chàng và 
mẹ nàng đã ‘‘có gì với nhau’’! Và về phía chị Huệ, có thể chị 
đang tự hỏi lòng mình rằng…‘‘có phải mình đang nuôi ong 
tay áo đây chăng?’’! Ôi! một kẻ như Thanh bỗng dưng biến 
thành một kẻ tầm thường, biết làm sao ‘‘thanh minh thanh 
nga’’ đây! 
   Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, Thanh lay vai Bé Lan 
và rỉ vào tai nó…‘‘Mẹ con đã về rồi, đừng khóc nữa’’, rồi vội 
vã bước ra khỏi phòng! 
   Chị Huệ đang chuẩn bị các thứ để ngày mai dậy sớm nấu 
xôi! 
   Thanh rón rén bước đến sau lưng chị, định nói vài câu 
nhưng mở lời không đặng! 
   Chị Huệ quay lại hỏi: 
   - Con Lan nó bịnh làm sao vậy cậu? 
   Thanh ấp úng: 
   - Có lẽ cháu nó hiểu lầm! 
   Chị Huệ nhìn vào mặt Thanh thật lâu rồi buông ra một câu 
làm tan đi bao nỗi ray rức trong lòng chàng: 
   - Lỗi là do chị cả! 
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   Thanh bất chợt nhớ lại lần chị Huệ đã ôm chàng, rõ ràng là 
vòng tay của chị chứa chan tình cảm trong sáng của một 
người chị đối với đứa em trai mà thôi! Thanh cảm nhận ra 
điều đó từ lâu, nhưng không ngờ rằng Bé Lan đã buồn vì 
chuyện đó! 
   Cùng lúc câu nói dỗi hờn có kèm theo hai chữ ‘‘người 
khác’’ làm cho Thanh cảm thấy bồn chồn, khó ở trong ruột 
như ăn phải vật lạ khó tiêu! 
   Thanh đem điều suy nghĩ của mình ra nói với chị Huệ: 
   - Em vẫn xem Bé Lan như là cháu ruột của em! 
   Chị Huệ nói tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì cả: 
   - Chị đã nhận ra điều đó! Nhưng sự việc đã xảy ra là do chị 
không biết cách chi để dạy dỗ đứa con gái của mình! Chị cũng 
đã tin tưởng nơi cậu nên yên tâm rằng chẳng có chuyện gì xấu 
xa giữa hai cậu cháu! Thôi, cậu hãy trở vào tìm cách an ủi 
cháu đi!... 
 
   Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tựu trường! Nhân ngày 
không bận quân vụ, Thanh ra ngôi nhà lồng Chợ Cà Mau tìm 
mua mấy xấp vải trắng để may áo dài đem về tặng cho mấy 
đứa học trò! Một cô bán hàng đang trò chuyện với mấy cô bạn 
bên quầy hàng thấy Thanh đang đi lơn tơn, vậy mà cô ta đoán 
được ý như đi guốc trong bụng chàng vậy! 
   Cô ta nắm lấy tay chàng rồi vồn vã: 
   - Thiếu úy mua vải áo dài cho bà xã phải không? Hãy ghé 
vào sạp của em rồi tha hồ chọn! Hàng mới về còn nguyên cây, 
đủ màu cả, Thiếu úy mua mở hàng cho em đi! 
   Thanh chỉ vào mấy cuộn vải màu trắng hỏi: 
   - Loại nào các em nữ sinh dùng may áo dài mặc đi học vậy? 
   Cô bán hàng quá tin ranh làm Thanh phát ngượng: 
   - À ra thế! Mua áo dài cho ‘‘em’’ phải không? Vậy để em 
cắt cho! Mấy bộ vậy Thiếu úy? 
   Thanh định mua ba bộ áo dài cho ba đứa học trò nên đáp 
tỉnh bơ: 
   - Ba! 
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   Mấy cô bán hàng ngây người ra hết nhìn Thanh rồi lại quay 
sang nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên! 
   Một cô trong bọn lên tiếng: 
   - Có quần không vậy Thiếu úy? 
   Thanh biết mấy cô này đang tìm cách trêu chọc nên chàng 
đùa lại cho vui: 
   - Lần này thì tôi mua cả quần lẫn áo dài tặng cho mấy đứa 
cháu! Lần sau, tôi sẽ tìm đến đây để mua quần áo cưới để tặng 
cho người yêu của tôi đó! 
   Cả ba đều đồng thanh dơ tay lên hỏi: 
   - Là em đây phải không? 
   Thanh tinh quái nhìn lướt qua ba cô một lượt, thấy cô nào 
cũng đẹp nên đáp: 
   - Cưới một lượt cả ba người đẹp này đó!... 
 
   Hôm sau, lúc tan học, Thanh lấy một xấp vải quần áo dài ra 
đưa cho Hà, vừa nói vừa liếc nhìn sang phía Mỹ Hồng và Bé 
Lan: 
   - Anh tặng cho em nè! 
   Nhỏ Hà vui vẻ lộ ra mặt, Bé Lan thì xịu mặt xuống trong 
khi Mỹ Hồng lên tiếng so bì: 
   - Còn phần của em đâu? 
   Thanh đáp…‘‘có ngay’’ rồi lật đật chạy đến mở ba-lô lôi ra 
một xấp vải nữa định đưa tặng cho Mỹ Hồng. Lúc trở lại, 
chẳng thấy bóng Bé Lan đâu cả, còn Nhỏ Hà và Mỹ Hồng thì 
đang che miệng cười khúc khích! Thanh chỉ là muốn trao quà 
theo kiểu tuần tự này cho vui, chẳng dè bé Lan lại giận bởi 
cho rằng người cậu chẳng quan tâm đến mình nên bỏ đi! 
   Thanh ôm xấp vải trong khi cả Hà và Hồng theo sau đẩy 
chàng vào phòng của Lan rồi vội vã quay lui! 
   Bé Lan đang ngồi bên mép giường, vẻ mặt buồn rười rượi! 
   Nhìn lại sau lưng chẳng còn thấy bóng của Hà và Hồng, 
Thanh lên tiếng: 
   - Quà của con đây này, hãy nhận đi cho cậu vui! 
   - Ai thèm quà của cậu đâu, mua chi cho tốn tiền! 
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   Thanh mạnh dạn đặt vội một nụ hôn lên suối tóc dài óng 
mượt kia rồi hối: 
   - Đừng làm vậy, tụi nó cười vào mặt cậu đó, hiểu không? 
   Thanh đặt gói quà vào tay đứa cháu hay làm nũng và kèm 
theo lời dỗ ngọt: 
   - Mau ra ngoài, chúng ta cùng nhau đi ăn kem, cậu đãi đó!... 
 
   Thanh đưa cái ‘‘Lệnh Thuyên Chuyển’’ ra cho chị Huệ 
xem! Chị chỉ liếc sơ qua mấy dòng đầu thôi rồi đưa tờ giấy trả 
lại cho Thanh, bởi chị đã biết rõ nguyên do vì sao và chị cũng 
đã đồng ý với việc Thanh xin thuyên chuyển qua đơn vị khác! 
   Với nét mặt buồn, chị Huệ ngước mắt lên nhìn chàng rồi nói 
trong nỗi nghẹn ngào, tiếng còn tiếng mất trong cổ họng: 
   - Chừng nào…cậu…đi? 
   Thanh đáp theo dự tính của mình: 
   - Kể từ ngày rời quân trường đến giờ em chưa có lần về 
thăm nhà, chắc là em phải về quê chơi độ vài tuần rồi mới đến 
trình diện nơi đơn vị mới! 
   Chị Huệ lo lắng: 
   - Lâu vậy rồi có bị phạt không đó! 
   - Không có sao đâu chị à! 
   Rồi chị bước đến nắm lấy đôi tay Thanh để bày tỏ nỗi lòng 
của mình, như van lơn: 
   - Chị biết rõ là em không còn có dịp để đặt chân đến nơi này 
nữa đâu! Hay là cậu ở lại đây chơi vài ngày với mẹ con chị 
đi? Chị đã khuyên lơn Bé Lan và nó đã nhận ra điều chị muốn 
dạy dỗ nó. Tuổi trẻ bồng bột chẳng biết nghĩ suy mà! Cũng 
may, nó biết nghe lời và hứa với chị là nó sẽ quên cậu đó! 
   - Em rất vui khi chị đã hiểu được em! Và em cũng rất mừng 
khi thấy Bé Lan biết đi theo con đường chị đã hướng dẫn 
cháu. Vâng, em sẽ ở lại đây chơi, vì còn những bốn ngày nữa 
em mới có chuyến bay về Sài Gòn... 
 
   Những ngày Thanh còn ở lại nhà chị Huệ rất là hạnh phúc! 
Quả là bốn ngày vàng ngọc, chàng chẳng thể nào quên được! 
Chị Huệ và Bé Lan luôn làm các món ăn ngon đãi đằng 
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chàng! Mỗi lần như vậy đều có Nhỏ Hà cùng với Mỹ Hồng 
đến tham dự, xem chừng như lũ ‘‘học trò’’ luôn quấn quít bên 
‘‘thầy’’, chẳng muốn rời xa nửa bước! 
   Một hôm, có mặt chị Huệ, Bé Lan bảo Thanh đưa bóp cho 
nàng xem! Lục lọi một hồi, nàng day qua nói với mẹ…‘‘Mẹ 
ơi! Trong bóp của cậu chẳng có một đồng ten làm thuốc đẹn 
nữa’’! Thanh bật cười cho cái giọng nói nhí nhảnh của con bé 
và cả cho cái nghèo của mình nữa! Thanh chỉ còn vừa đủ tiền 
để mua một vé máy bay đã là điều hên rồi! 
   Chị Huệ nói với Lan: 
   - Con có tiền, hãy cho cậu một ít đi! 
   Lan vội chạy về phòng! Lúc trở ra với một nắm tiền trong 
tay, nàng nhét hết vào túi áo trận của Thanh rồi nói: 
   - Cho cậu đó! Để phòng khi có đạp bánh tráng, có mà đền 
cho người ta!... 
 
   Ngày lên đường về quê thăm nhà, hai cậu cháu đón xe lôi ra 
phi trường Bảng Nước Ngọt! 
   Trên đường đi, Bé Lan nũng nịu với người cậu: 
   - Cậu, đừng giận con nữa nhen cậu! 
   - Việc gì cậu lại giận con chứ? Thanh hỏi lại. 
   - Thì lúc trước con...thương cậu đó! 
   Thanh biết cô học trò lớp Đệ ngũ này còn chưa phân biệt 
được hai chữ thương và yêu, Thanh lại hỏi: 
   - Vậy bây giờ con có còn tiếp tục…thương cậu nữa hay là 
không? 
   Lan đưa nắm tay ra vá vá trước mặt Thanh rồi hồn nhiên 
nói: 
   - Cậu này kỳ! Bộ cậu muốn mẹ đánh cả hai đứa phải không? 
   Thanh rất mừng khi thấy đứa cháu gái bây giờ, tánh tình rất 
hồn nhiên, tuy còn khờ lắm, nhưng lại thông hiểu lý lẽ về đạo 
lý làm người! 
   Thanh đùa với nàng: 
   - Bây giờ cho cậu…hôn một cái đi! 
   - Được thôi! Nhưng trong lúc hôn, cậu nghĩ tầm bậy, sẽ biết 
tay con à nhen! 
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   Nói rồi Bé Lan ghé chiếc má ửng hồng vì nắng trưa sang 
phía người cậu rồi nhắm mắt chờ đợi! 
   Nhìn mái tóc dài bung xỏa về phía sau theo chiều gió, để lộ 
ra đôi gò má tròn bầu bĩnh, Thanh tin rằng rồi đây đứa cháu 
gái sẽ có một người tình và người đó có quyền làm chủ những 
gì nàng đang có hôm nay, chàng nói khẻ vào tai nàng: 
   - Thôi, hãy để dành cho đứa…cháu rể của cậu đi!... 
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BÓNG NẮNG XUÂN 
 

 
 

ôm nay là ngày mồng một Tết! 
Thấy 
nay, tô

chẳng có việc gì để làm trong buổi sáng hôm 
i leo lên nằm đong đưa trên võng trong căn lều 

dã chiến vừa mới dựng lên lúc chiều hôm qua. Với tờ báo 
Xuân trên tay, tôi chẳng đọc được chữ nào cho dù đó là những 
hàng ‘‘tít’’ màu đủ cỡ lớn nhỏ in trên trang bìa. Hình như chữ 
nghĩa đang đùa giỡn và trêu cợt tôi với những điệu nhảy múa 
không tên! 

 H
   Tôi bâng khuâng lo nghĩ trong lòng, bởi chẳng biết đơn vị 
của mình năm nay có thực sự được hưởng một mùa Xuân 
trong cảnh thanh bình và hoan lạc, đặc biệt là trong mấy ngày 
hưu chiến này, hay lại phải vất vả thêm bởi một lần trở mặt 
nữa của những ‘‘người anh em phía bên kia’’ như trong 
những ngày đen tối trước và sau Tết Mậu Thân năm 68! 
Thuộc cấp của tôi chắc cũng nghĩ như vậy thôi! Khi lệnh hưu 
chiến được ban ra, ai nấy đều hiểu là mình chẳng thể nào 
được yên thân, còn phải thi hành một cách nghiêm túc và cẩn 
trọng hơn trong công tác so với những ngày thường. Tôi quan 
niệm rằng ‘‘phòng bệnh hơn là chữa bịnh’’, nên đã tổ chức 
cho anh em vào các vị trí nơi tuyến phòng thủ của Ðại đội 
mình thật chu đáo từ chiều hôm qua, với tư thế sẵn sàng 
nghênh đón mọi sự ‘‘xé rào’’ của địch quân, đồng thời chuẩn 
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bị cho đơn vị ăn một cái Tết ‘‘đặc biệt’’ theo như lời của cấp 
trên đã tiết lộ một cách trịnh trọng là...‘‘Năm nay sẽ có Tông 
Tông đến thăm tiền đồn và ăn Tết với tụi mình’’. 
   Cho dù có lo âu như thế nào chăng nữa cũng chỉ tổ làm cho 
thêm đau đầu thôi! Tôi tự trấn an tinh thần mình như vậy! 
Nhưng tôi vẫn cảm thấy xốn xang trong lòng, chẳng biết việc 
gì sẽ xảy ra trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay!... 
 
   *** 
   Trên bước đường hành quân đây đó, món ăn điểm tâm 
trường kỳ của tôi vẫn là bịch gạo sấy chế vào đó một ít nước 
đun sôi lấy từ dưới ao lên, hay họa hoằn lắm mới có được 
chút nước mưa đã ngả sang màu nước trà đá hứng từ dưới 
những mái nhà lợp bằng lá dừa nước xé đôi nằm trong các 
xóm dân nghèo mà thôi! Thét rồi bao tử tôi cũng đã làm quen 
được với mấy thứ đó, trễ một chút là đã thấy đói cồn cào 
trong ruột! 
   Nhưng sáng nay thì lại khác! Binh nhất ‘‘Dương tà lọt’’ 
không biết lấy đâu ra lại đãi cho tôi một ca mì gói. 
   Nhưng tôi vẫn không buồn rớ đến nên nó hãy còn nằm tênh 
hênh trông đến lạnh tanh trên chiếc bàn nhỏ làm bằng mấy 
thanh gỗ trâm bầu nhỏ ghép lại, đặt trước lều. Chẳng biết sao, 
sáng nay tôi lại không thể nào muốn nuốt qua cổ họng mình 
món điểm tâm cho dù có vẻ sang trọng hơn những thứ khác 
đã từng giúp cho nhu cầu sự sống của mình trải qua suốt mấy 
mùa ấm lạnh của đời quân ngũ. 
   Anh em binh sĩ bàn tán với nhau rằng hôm nay Ban hỏa đầu 
vụ thế nào cũng sẽ đãi ngộ một bữa ăn khá hơn thường ngày, 
cộng thêm với một món quà đặc biệt nào đó Tông Tông sẽ 
mang đến ủy lạo nữa, điều đó khiến cho ai ai cũng cảm thấy 
có chút phơi phới trong lòng! 
   Riêng tôi, tôi không mong đợi đến mấy thứ đó, bây giờ cũng 
như trong mấy dịp Xuân về trước đây! Chỉ là hôm nay, tôi 
muốn tự thưởng cho cái bao tử đáng yêu của mình một tô phở, 
hay một tô hủ tiếu kèm theo một ly cà phê sữa nữa tại một 
trong các chiếc quán nằm phía ngã ba ngoài kia thôi! Cái ý 
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nghĩ đó chỉ vừa mới thoáng qua trong đầu, cũng đã tiếp sức 
cho cơn thèm khát đang réo gọi dữ dội trong dạ dày tôi! 
   Tôi liền đứng bật dậy, nhìn ca mì trên bàn một lần nữa, khẽ 
lắc đầu! Tôi chẳng có chút luyến tiếc nào làm vướng bận tâm 
tư khi ra hiệu cho Dương hãy cứ tự nhiên thưởng thức nó đi! 
Tôi sửa sang lại bộ quân phục cho thêm ngay ngắn, đoạn lững 
thững bước về phía Chợ Cái Tắc nằm cách xa chỉ khoảng ba 
trăm mét phía ngoài lộ. Ðó là một khu chợ búa và dân cư sống 
đông đúc nằm cạnh một ngã ba trên Quốc lộ 4, một đầu chạy 
ngược về hướng Thị xã Cần Thơ chỉ cách đây khoảng bảy cây 
số thôi, đầu kia xuôi về phía Thị trấn Sóc Trăng và ngã còn lại 
đi rẽ về Tỉnh Chương Thiện mới thành lập cách đây không 
lâu! 
   Ðại đội tôi được chỉ định bố phòng trên một tuyến phòng 
thủ kéo dài hết một cạnh của vuông vườn tứ bề đều tiếp giáp 
với mấy vạt ruộng còn trơ ra những gốc rạ sau vụ mùa vừa 
qua. Xa xa ngoài kia, những mái tôn nhô lên trên những mái 
lá, tranh nhau đón nhận những tia nắng ấm đầu tiên của vầng 
đông vừa mới ló dạng ở một góc chân trời xa! 
   Từ chiều hôm qua, lệnh cấm trại được ban ra liền sau lệnh 
hưu chiến nên chẳng có một ai dám mon men ra phía con lộ 
với dòng xe cộ qua lại dập dìu ngoài kia. 
   Trời đã sáng hẳn, anh em binh sĩ vẫn còn đang quấn mình 
nằm trong tấm chăn mỏng trên những vạt vải nhựa trải ra trên 
mặt đất, trong những căn chòi poncho được căng ra bên cạnh 
những chiếc hố đôi được đào đắp cẩn thận dọc theo bờ bao 
của khu vườn rộng khoảng trên một mẫu ta trồng đủ các loại 
cây ăn trái, hay đang co mình trong hai lớp võng nylon giăng 
dưới những tán cây mận trồng dọc trên những bờ đất nằm 
giữa những con mương nước trong xanh. Xa xa, vài ba chục 
thước phía trước tuyến phòng thủ, lính gác giặc vẫn còn đang 
chăm chú vào nhiệm vụ của mình, chưa rời vị trí cho dù nơi 
đây không phải là ‘‘vùng xôi đậu’’, hay là ‘‘vùng oanh tạc tự 
do’’! 
   Tôi thong thả bước len lỏi qua khỏi mấy căn chòi và đi 
thẳng về phía chiếc ‘‘cổng chào’’ làm bằng mấy tàu lá dừa xé 
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đôi được cắt xén lá cho ngắn lại và buộc uốn cong quanh thân 
cổng là mấy đoạn cây trâm bầu suôn thẳng. 
   Từ hướng ngược lại, hai cô gái trẻ đang cùng với đám đông 
vợ con của anh em binh sĩ đang lũ lượt kéo vào vị trí đóng 
quân dã chiến của Tiểu đoàn. 
   Một cô gái mặc chiếc áo màu hồng nhạt cùng với cô bạn 
mặc áo màu xanh da trời tách ra khỏi đoàn người và bước đến 
hỏi tôi: 
   - Thiếu úy thấy có anh Thành trong ấy không? 
   Thành là Trung úy Tiểu đoàn phó. Tự nhiên tôi thấy tủi cho 
thân phận của mình, bởi chẳng có ai đến thăm cả, chả bù với 
phó xếp, năm nay có tới hai người đẹp đến tìm. Một nỗi xót 
xa đang chiếm lĩnh tâm hồn tôi trong khi nàng Xuân chắc là 
đang rón rén bước đến nhà nhà!  
   Tuy đang buồn bã trong lòng, tôi cũng vui vẻ đáp: 
   - Trung úy Thành đi họp trên Bộ chỉ huy Trung đoàn rồi, 
xin hai cô chờ một chốc, có lẽ ông ta đang trên đường về thôi! 
   Cô gái mặc chiếc áo màu xanh da trời tỏ vẻ lo âu vì phải 
chờ đợi người thân lâu nên quay qua hỏi cô bạn đang đứng 
bên: 
   - Chết chưa! Làm sao bây giờ hở Hồng? 
   - Cái con nhỏ Lan này! Thì chờ một chút có sao đâu mà 
quýnh quáng lên như vậy? 
   Tôi liếc nhanh về phía cô gái mặc áo hồng có cái tên trùng 
với màu áo nàng đang mặc trên người và chợt nhận ra một 
niềm vui nhỏ đang len nhẹ vào lòng mình, bởi vì chỉ mới vừa 
mới gặp nhau lần đầu thôi, chưa ai giới thiệu với ai câu nào, 
tôi đã biết được tên của hai cô gái đang đứng trước mặt mình 
rồi. 
   Ðể lấp đầy khoảng trống thời gian vừa mới lắng đọng giữa 
ba người, tôi hỏi hai cô gái: 
   - Xin lỗi, hai cô quen biết với Trung úy Thành ra làm sao? 
   Hồng liếc nhanh sang bạn mình và nói với giọng liến 
thoắng: 
   - Lan là...người yêu của anh Thành đó! 
   - Thì ra là như vậy! Còn cô? Tôi quay sang hỏi lại Hồng. 
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   Lan cũng nhanh nhẩu không kém với người bạn của mình: 
   - Nó là bạn của em nhưng nó chưa có...người yêu! Nếu như 
Thiếu úy muốn làm quen với cô em gái hậu phương này, em 
làm mai mối cho, không lấy công...đầu heo đâu! 
   Hồng bẽn lẽn quay đi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng 
quay nhanh lại và hỏi nhỏ tôi: 
   - Thiếu úy định đi đâu có...một mình vậy? 
   - Tôi định ra chợ tìm một cái gì đó bỏ bụng, giờ có mấy cô 
đến, nên... 
   Có lẽ Lan nghĩ rằng tôi đã ‘‘chịu đèn’’ cô bạn gái của cô ta 
rồi, nên tôi mới buông mấy lời bóng gió như vậy, nên nàng ta 
hết nhìn Hồng rồi lại trông sang tôi hỏi với thái độ thăm dò: 
   - Vậy sao? Nhưng bây giờ Thiếu úy có còn định đi ra ngoài 
chợ với người đẹp này không? 
   - Không cô ạ! 
   - Tại sao vậy? 
   Tôi biết rõ rằng lúc có công tác hành quân đặc biệt nào đó 
trong ngày hôm nay, tôi sẽ đóng vai ‘‘kép chánh’’, nên tôi kín 
đáo liếc sang Hồng và đưa ra lý do đó để biện minh cho sự 
muốn ở lại bên những người đẹp đang đứng trước mặt mình: 
   - Tại vì hôm nay tôi là Sĩ quan trực nên phải ở lại tiếp đón 
các cô, bởi nếu như không làm vậy thì sẽ bị Trung úy Thành 
phạt, oan cho tôi lắm! 
   Cả ba chúng tôi đang chuyện trò vui vẻ, Trung úy Thành  
vừa về tới. 
   Lan chạy đến bên Trung úy Thành, chẳng biết nàng õng ẹo 
nói to nhỏ gì đó, chàng ta vội vã bước nhanh đến bên và kề 
miệng nói nhỏ vào tai tôi: 
   - Mau...‘‘tẽ nghé’’ giùm tớ đi! 
 
   *** 
   Bóng của Thành và Lan đã khuất giữa khu vườn, nơi vị trí 
đóng quân của Ban chỉ huy Tiểu đoàn. 
   Tôi chẳng muốn đi theo họ vào trong đó, nên đề nghị với 
Hồng: 
   - Hay là chúng ta đi dạo một chút đi! 
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   Hồng tưởng rằng tôi còn muốn ra chợ nên hỏi: 
   - Thiếu úy lại đói bụng rồi phải không? 
   Tôi chỉ muốn được trò chuyện với cô bạn vừa mới quen 
thôi, nhưng lại bị cô ta hiểu lầm, tôi vội vã chối ngay: 
   - Không! 
   - Vậy đi theo Hồng vào trong ấy đi, em có thức ăn trong giỏ 
đây này! 
   Tôi giằng lấy chiếc giỏ bàng to trên tay Hồng và sánh bước 
cùng nàng đi về vị trí đóng quân. Muốn vào trong vườn phải 
bước qua một cây cầu khỉ dài khoảng bốn mét bắt ngang qua 
một con mương rộng. Ðó là một đoạn thân cau được bắt trên 
hai cây nạng bằng gỗ trâm bầu cắm xuống giữa lòng mương 
nước lên lé đé ven bờ, hai đầu còn lại gác lên hai bờ liếp 
vườn. 
   Một bên cầu có tay vịn làm bằng mấy đoạn cây tầm vông 
nối kết lại rất là vững chắc. 
   Hồng bước đến đặt bàn tay phải lên đầu tay vịn nhưng nàng 
sợ bị trợt té, nên vẫn còn trù trừ chưa dám đặt chân lên trên 
thân cau. 
   Thấy vậy, tôi bước đến bên nàng và đưa bàn tay phải của 
mình ra và nói: 
   - Xin cô vui lòng nắm đỡ bàn tay...lính này để qua cầu cho 
an toàn nhe! 
   Tâm hồn tôi bỗng trở nên xao xuyến khi nắm chặt lấy một 
bàn tay mềm mại trong tay mình! Suốt quãng đời niên thiếu, 
tôi chỉ có lo học hành, hy vọng một ngày nào đó được đứng 
trên bục giảng trong lớp học như các thầy cô giáo của mình 
để, trước là tự lo cho bản thân mình và sau nữa là đền đáp 
chút công ơn của đấng sinh thành khi có được mảnh bằng Tú 
tài trong tay. Nhưng tôi đã không có được cái may mắn đó. 
Tôi đã phải xếp gọn sách vở vào trong ngăn kéo để lên đường 
nhập ngũ theo tiếng gọi của non sông như bao chàng trai cùng 
trang lứa khác. 
   Bước vào đời quân ngũ chưa lâu, đường đời còn chưa từng 
trải và đường tình thì chưa một lần dám gắm ghé bước chân 
vào đoạn khởi đầu nào, cái cảm giác được tiếp xúc và trò 
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chuyện với người khác phái, tôi sẽ phải lúng túng là lẽ đương 
nhiên, huống chi đây lại là lần đầu tiên tôi nắm gọn lấy bàn 
tay xinh xắn của một người con gái mới vừa quen, làm sao tôi 
trấn áp được con tim mình đang đập loạn trong lồng ngực! 
 Hồng tâm sự với tôi rằng nàng còn đang theo đuổi năm cuối 
cùng của bậc trung học. Nàng chẳng vướng bận chuyện nước 
non như đám nam sinh nên nàng thường mơ ước có một 
tương lai xán lạn phía trước, khởi điểm là một khung trời đại 
học nào đó chẳng hạn, giống như niềm ước vọng của các đứa 
bạn cùng trang lứa. Và những chiến tích của các chàng ‘‘Kinh 
Kha thời đại’’ từng ‘‘xếp bút nghiên theo việc đao cung’’ 
không phải là Hồng chẳng bao giờ nghĩ tới, cho nên những 
hình ảnh hào hùng của người lính chiến dĩ nhiên là đã có một 
chỗ đứng khiêm nhường nào đó trong tâm hồn nàng và những 
người em gái hậu phương. Việc Hồng theo đứa bạn thân ra 
thăm bồ của cô ta hôm nay cũng là dịp để nàng được nhìn tận 
mắt nếp sinh hoạt của những người lính oai dũng luôn hiên 
ngang tiến vào vùng lửa đạn phía trước, nàng chỉ được nghe 
nói lại hay đọc trên sách báo mà thôi! 
   Và con tim chưa một lần vướng mắc chuyện lứa đôi của tôi, 
từ lâu chỉ biết...ngủ yên, đã có dịp...thức dậy trong lòng bấy 
lâu nay chỉ biết có nhiệm vụ đè nặng trên vai. Giờ đây, tôi 
không thể nào trấn áp được nỗi hân hoan của mình đang rộn 
lên theo niềm vui hớn hở của kẻ khác xung quanh đây trong 
hoàn cảnh rất thuận lợi là ai ai cũng mong đợi được nghỉ ngơi 
và tạm gác súng đạn qua một bên trong mấy ngày hưu chiến 
nhân dịp xuân về này... 
 
   *** 
   Tôi đang vui vẻ cùng với anh em thưởng thức bánh mứt do 
Hồng mang đến, Âm thoại viên chạy đến trao cho tôi chiếc 
ống liên hợp máy truyền tin. 
   - Dạ, 41 tôi nghe Thiên Long! 
   - Tông Tông không đến! Anh cho ‘‘con cái vui vẻ tại chỗ’’, 
nghe rõ trả lời? 
   - Tôi nhận năm trên năm! 
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   Tôi chưa vội thông báo tin trên xuống các Trung đội, bởi tôi 
muốn anh em giữ niềm hi vọng trong lòng thêm một chốc 
nữa, để cho cuộc vui hôm nay được trọn vẹn. Tôi đoan chắc 
rằng ông Tổng Thống sẽ chẳng bao giờ có thì giờ để đến với 
bất cứ một tiền đồn heo hút nào, cho dù nơi đó có là một vị trí 
đóng quân dã chiến tương đối an toàn giống như là của đơn vị 
tôi hôm nay. Sẽ có rất nhiều nơi đang chờ đợi sự có mặt của 
ông như là phòng khách Dinh Ðộc Lập hay tại nơi sảnh 
đường một Ðại bản doanh một Quân đoàn hoặc một Sư đoàn 
nào đó để cùng nhau cụng ly và chúc tụng lẫn nhau cùng ‘‘tấn 
tài, tấn lộc và tấn bình an’’ nhân dịp đầu năm, cùng lúc với 
nàng xuân đang lấp ló trước ngưỡng cửa mọi nhà, không cứ gì 
bên này hay bên kia bờ vĩ tuyến 17! 
   Lật bật rồi cũng đã tới giờ ăn trưa! Anh em binh sĩ thuộc 
Ban chỉ huy và Trung đội Vũ khí nặng đang quây quần xung 
quanh bốn tấm poncho trải nối tiếp nhau dưới tàn lá mát mẻ 
giữa hai cây mận to, chờ Hạ sĩ quan trực chia đều thức ăn - từ 
trong các chiếc nón sắt đựng một thứ cơm đã ngả sang màu 
vàng ngà được đặt nằm kề bên hai chiếc nón sắt khác chứa 
món canh với mấy miếng thịt heo vuông dài to cỡ bằng ngón 
tay đang nổi lều bều trên mặt nước vàng màu bí đỏ - ra các 
chiếc gamel cá nhân. Tính theo đầu người, mỗi anh em sẽ 
được hưởng theo tiêu chuẩn hằng ngày, hai miếng khô cá tra 
chiên chỉ to cỡ bốn phân vuông, không hơn không kém! 
   Thần gió ngủ trưa đâu đó trên tàn lá! Ông mặt trời cũng 
đang đứng yên trên đỉnh đầu, in bóng nắng xuyên qua cành lá 
rớt xuống nằm bất động đó đây trên mặt đất. Từng tốp vài ba 
anh lính vất bỏ chiếc áo trận sang một bên và leo lên nằm 
đong đưa trên võng căng ra dưới những tán cây ăn trái để tán 
dóc hay kể chuyện tiếu lâm cho nhau nghe hầu quên nỗi nhớ 
nhà. Một anh chàng khác kê chiếc nón sắt dưới đít bên cạnh 
một gốc dừa thấp sai quằn những quả, đang mải mê nhìn 
ngắm chiếc ảnh trong đó cô vợ trẻ đang đứng tựa cửa, tay bế 
đứa con trai tuổi trạc lên ba, cố giương rộng đôi mắt buồn 
long lanh ngấn lệ hướng về một phương trời xa xăm diệu vợi 
nào đó với lòng nguyện cầu cho một bóng chinh nhân đang 
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trải bước quân hành trên vạn nẻo đường xa luôn được bình an 
và sớm trở về đoàn tụ dưới mái ấm gia đình... 
 
   ***  
   Hồng đang ngồi trước mặt tôi với đôi ánh mắt buồn hướng 
về một khoảng không gian nào đó! Nhưng tôi lại cảm nhận 
rằng hình như Hồng đang lặng nghe con tim trong lồng ngực 
nàng bất chợt quặn đau từng hồi khi nghĩ tới cảnh sinh hoạt 
của đời lính chiến ở bất cứ nơi nào trên dãy đất mẹ thân yêu 
này chắc cũng đều xảy ra giống như là ở đây. Và cảnh quang 
yên tỉnh của buổi trưa ngày đầu xuân nơi vị trí đóng quân dã 
chiến của một đơn vị nào đó chắc cũng đang trôi qua chầm 
chậm và lặng lẽ, không một tiếng súng nổ để chào đón xuân 
sang, cũng chẳng có xác pháo hồng rải đỏ lối đi nhân mấy độ 
Tết đến như trước đây! 
   Ðiều gì sẽ xảy ra ngày mai, tôi chẳng thể nào đoán được, 
bởi cuộc chiến tương tàn này đã kéo dài dai dẳng từ nhiều 
năm qua và tôi cũng chẳng biết được tương lai đời mình và 
những người bạn trẻ cùng đi lo việc nước non rồi sẽ ra sao! 
Chỉ biết là bây giờ, tôi vừa mới thoáng thấy một đôi...bóng 
nắng xuân vừa mới bất chợt rơi sa vào trong đôi đáy mắt 
trong xanh của người bạn gái ngồi trước mặt vừa mới ngước 
mặt lên, đưa đôi bàn tay với những ngón dài thon nhỏ ra vuốt 
nhẹ mấy lọn tóc phủ lòa xòa trước trán ra phía sau gáy. 
   Chẳng biết vì vô tình hay là cố ý, Hồng cứ phô diễn tư thế 
ngồi ưỡn ngực và hơi nghiêng đầu về phía sau như vậy thật 
lâu. Lòng tôi bỗng trở nên dao động từng hồi khi nhìn thấy 
một tác phẩm tuyệt vời của đấng tạo hóa đang hiện ra lồ lộ ở 
trước mắt mình, bởi khoảng cổ trắng ngần như dài thêm ra 
dưới gương mặt tròn xinh và đôi gò bồng đảo căng đầy nhựa 
sống hình như cũng đang lăm le muốn vượt thoát ra khỏi làn 
vải mỏng để được hít thở làn không khí thoáng mát bên ngoài, 
trông dáng vẻ thật khêu gợi và quyến rũ, như đang...mời mọc, 
đợi chờ! 
   Tôi vội vã quay đi, tiếp tục đè nén con tim trong lồng ngực 
đang mon men muốn chuyển đổi sang một điệp khúc khác với 
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thường ngày, như tôi đã thường làm như vậy trong việc trấn 
áp tình cảm mình mỗi khi nghĩ đến việc làm một người bạn 
đời với một người em gái nào đó ở những nơi tôi có dịp đi 
qua và quen biết! 
   Ðời lính chiến sẽ phải trải rộng bước giang hồ ra khắp các 
nẻo đường đất nước, chưa có cơ hội tốt để trụ lại một nơi an 
lành nào đó, đừng nên gieo nỗi khổ tâm và niềm nhung nhớ 
cho bất cứ một người con gái nào phía sau những bước chân 
mình đã đi qua. Bắt họ phải ôm gối lạnh với nỗi cô đơn trong 
những đêm dài trống vắng, trong khi cuộc chiến kéo dài triền 
miên và đang đến hồi khốc liệt nhất, quả là một việc tôi chẳng 
bao giờ dám nghĩ tới. Hãy đợi đến khi nào đất nước được 
thanh bình rồi mới toan tính đến chuyện lứa đôi cũng chẳng 
muộn màng gì! 
   Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn thấy bồi hồi trong lòng khi 
sánh bước bên Hồng trên đoạn đường đưa nàng trở ra phía 
ngoài lộ để nàng đón xe trở về nhà. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên 
những giây phút gần gũi thân mật bên Hồng trước lúc chia xa 
giữa buổi chiều xuân hôm nay, khi mà ánh nắng dịu êm lúc 
hoàng hôn sắp tắt trên mấy vạt ruộng nằm cạnh hai bên lối đi 
và xa xa phía đàng kia, mấy đụn khói bếp vừa mới vươn lên 
đó, vội tan ngay vào làn sương lam chiều đang phủ mờ dần 
mấy ngọn cây nhô lên phía sau những mái lá nằm ven con lộ 
đá trước mặt. 
   Tôi đón nhận một vuông giấy nhỏ ghi địa chỉ Hồng vừa mới 
trao cho! Cùng lúc ấy, tôi có một quyết định vừa mới nảy sinh 
ra trong đầu là chỉ nên giữ lấy cái hình ảnh đẹp đẽ của...Bóng 
Nắng Xuân vừa mới rơi rụng xuống nằm lung linh trong đáy 
mắt Hồng lúc nãy mà thôi! Có như vậy, tâm hồn tôi mới được 
thanh thản, chẳng có gì vướng bận khi phải tiếp tục cất bước 
đi theo nhịp khúc quân hành như trước đây, là điều tốt hơn cả. 
   Với một quyết định vội vàng như vậy, tôi chẳng biết mình 
có phải vương mang một tội trạng nào không? 
   Một chiếc xe Lambretta chở khách vừa dừng lại bên vệ 
đường, nơi Hồng và tôi đang đứng chờ. Tôi biết rằng giờ chia 
tay sắp điểm! 
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   Dù sao, tôi cũng phải nói với nàng một câu tôi biết rất rõ là 
mình sẽ không bao giờ làm theo như vậy. 
   Và tôi đoán rằng thế nào rồi Hồng cũng sẽ cảm thông và 
quên đi hình ảnh và những lời nói của một tên lính...xạo vừa 
mới thoáng qua nhanh trước ánh mắt của nàng, bởi vì với thời 
gian chờ đợi quá lâu, một cánh thư hồi âm vẫn chưa thấy đến, 
có ai lại đi mong chờ một cánh nhạn đang biền biệt cuối 
phương trời xa thẳm nào đó trở lại khung trời cũ bao giờ! 
   -‘‘Anh sẽ viết thư cho em khi không bận đi hành quân’’... 
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CHUYỆN TÌNH GÁC LẠI ĐÊM NAY 
 

 
 

ến hơn chín giờ tối, Tuân mới dẫn Đại đội mình ra 
đến điểm tập kết như đã ghi trên tấm phóng đồ hành 
quân! Chàng lo ghi vội tọa độ điểm đứng của đơn vị 

rồi giao cho Âm thoại viên chuyển lên Ban chỉ huy Tiểu đoàn 
để thông báo cho các đơn vị bạn đồn trú xung quanh vùng 
này. 

Đ 
   Tuân dẫn các Trung đội trưởng đi theo chàng để giao cho họ 
tuyến phòng thủ đêm, rồi quay trở lại một vườn cau rộng, nơi 
chàng định đặt Ban chỉ huy Đại đội ở đó! Chàng biết rõ vị trí 
đóng quân của đơn vị nằm cách quận lỵ Thái Bình khoảng 
năm trăm mét, nên chàng không bắt buộc anh em binh sĩ phải 
đào hố cá nhân, chỉ trải poncho ra mặt đất hay giăng võng 
dưới tàn cây, dọc theo những con mương nước trong vườn mà 
qua đêm thôi! 
   Tuân cởi bỏ bộ đồ trận ướt mem ra, lấy nón sắt múc nước 
dưới ao lên dội vào mình vài cái, mặc vào bộ khô khác rồi leo 
lên ngồi trên võng căng ra giữa hai thân cây cau, nhìn những 
ánh lửa đỏ anh em binh sĩ nhóm lên khắp nơi trong vườn để 
nấu ăn, lóe lên bập bùng trong màn đêm tối đen như mực, 
cảm thấy lòng mình xao xuyến! Lúc bốn giờ chiều nay, Đại 
đội đã đến mục tiêu sau cùng và anh em đang chuẩn bị ‘‘khói 
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lửa’’ thì được lịnh di chuyển ngay! Lội băng đồng gần mười 
cây số chỉ trong vòng có năm tiếng đồng hồ trên một vùng 
sình lầy, trong khi trong bụng chưa có một hột cơm chiều, 
Tuân thấy xót xa cho thân phận người lính chiến! 
   Tuân đang mong đợi một bịch cơm sấy như thường lệ, 
Đường tà-lọt bước đến nói: 
   - Thiếu úy chờ một chút thôi, sẽ có cơm nóng ăn với thịt 
kho và cải chua đàng hoàng! 
   Nghe nói đến các món đặc sản thường chỉ có trong ba ngày 
Tết, Tuân mới chợt nhớ ra hôm nay đã là ngày hai mươi chín 
tháng chạp ta. 
   Bởi chàng nghĩ Đường đùa nên hỏi nhanh: 
   - Chú mày học cách hóa phép của Tề Thiên Đại Thánh hồi 
nào vậy? 
   Đường chỉ tay về phía một ánh đèn dầu mờ mờ trong nhà 
bếp phía đàng kia rồi nói: 
   - Của người đẹp con ông Chủ tịch xã đãi bọn mình đó Thiếu 
úy! 
   Nói xong anh ta vụt chạy đi! 
   Một lát sau Đuờng lại trở ra nói: 
   - Cô Lan mời Thiếu úy vô nhà ăn cơm! 
   Tính Đường hay đùa, nhưng Tuân đang đói bụng nên sanh 
ra quạu: 
   - Ở đó giỡn hoài! Mau đem bịch cơm sấy ra đây! 
   Thấy ông thầy giận, Đường lại quýnh quáng chạy đi! 
   Tính của Tuân thích ăn bờ ngủ bụi cùng với anh em đồng 
đội! Chàng nghĩ hôm nay chắc Đường đang lo nấu nước sôi 
đổ vào bịch gạo sấy chưa xong, còn bày đặt đùa cho vui, nên 
chàng vội chui vô võng rồi nằm bóp bụng chờ! Chàng ngó lên 
nóc lều poncho rồi liên tưởng về quê xa vời vợi! 
   Ở đó, chắc hôm nay Mẹ và em gái chàng ra sau vườn chuối, 
đưa cây sào ngắn nhỏ có gắn chiếc lưỡi liềm lên giựt mấy tàu 
lá chuối già xuống rồi đem phơi nắng trước sân nhà độ nửa 
tiếng đồng hồ, xong gom đem vô nhà, lấy kéo cắt lá ra xếp 
thành từng vuông một để chuẩn bị ngày mai gói bánh tét và 
bánh ít. Và năm nào Mẹ và em chàng cũng lo một nồi thịt heo 
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kho tàu để Ba chàng bày ra trên bàn thờ cúng rước ông bà về 
nhà ăn Tết vào sáng ngày ba mươi Tết! 
   Tuân đang bơi trên dòng sông quá khứ để nhớ về những kỷ 
niệm của thời niên thiếu, một cơn gió to bất chợt lùa về làm 
cho tấm poncho che trên nóc lều tung lên phần phật và chiếc 
mùng nhà binh bị gió đùa tạt về một phía! Chàng nhảy vội 
xuống đất và ngước lên nhìn thân lá những ngọn cây cau đong 
đưa trong bầu trời toàn một màu xám đen kịt! Chàng quay 
nhìn về phía nhà bếp, nơi có tiếng anh em binh sĩ đang trò 
chuyện lao xao ở đó!  Tuân căng mắt ra nhìn, một người đàn 
bà đứng tuổi và một cô gái trẻ đang cùng với Đường phân 
phát thức ăn cho anh em! 
   Chợt nhớ lại chuyện hồi nãy, Tuân mới cho rằng Đường nói 
thật, không đùa với chàng! Tuân định đi về phía đó để nói lời 
cám ơn với chủ nhà, nhưng chẳng biết sao đôi chân chàng lại 
dán chặt xuống mặt đất! Lòng Tuân rộn vui hơn bao giờ hết 
khi nghĩ đến những mối thiện cảm bà con đã dành cho bọn 
chàng ở những nơi chàng và đồng đội đã có dịp đi qua! Tuân 
mang mối ân tình đậm đà quê hương đó leo lên võng rồi tiếp 
tục nằm đong đưa với bao mối cảm hoài đang nổi dậy trong 
lòng! 
   Đang mơ màng theo cơn gió hú trên tàn cây, bỗng nhiên có 
một giọng nói ngọt ngào tạt đến bên tai làm Tuân giật mình 
tỉnh giấc viễn chinh: 
   - Thiếu úy ơi! Má em bảo ra mời Thiếu úy vào nhà ăn cơm! 
   Tuân nhảy vội xuống đất! Trước mặt chàng là một cô gái 
mặc một bộ bà ba màu xanh da trời, tay cầm một chiếc đèn 
bão! Chàng đưa tay lên dụi mắt khi liên tưởng đến những câu 
chuyện liêu trai thuở còn đi học! 
   Đang còn chưa tỉnh hẳn, cô gái tiếp: 
   - Thiếu úy không chịu vô, má em rầy đó! 
   Bây giờ, Tuân biết mình đang trong thế chẳng đặng dừng 
nên bước theo chiếc bóng xanh đang bước chập chờn bên ánh 
đèn dầu huyền ảo! 
   Khi bước vào căn nhà bếp khang trang, Tuân thấy Đường 
đang đứng chờ bên mâm cơm! 
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   Thấy vậy, chàng cất tiếng hỏi: 
   - Cậu ăn cơm chưa? 
   Đường trả lời nhanh: 
   - Dạ chưa! 
   - Tại sao vậy? 
   - Dạ, tại chưa có lịnh! 
   - Vậy sao! Vậy hãy mau cùng ăn với ta! 
   - Tuân lịnh! 
   Nói xong, Đường xông vào mâm cơm, bưng chén lên và lia 
và lịa, tuồng như đang đói lắm! 
    Cô gái mỉm cười, có lẽ nàng cho rằng thầy trò của Tuân 
đang diễn tấu hài quá hay! 
   Tuân mời cô gái: 
   - Cô cùng ăn cơm cho vui! 
   - Dạ, em ăn rồi! 
   Nói xong, cô gái đi lo dọn dẹp chuyện lặt vặt trong nhà bếp. 
Còn lại hai thầy trò, sau một hồi quơ đũa đi về, mâm cơm với 
vài ba cục thịt heo, hột vịt kho tàu và mấy miếng cải chua đã 
hết sạch! Sau khi thanh toán gọn ‘‘chiến trường’’, Đường lặng 
lẽ rút lui êm, chẳng thèm chờ lịnh!... 
 
   Tuân đến bên chiếc bàn vuông kê ở một góc nhà bếp, trên 
đó có một chồng sách vở, định tìm một tờ báo hay một cuốn 
sách để đọc, cô gái thấy vậy nói vói sang: 
   - Quyên viết chữ xấu lắm, Thiếu úy đừng có chê à nhen! 
   Tuân kề sát chiếc nhãn nơi bìa tập vở vào gần cây đèn ống 
khói rồi lẩm nhẩm đọc…‘‘Lê Thị Lệ Quyên, lớp Đệ tứ, 
trường Trung Học An Xuyên’’! 
   Chàng nói thầm trong bụng…‘‘Có lẽ Quyên học cùng lớp 
với Thu Hà’’, rồi quay qua hỏi Quyên: 
   - Quyên có biết Thu Hà ngoài Thị xã Cà Mau không? 
   Nàng chạy đến bên Tuân tỏ vẻ ngạc nhiên: 
   - Nó là bạn học cùng lớp với em, sao Thiếu úy quen biết với 
nhỏ Hà vậy? 
   - Cô ta là con gái của ba má nuôi tôi! 
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   Ngoài trời, một cơn mưa rào bất chợt ào đến với những hạt 
mưa đầu tiên rơi đều trên mái lá! 
   Tuân bước vội đến đứng nhìn ra phía ngoài cửa. Trận mưa 
cuối năm bắt đầu trút nước như thác xuống từ nơi mái hiên 
nhà! 
   Tuân phân vân chưa biết bằng cách nào, hoặc đội mưa hay 
phải chờ cho lúc mưa tạnh mới đi về căn lều của mình chỉ 
nằm cách đây khoảng ba mươi mét! 
   Quay nhìn về phía sau lưng, thấy Quyên đang xếp lại chồng 
sách vở, Tuân bước đến nói với nàng: 
   - Qua việc xem quyển tập Pháp văn hồi nãy, tôi thấy Quyên 
còn kém về môn này! Trước đây, Thu Hà cũng vậy, nhưng 
bây giờ trình độ của cô ta khá hơn trước rất nhiều! 
   Quyên xen vào: 
   - Nhỏ Hà nói có người dạy kèm cho nó, có phải là anh 
không? 
   Tuân xác nhận: 
   - Đúng vậy! Có thêm vài cô bạn của Hà nữa! 
   Quyên reo lên: 
   - Vậy anh dạy cho em với nhen! 
   Tuân biết rằng mình đâu có dịp ở đây lâu để giúp Quyên 
trong việc học hành. Trước đây, đơn vị cũ của chàng, ngày đi 
hành quân, tối về đóng quân dã chiến tại Thị trấn Cà Mau. 
Bây giờ, chàng đã thuyên chuyển sang đơn vị khác, bước 
đường hành quân nay đây mai đó, làm sao thực hiện được ước 
mơ làm thầy giáo của mình được! Tuân nhìn sang Quyên 
đang ngồi phía đối diện với mình! Với gương mặt tròn bầu 
bĩnh, nước da ngâm ngâm đen của người dân sống vùng sông 
nước, nàng vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ! Tuân mong cho đơn vị 
mình đóng quân ở đây chỉ trong vài ba ngày Tết thôi, để 
chàng đem hết vốn liếng tiếng Pháp của mình ra hướng dẫn 
nàng phương pháp học sao cho mau tiến bộ. Điều mong mỏi 
nhỏ nhoi chỉ có thế, chẳng biết ơn trên có cho chàng cơ hội 
này không, hay là chàng sẽ phải gói trọn hình ảnh của người 
con gái dễ thương này trong tâm tư rồi mang theo trên mọi 
nẻo đường hành quân diệu vợi sau này! 
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   Tuân mở quyển tập của Quyên ra, vừa chỉ vừa giảng những 
chỗ sai, đoạn chàng xin Quyên một tờ giấy trắng rồi ghi vào 
đó tên vài quyển sách tự học văn phạm Pháp ngữ để nàng tìm 
mua trong các hiệu sách ngoài thị xã. Tuân còn dặn dò nàng 
nên hỏi cách thức học như thế nào mà chàng đã chỉ cho Hà 
trước đây… 
 
   Ngoài trời mưa đã thưa hột! Tuân định đứng lên nói lời cám 
ơn để rồi trở ra vườn cau, Đường lù lù bước tới! 
   Quyên căng mắt ra đứng nhìn thầy trò Tuân đối đáp nhau. 
   - Lều trại như thế nào rồi? 
   - Ướt mem! 
   - Vậy cậu ngủ ở đâu? 
   - Nhà bên với tụi nó! 
   - Còn tôi? 
   Đường nheo mắt về phía Quyên rồi đáp: 
   - Em cũng không biết nữa! Chắc là trên chiếc đi-văn phía 
đàng kia! 
   Tuân lườm Đường một phát, kèm thêm câu…‘‘cậu hay nói 
chơi hoài’’, đến khi quay lại chẳng thấy Quyên đâu, chàng 
nói: 
   - Ướt thì có sao đâu! Ta vẫn thường trải qua cảnh đó mà, 
mau đi ra vườn cau thôi! 
   Vừa nói đến đây, Quyên bước tới nói: 
   - Em giăng mùng cho anh ngủ nhen! 
   Rồi chẳng đợi Tuân có đồng ý hay không, nàng đi về phía 
chiếc đi-văn! 
   Tuân định chạy theo cản, Đường kéo tay chàng lại: 
   - Để cho cô ta làm tròn bổn phận của em gái hậu phương đi! 
Tụi em cũng ngủ trên đi-văn nhà bên kia thôi! 
   Nói xong, Đường vọt ra cửa! Tuân đứng nhìn Quyên thoăn 
thoắt móc mấy sợi giây mùng lên mấy chiếc đinh đóng sẵn 
trên vách ván và trên hai cây cột vuông, cảm thấy lòng thêm 
dạt dào niềm sung sướng! Chàng lại nghĩ đến Hà, nàng cũng 
đã lo cho chàng như vậy mỗi khi chàng đến chơi và ngủ lại 
đêm nơi nhà ba má nuôi! 
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   Tuân chui vô mùng, nhưng không thể nào đi vào giấc ngủ 
được! Mùi vải mùng tuynh mới hòa lẫn với mùi nước hoa trên 
chiếc gối thêu đôi chim Phượng vờn nhau, chàng nghĩ có lẽ là 
của Quyên đang dùng, ập vào mũi làm chàng càng tỉnh táo 
thêm ra! Chàng đưa mắt về phía chiếc bàn học, Quyên đang 
chăm chú viết gì đó bên chiếc đèn dầu. Tuấn bật dậy và rón 
rén bước đến đứng sát bên, Quyên chẳng hề hay biết! Đến khi 
nghe tiếng động, nàng ngước mắt lên, thấy Tuân đang đứng 
trước mặt mình, nàng vội vã xòe hai bàn tay ra úp xuống một 
vuông giấy nhỏ hình như đấy là một tấm hình cỡ 6x9 rồi nói: 
   - Anh nhìn trộm phải không? 
   Tuân chối: 
   - Anh nhìn công khai mà! Nào, hãy đưa cho anh xem em 
viết những gì mà có vẻ nắn nót và trịnh trọng đến như vậy? 
   Quyên từ chối: 
   - Anh đi ngủ đi! Khi nào viết xong em sẽ đưa cho anh xem! 
   Tuân đoán biết Quyên viết những lời gì đó phía sau bức ảnh 
chắc là để tặng mình, bèn quăng ‘‘tối hậu thư’’ ra: 
   - Không cho anh xem ngay bây giờ, em hãy cất giữ nó luôn 
đi, đừng bao giờ đưa cho anh làm gì! 
   Quyên nói như van lơn: 
   - Nhưng em viết chưa xong mà! 
   Tuân vẫn giữ thái độ cương quyết khi đoán rằng thế nào 
Quyên cũng nhượng bộ mình: 
   - Thì có sao đâu! Xem xong anh trả lại cho em để viết tiếp, 
có muộn màng gì đâu! 
   Quyên đành chìa tấm ảnh ra, Tuấn đọc từng chữ một: 
‘‘Kính…tặng…người…em…yêu…suốt…đời’’! 
   Tuấn trả lại nàng tấm ảnh rồi nói: 
   - ‘‘Người em yêu suốt đời’’ là ai, hãy viết tên người đó vô 
đi, kẻo quên mất! 
   Quyên nhìn Tuân đắm đuối: 
   - Biết rồi còn hỏi!... 
 
   Tuân đi về phía chiếc đi-văn và vừa ngả lưng xuống mặt 
phản, chàng đã đi ngay vào giấc ngủ êm đềm! Chàng nằm mơ 
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thấy mình cầm được tấm giấy phép đặc biệt bảy ngày trong 
tay và đang cùng với ba má và em gái chàng mang lễ vật bước 
vô nhà để dạm hỏi Quyên làm vợ. Đang mơ màng, Tuân cảm 
thấy như có ai nắm chân mình kéo dậy! Chàng giật mình tỉnh 
giấc ngay và khi nhìn ra ngoài mùng, thấy Đường đang đứng 
kế bên. Chàng bật dậy thật nhanh và chui ra khỏi mùng! 
   Đường đưa cho chàng một mảnh giấy nhỏ và tấm bản đồ 
quân sự. Linh cảm sẽ có lệnh mới phải thi hành ngay, chàng 
đi đến ngồi bên chiếc bàn học và lấy Đặc lịnh truyền tin ra mở 
mấy ngụy số rồi ghi tọa độ xuống tấm phóng đồ hành quân. 
   Khi xong, chàng ngửa tay ra xem đồng hồ rồi thở dài nói 
với Đường đang đứng chờ kế bên: 
   - Bây giờ là mười hai giờ khuya! Cậu mau thông báo cho 
anh em chuẩn bị ‘‘khói lửa’’ ngay bây giờ và đúng một giờ 
sau sẽ xuất phát đi hành quân! 
   Đời người lính chủ lực quân không có thời gian biểu nhất 
định, lại phải luôn thi hành lệnh của cấp trên bất kể giờ giấc 
như thế nào! Đêm nay đã là ngày hai mươi chín Tết! Trong 
quá khứ, chẳng khi nào địch quân thi hành lịnh ngưng bắn, 
luôn phá rào lịnh hưu chiến trong ba ngày xuân, nên việc đơn 
vị chàng sẽ phải lên đường đêm nay là chuyện thường xảy ra 
trong suốt mấy năm qua, kể từ sau cái Tết Mậy Thân năm 68! 
   Chàng bước đến bên Quyên đang đứng yên lặng với nét mặt 
buồn rười rượi rồi đặt hai bàn tay mình lên đôi bờ vai tròn trịa 
nói: 
   - Anh lại phải lên đường rồi! Rất tiếc là tụi này không gặp 
được hai bác để nói lời cám ơn buổi cơm tối gia đình em đã 
dành cho tụi anh! 
   Tuấn chưa nói hết câu, Quyên đã sà vào lòng chàng! 
   Tuân đưa tay vuốt mớ tóc quăn lòa xòa trên vầng trán rộng 
ra phía sau rồi thủ thỉ lời an ủi bên tai nàng: 
   - Đời lính chiến là như vậy đó! Anh hy vọng rằng đơn vị sẽ 
chỉ lãnh trách nhiệm đi hoạt động nhằm giải tỏa áp lực của 
địch đang vây quanh quận lỵ này mà thôi! Có lẽ đến chiều, 
Đại đội sẽ quay trở lại để ăn Tết với gia đình em và bà con ở 
đây thôi! 
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   Nãy giờ Quyên vẫn giữ thái độ im lặng, bởi nàng chẳng biết 
nói gì khi mối tình cảm vừa mới nhen nhúm trong lòng định 
sẽ dành cho chàng trong đêm nay, lại phải nếm vị đắng của 
buổi chia tay! 
   Trong phút giây tạm biệt này, Quyên buồn lắm và nàng vẫn 
bá vào vai Tuân, nói nhỏ chỉ vừa đủ cho chàng nghe thôi: 
   - Anh đi bình an! Em sẽ chờ anh!... 
 
   Đúng một giờ khuya, đoàn quân lặng lẽ ra sau vườn dàn đội 
hình tiến về Mục tiêu 1 theo trục tiến quân đã qui định. 
   Nơi căn nhà bếp khang trang ghi bao kỷ niệm êm đềm với 
chỉ hơn bốn tiếng đồng hồ ngắn ngủi thôi, một bóng hồng 
kiều diễm đang lặng lẽ tựa cửa tiễn người yêu đang cùng với 
bao đồng đội khác âm thầm đi vào bóng đêm đen để dệt một 
mùa xuân an bình cho đồng bào nơi một quận trù phú cuối 
miền nước Việt! 
   Và câu chuyện tình tuyệt đẹp của họ phải tạm gác lại đêm 
nay… 
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EM GÁI HẬU PHƯƠNG 
 

 
 

 
hững ngày không bận quân vụ, Huân thường ra 
Phòng Thông Tin Tỉnh An Xuyên ngồi đọc sách để 
giết thì giờ. 

   Chợt đâu Hai, Âm thoại viên của Trung đội, bước vào rủ 
Huân ra khu nhà lồng chợ Cà Mau uống cà phê. Huân mới về 
đơn vị chưa lâu nên Hai chưa biết tính của chàng là không 
thích thuốc lá, cà phê và nước trà! Món thứ nhất làm cho 
Huân rất khó chịu mỗi khi ngửi đến mùi khói thuốc, hoặc ho 
sặc sụa khi chàng thử hít khói thuốc vào trong phổi! Món thứ 
hai và món thứ ba đều làm cho chàng khó ngủ! Đời lính tác 
chiến, thức trắng đêm để đếm đêm dài thì có sức đâu lội đi 
hành quân vào sáng sớm ngày mai! Huân đem mấy món ăn 
chơi này ra giải bày với Hai, anh ta thông cảm cho chàng 
ngay! 

N 

   Nhưng Huân lại bực mình khi Hai rủ rê chàng cùng đi thăm 
‘‘Động Bà Chín Than’’, một địa danh chứa nhiều gái làng 
chơi từ tứ xứ đến, rất nổi tiếng nơi vùng thị trấn này! 
   Huân hỏi Hai: 
   - Bộ cậu thường vào đó phải không? 
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   Hai đưa hai tay lên gãi đầu: 
   - Không thường xuyên lắm đâu! Nhưng lâu lâu cũng vô đó 
cho biết với anh em! 
   Nghe Hai nói vậy, Huân hỏi tiếp: 
   - Chắc cậu muốn tặng cái…‘‘hột xoài’’ cho bà xã chớ gì? 
Ham vui rồi để khổ cho vợ con, cậu há không biết điều đó hay 
sao? 
   Nói gì thì nói, Hai vẫn cố kỳ kèo: 
   - Tụi nó nói nơi đó có một…em ngon lắm, mình đến đó 
chơi một lần đi Chuẩn úy! 
   Tuy lòng chẳng thích ba cái chuyện gió trăng này, nhưng 
Huân cũng tò mò hỏi tới: 
   - Ngon là thế nào? 
   Hai liếc nhìn cô thơ ký hình như đang tỏ vẻ nghe ngóng câu 
chuyện giữa hai thầy trò, rồi kề tai Huân nói nhỏ: 
   - Em này là bồ ruột của một ông Thiếu úy đó! 
   Huân căng mắt ra nhìn Hai với vẻ ngạc nhiên, bởi chàng 
chẳng tin điều đó lại có thể xảy ra trên thế gian này! Lại nữa, 
một bông hoa có chủ, chàng vốn không thích mó vào, bởi cho 
rằng nếu làm như vậy, chứng tỏ mình là một người thiếu đạo 
đức! 
   Liếc mắt nhìn về phía cô thư ký đang ngồi nơi bàn viết phía 
trong cùng, Huân cho rằng dáng dấp cô nàng cũng dễ thương, 
đã thế thì thế nào cũng có khối chàng mò đến đây đế tán tỉnh 
nàng! 
   Huân đem nỗi thắc mắc đó ra dò la tin tức nơi Hai, mới biết 
nàng đang đăng bảng ‘‘chiêu quân’’, nhưng ứng viên phải là 
sĩ quan mới được! 
   Huân cũng không tin điều đó! Tại sao lại có sự phân biệt 
lính, quan trong tình yêu như vậy? 
   Huân đưa tay lên sờ vào hai bên ve cổ áo để tự kiểm tra lại 
là cặp ‘‘lon quai chảo’’ chàng đã gỡ bỏ vào túi áo trận, Hai 
nói: 
   - ‘‘Dô’’ cô này đi Chuẩn úy! 
   Huân liếc nhìn qua cô thư ký rồi cười đáp: 
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   - ‘‘Dô’’ sao được mà ‘‘dô”! Cậu chẳng thấy tôi cũng đang 
là binh nhì như cậu sao? 
   Hai vui vẻ: 
   - Binh nhì kiểu như Chuẩn úy, em dám bảo đảm rằng con cá 
vàng này cắn câu liền cho mà xem! 
   Huân hỏi Hai trong khi lòng mình đang trổi lên một điệu 
nhạc nhẹ vui tươi: 
   - Sao cậu biết chắc như vậy? 
   - Thì cô ta cứ liếc mắt đưa duyên cùng Chuẩn úy, cười mỉm 
chi hoài, không ‘‘dô’’, người khác ‘‘dô’’ uổng lắm đó! 
   Hai làm như chuyện gì mình muốn đều có thể đạt được dễ 
dàng! Huân nghĩ mình là dân ghiền sách báo thứ thiệt nên mới 
lui tới đây đọc chùa, còn việc tìm các dàn đội hình ra chiếm 
mục tiêu trước mặt, chàng chưa hề nghĩ tới! Nhưng Huân lại 
nghĩ, biết đâu có một chàng nào đó đã đến đây trồng cây si 
rồi, và nếu như nàng đã dâng trọn trái tim mình cho anh ta, kẻ 
không biết lại nhào vô tán nữa, thì thế nào cũng xảy ra chuyện 
chẳng hay! 
   Hai lại kề miệng nói nhỏ vào tai Huân: 
   - Chuẩn úy biết nhà nàng ở đâu không? 
   Huân tò mò muốn biết nên đáp ngay: 
   - Không! 
   Hai nói giọng chắc như bắp: 
   - Cô ta là con gái cưng của một ông chủ chành lúa có căn 
nhà gạch nằm kế bên căn nhà lá Trung đội mình đang đóng 
quân đó! 
   Huân giật mình theo cử động phản xạ tự nhiên, để rồi khi 
nghe nhịp đập con tim mình đã trở lại bình thường, chàng hỏi 
Hai: 
   - Sao cậu không cho tôi biết sớm hơn một chút? 
   Hai tưởng Huân đã phải lòng cô thư ký, bèn đáp: 
   - Ai biết chỗ ngứa nơi đâu mà gãi! Để chiều nay thầy trò 
mình qua nhà cô ta nói chuyện chơi một lần cho biết! 
   Huân ngây ra nhìn vào mặt Hai, ngầm thán phục anh chàng 
binh nhì này cái gì cũng biết, chả bù với chàng, chỉ là một con 
mọt sách mỗi khi không bận đi hành quân! 
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   Chợt nhớ hôm nay là ngày Chủ nhật, Huân nói với Hai: 
   - Cậu nói giỡn chơi! Cô ta đang trực ở đây mà! 
   - Cô ta trực chỉ có buổi sáng thôi, còn buổi chiều ở nhà một 
mình, vì ba má và mấy đứa em của cô ta đều đi ra chành lúa 
nơi bến đò Cái Tàu, ăn nghỉ ở đó suốt ngày, đến đỏ đèn mới 
về nhà! 
   Nói đến đây, hình như chẳng chịu bỏ ý định của mình lúc 
nãy, Hai nắm tay Huân lôi bừa ra khỏi cửa! 
   Huân ngó ngoái lại phía sau và chàng chỉ còn đủ thời gian 
ba mươi giây để chỉ đọc nhanh được ý nghĩ qua ánh mắt cô 
thư ký đang ngó theo: 
   - Anh ơi, có đi đâu thì đi, chiều qua nhà em chơi nhen… 
 
   Đó là một dãy nhà mười căn mái tôn vách lá, người ta gọi 
đó là Động Bà Chín Than! 
   Hai dẫn Huân vào nơi phòng khách, ngồi chưa nóng đít, bà 
chủ với dáng người mập mạp, nước da ngâm đen như màu 
than hầm bước ra, nhìn Huân từ đầu đến chân như dò xét rồi 
hỏi: 
   - ‘‘Đi’’ cô nào? 
   Huân làm sao biết được nơi đây có mấy cô và tên của các 
nàng là gì nên đưa mắt sang ngầm hỏi Hai, chàng ta đã mau 
mắn nói: 
   - Cô Hương! 
   Bà chủ quay quả bước mau ra khỏi phòng! Chỉ độ một phút 
sau, bóng dáng một kiều nữ đẹp như tiên giáng trần, tha thướt 
trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt bước vào, theo sau là mùi 
nước hoa tràn vào làm cho Huân thêm choáng ngộp! 
   Rồi chẳng để lâu, nàng thỏ thẻ bên tai Huân: 
   - Đi theo em! 
   Huân còn đang phân vân, Hai đã thích cùi chỏ vào hông 
chàng. Huân tự nghĩ mình đã vào hang cọp, có muốn trở ra 
cũng không còn kịp nữa, nên thong thả bước theo người đẹp 
phía trước. 
   Sau khi cánh cửa phòng đã khép, Huân đưa mắt nhìn quanh 
một lượt! Một chiếc giường ngủ sang trọng hiện ra sau tấm 
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màn kéo mở rộng ra về một bên. Trước mặt là một người đẹp 
đang ngồi trên mép giường với thái độ sẵn sàng, chờ đợi! 
   Huân lên tiếng sau khi ngồi xuống một góc trên chiếc đi-văn 
nhỏ kê đối diện với chiếc giường ngủ: 
   - Tôi ngồi chơi ở đây một lát có được không? 
   Cô gái hình như bị chạm vào lòng tự ái khi nghĩ rằng người 
khách trước mặt mình không biết có…‘‘mát dây’’ hay không 
lại buông ra một câu quá vô duyên như vậy! Đã vào đây mà 
nói để ngồi chơi, có…Thánh cũng chẳng tin cho được! Thì 
giờ là vàng bạc, ai rảnh rang ngồi tiếp chuyện đâu đâu với anh 
chàng dị họm này! 
   Tuy nghĩ vậy, nàng vẫn bình tĩnh hỏi Huân: 
   - Chuẩn úy chê Hương có phải không? 
   Huân giật mình, chẳng biết do đâu nàng biết chàng là Chuẩn 
úy, khi chàng đã cẩn thận gỡ cái ‘‘lon quai chảo’’ ra bỏ vào 
túi áo trận từ lâu rồi! Huân nhìn vào mắt Hương thật lâu, 
khiến nàng bẽn lẽn chớp chớp đôi bờ mi mộng! Đôi ánh mắt 
gợi tình ướt rượt kia hình như sắp sửa rơi sa vài giọt lệ sầu 
thương trước mặt một người khách chẳng đa tình! 
   Cho dù ngón nghề của người đối diện đã tỏ ra có một ma 
lực đáng kể để lôi cuốn khách làng chơi, một chàng trai có 
một lập trường vững chắc, một ý chí sắt đá cần phải chọn lựa, 
cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề tình dục như Huân vẫn thấy 
nao nao trong lòng! Chàng nghĩ đến một hoàn cảnh đặc biệt 
nào đó đã đùa cợt, đẩy đưa với một kiếp má hồng phải lặn hụp 
trong bể tình ái! Một anh lính chiến thứ thiệt nào đó đang trải 
giày ‘‘sô’’ trên vạn dặm đường xa, có khi nào chàng ta nghĩ 
đến cảnh người yêu của mình đang nằm trong vòng tay âu 
yếm của kẻ khác hay không? 
   Đang thơ thẩn với dòng suy tư chưa có lối thoát, nàng đã 
đến ngồi bên Huân, đôi tay ngà vừa lần theo hàng cút áo trận 
vừa hối thúc: 
   - ‘‘Đi’’ đi anh! 
   Huân đưa tay ngăn tay nàng lại rồi nói trong hơi thở hổn 
hển, chừng như sắp đứt hơi đến nơi: 
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   - Tôi nghe tụi nó nói về Hương nên muốn đến đây chơi cho 
biết vậy thôi, còn ‘‘việc kia’’, không phải tôi chê Hương đâu, 
quả tình tôi muốn biết có một anh bạn nào đó tốt số mới được 
làm chủ một đóa hoa đầy phong nhụy như Hương, nên vì tình 
bạn đồng ngũ, tôi không thể… 
   Hương vội đưa tay quẹt mấy dòng châu sắp trào ra nơi khóe 
mắt! 
   Huân móc tờ giấy năm trăm đồng rồi nói đại ra ý nghĩ của 
mình: 
   - Cứ xem tôi như một kẻ ‘‘ăn bánh phải trả tiền’’, nhưng 
không làm gì hết, mong Hương nhận cho! 
   Nàng xua tay rồi bật khóc nức nở! Huân móc khăn tay ra lau 
nước mắt cho nàng! 
   Sau cơn xúc động, Hương nói với giọng van lơn: 
   - Nếu không có gì trở ngại, anh hãy ở lại với em hôm nay 
nhen anh! 
   Huân nghĩ rằng làm một cô gái bán hoa như Hương, nàng 
không thể chỉ đặc biệt dành riêng thời gian cho một người 
khách nào, vì đây là việc làm ăn, khách vào khách ra càng 
nhiều càng tốt, nên chàng từ chối lời đề nghị của nàng với lý 
do vừa mới nghĩ ra trong đầu: 
   - Chiều nay tôi phải đến phiên trực đi công tác đêm Hương 
ạ! Hôm nay, tôi có thể ở lại đây khoảng nửa tiếng đồng hồ 
thôi, được không? 
   Chẳng nói chẳng rằng, Hương kéo Huân đến bên giường, xô 
chàng nằm xuống vạt nệm êm, đoạn nằm xuống kế bên, đưa 
tay vào túi áo trận lôi ra cặp ‘‘lon quai chảo’’ rồi đưa lên mắt 
chàng, thỏ thẻ: 
   - Ai đến đây cũng chưng diện lon ống đàng hoàng, chỉ có 
anh mới gỡ nó ra mà thôi! 
   Huân tự biết rằng một sĩ quan bước vô ‘‘động’’ với quân 
phục và cấp bực đàng hoàng, xem chướng mắt lắm! Nhưng 
chàng đang có cái thắc mắc định hỏi là nguyên do nào nàng 
biết rõ như năm với năm là mười rằng chàng là Chuẩn úy, 
nàng nói: 
   - Anh không giấu được em đâu! 
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   Rồi nàng đưa tay lên vân vê trên hai ve cổ áo trận của Huân, 
phán một câu chẳng thể nào chối cãi được: 
   - Hai cái lỗ kim này tố cáo nó là của cái lon Chuẩn úy mà 
thôi! 
   Huân đâm ra phục nàng sát đất! 
   Nhưng nàng chẳng để cho chàng yên: 
   - Nằm bên em, sao trông anh như khúc củi mục vậy! 
   Huân lại giật mình rồi ngầm tự rà soát lại bản thân mình! 
Quả thực từ trước đến nay, mình chẳng phải là kẻ bất lực 
trước người khác phái! Nhưng hôm nay chẳng biết sao mình 
lại chẳng có chút hứng thú nào bên người đẹp vậy? Hương 
chê mình, đành chịu thôi, biết làm sao ‘‘thanh minh thanh 
nga’’ đây! 
   Huân bèn lảng sang chuyện khác: 
   - Hương có thể kể cho tôi nghe cuộc tình của Hương và anh 
chàng sĩ quan nào đó không? 
   Hương hỏi lại chàng: 
   - Anh có cho rằng em làm như vầy là sai trái không?  Chắc 
anh cũng như bao người khác đến đây, ngoài việc để giải 
quyết vấn đề sinh lý ra, còn tò mò muốn biết đời tư của em 
nữa, tại sao vậy? 
   Huân đưa tay bụm miệng Hương lại: 
   - Xin lỗi Hương, tôi không có ý đó đâu, nhưng nếu thấy khó 
nói thì đừng miễn cưỡng làm gì! 
   Hương đưa tay kéo tay chàng xuống để trên bụng nàng rồi 
nói: 
   - Em cảm phục anh nhiều lắm! Anh là người cao thượng em 
gặp lần thứ hai trong đời! Những kẻ khác đến đây, họ sờ mó 
đủ điều, có khi còn đòi hỏi những việc quá đáng nữa, để cho 
xứng với đồng tiền họ bỏ ra mua vui! Anh Hùng của em cũng 
như anh vậy, anh ấy đến đây nhiều lần, và lần nào cũng chỉ 
nằm bên em tâm sự với nhau thôi! Mấy người bạn của anh ấy 
cho rằng tụi em là ‘‘trai tứ chiến gặp gái giang hồ’’! Chẳng 
biết có nên xem điều đó là một niềm hãnh diện hay là một 
điều sĩ nhục! Nhưng cho dù có như thế nào đi nữa, em vẫn tin 
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anh ấy đã nói thật…‘‘Em an tâm đi, anh sẽ đưa em ra khỏi 
vũng lầy nhơ nhớp này vào một ngày không xa!’’... 
 
   Trên đường về, Hai hỏi Huân: 
   - Ông thầy thấy thế nào? 
   - Thế nào là thế nào? Chàng hỏi lại. 
   Hai đáp: 
   - Có ‘‘ngon cơm’’ không? 
   Huân thuật lại câu chuyện vừa rồi giữa Hương và chàng, 
thấy Hai chẳng tin, chàng bèn thề độc: 
   - Tôi mà có…lấy Hương, cho súng đạn lấy mạng tôi đi! 
   Hai lè lưỡi ra, lắc đầu! Hai thầy trò đón xe lôi trở về vị trí 
đóng quân nơi Phường 4 của Thị trấn Cà Mau… 
 
   *** 
   Cơm nước xong, Huân đem võng ra giăng giữa hai cây cột 
gỗ trước nhà, định làm một giấc trưa cho lại sức, vừa mới 
thiêm thiếp đã nghe bên tai có một giọng nữ nghe quen quen: 
   - Chuẩn úy, qua nhà em ăn chén chè đậu xanh cho mát rồi 
hãy ngủ! 
   Huân giật mình ngồi bật dậy thật nhanh, thì ra người con gái 
đang đứng trước mặt chàng là cô thơ ký ở Ty Thông Tin! 
   Chàng từ chối thế nào cũng không xong, đã vậy, Hai còn 
đứng trước cửa nhà căn nhà gạch kế bên nói vói sang: 
   - Chuẩn úy, em ở đây nè! 
   Huân bước theo chân cô gái, nghe lòng xao xuyến lạ! 
   Vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Huân bên chiếc bàn 
tròn kê giữa căn nhà bếp, cô gái nói: 
   - Chè của Hồng nấu có dở, xin đừng chê nhen! 
   Mùi va-ni bốc lên thơm ngát, chè chưa vô miệng đã cảm 
thấy ngon, Huân làm sao chê cho được! Điều Huân vui nhất 
bây giờ là chàng biết được nàng tên là Hồng! 
   Ngó quanh chẳng thấy Hai đâu, Huân hỏi trống không: 
   - Hai nó đâu rồi? 
   Hồng đáp đùa: 
   - Lính của Chuẩn úy lại đi hỏi em, em làm sao biết được! 
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   Rồi nàng cười, tiếp: 
   - Ảnh bưng cái nồi chè chạy sang bên Trung đội rồi! 
   Huân nói lời cám ơn Hồng rồi đưa muỗng chè đầu tiên lên 
miệng, quả thật hương vị thơm ngon đặc biệt của nó đâu kém 
những ly chè đậu xanh nơi hàng quán ngoài chợ! 
   Huân vừa ăn vừa nghĩ đây là cơ hội tốt để dàn đội hình từ từ 
tiến chiếm trong im lặng vào mục tiêu trước mặt không cần 
phải có một phát súng bắn phủ đầu!  Chàng ngưng ăn chè rồi 
ngước lên nhìn đăm đăm vào mắt người đối diện! 
   Hồng bẽn lẽn hỏi: 
   - Làm gì nhìn…‘‘người ta’’ dữ vậy? 
   Huân chẳng trả lời, cứ lì ra nhìn vào đôi mắt tròn vo dưới 
đôi vòng mày nhỏ kia để tìm hiểu xem đang tiềm ẩn điều gì 
bên trong! Nàng vội quay đi bởi cái lối tấn công bằng tia lửa 
phát đi từ đôi mắt của một tên lính tác chiến gan lì! 
   Huân nghĩ mình đã thành công, nhưng vẫn tiếp tục bồi thêm 
một chiêu khác cho chắc ăn: 
   - Không biết lính nghèo này có còn được tiếp tục ăn chè dài 
dài nữa không vậy…cô chủ? 
   Hồng dạn dĩ hơn: 
   - Em chỉ sợ anh không thích món chè của em thôi! Nhưng 
em tên Hồng, cứ ở đó ‘‘cô chủ, cô chủ’’ hoài, coi chừng 
chẳng có chè để ăn đó! 
   Huân chẳng có lý do gì để từ chối cái món ăn đặc sản  
‘‘không cầu mà có’’ này, kể cả tác giả của nó! Còn cái tiếng 
‘‘cô chủ’’, nàng không thích nghe sẽ bỏ, dễ dàng thôi! 
   Huân mạnh dạng đứng dậy, đi vòng ra phía sau lưng người 
con gái, đưa hai tay ra vén mái tóc nhung đen xỏa đều trên đôi 
bờ vai mộng ra hai bên, và một chiếc hôn dài phủ xuống vùng 
gáy trắng nõn nà… 
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QUE SẬY ĐƯA DUYÊN 
 

 
 

ân và Hơn là hai người bạn đồng hương, cùng bị 
động viên vào học khóa 25 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. 
Đến khi họ vượt qua giai đoạn 1, được gắn ‘‘Alpha 

một gạch’’ trước ngực áo trận, họ mới có dịp gặp nhau vài lần 
nơi Hội Quán Sinh Viên Sĩ Quan, bởi vì ngoài giờ huấn luyện 
cực nhọc ra, họ lo nghỉ ngơi, không có thì giờ tìm gặp để trò 
chuyện với nhau. 

T 
   Sau khi mản khóa, Tân tìm đến trình diện Ban chỉ huy Tiểu 
đoàn 3/32 Bộ Binh, mới biết đơn vị đang đi hành quân. Tân 
chờ đợi mãi đến chiều, khi Tiểu đoàn trở về vị trí đóng quân, 
Tân đến trình diện ông đơn vị trưởng, liền bị đẩy ngay xuống 
Đại đội 3, nơi đây chàng gặp Hơn cũng đang ở Đại đội này, 
chỉ trước chàng có vài bữa thôi! Hai người bạn tay bắt mặt 
mừng, cho là đã có duyên kỳ ngộ nên mới được cùng phục vụ 
chung trong một Tiểu đoàn bộ binh nơi cuối miền đất nước!... 
 
   Sau cuộc hành quân đầu tiên kể từ ngày ra trường, đoàn 
quân vừa về đến điểm tập kết, Hơn lôi Tân tấp vào một chiếc 
quán nằm trong tuyến đóng quân của đơn vị. 
   Cúc, cô chủ quán bước ra hỏi: 
   - Hai anh uống gì để em làm? 
   Hơn mau mắn đáp: 
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   - Như thường lệ, hai ly cam vắt! 
   Trong khi chờ đợi, Tân quan sát một vòng. Đây là chiếc 
quán có vẻ khang trang nhất nơi khu phố này với lối kiến trúc 
thật đơn giản, sườn nhà làm toàn bằng gỗ xẻ, chỉ có một mái 
xuôi lợp tôn và vách cũng đóng ván. Phía đối diện bên kia con 
lộ đá, là vị trí đóng quân của Trung đội 1 do chàng chỉ huy. Ở 
gian trước kê hai chiếc bàn vuông thấp và mấy chiếc ghế nhỏ 
được chế biến từ gỗ thông của thùng đạn Pháo binh! Phía sau 
tấm vách lụa ngang, hình như là một phòng ngủ. 
   Cúc bước ra với hai ly cam vắt trên tay. Nàng đặt một ly 
trước mặt Hơn, ly còn lại nàng rón rén đặt trước mặt Tân kèm 
theo câu hỏi: 
   - Bộ Chuẩn úy cũng về Đại đội 3 này sao? 
   Tân đang chiêm ngưỡng một cách nhiệt tình ‘‘đôi gò bồng 
đảo’’ trắng nõn nà lăm le muốn vượt thoát ra khỏi chiếc áo 
cánh màu hồng nhạt với vành cổ áo quá rộng, đến độ cô chủ 
quán hỏi gì chàng cũng chẳng hay, đến khi Hơn lên tiếng, 
chàng còn chưa tỉnh hẳn giấc mơ hoa. 
   - Ừ, nó là bạn cùng quê với anh đó! 
   Cúc đưa tay kéo vội chiếc cổ áo lên phía trên một chút, rồi 
thoăn thoắt bước vội vào sau quầy hàng. Tân ngồi dõi mắt 
theo đôi bước chân ngà, liên tưởng đến các câu chuyện liêu 
trai thuở còn đi học chàng đã có đọc qua! 
   Hơn vỗ vào vai kéo Tân về thực tại: 
   - Ê, có vợ con rồi còn không…nên nết! 
   Bất chấp Hơn phê phán mình, Tân hỏi: 
   - Hồi nãy cô ta nói gì với tao vậy? 
   Hơn đáp: 
   - Mày đến hỏi cô ta đi! 
   Tân vốn là một tên bạo gan, vừa dọm đứng lên, bị Hơn kéo 
chàng ngồi lại xuống ghế rồi nói giọng như van lơn: 
   - Mới nói có như vậy, mày định làm thiệt sao? Tao ‘‘dô’’ 
mấy bữa nay, cô ta cứ làm thinh hoài đó! 
   Tân thấy bạn mình từ trước đến nay luôn có vẻ nhút nhát 
trước người khác phái, nay nghe Hơn nói đã quăng lưỡi câu rê 
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ra rồi, chàng đoán quyết là bạn mình nắm phần thất bại là cái 
chắc, bèn hỏi: 
   - Mày đã ‘‘dô’’ rồi sao? Lẹ thiệt nhen! Nhưng mày ‘‘dô’’ 
mục tiêu này bằng chiến thuật nào, nói thử tao nghe coi? 
   Hơn gãi đầu đáp: 
   - Ngày nào tao không ra ngồi ở đây! Cô ta thấy vậy phải 
hiểu là tao thương nàng chớ, đàng này… 
   Tân cười lên hăng hắc: 
   - Vậy là mầy đã thua đau rồi! Người ta làm ăn buôn bán, 
mầy cứ trồng cây si hoài ở đây, lính tráng và cả người dân 
nữa, có chết vì khát cũng chịu, ai dám vô đây! Người ta 
không tống cổ mầy ra khỏi quán là may lắm đó! 
   Hơn kéo Tân lại gần rồi kề tai nói nhỏ: 
   - Mày có vợ con rồi, chắc là kinh nghiệm đầy mình, hãy chỉ 
cho tao vài chiêu đi! 
   Tân kêu tính tiền nước. 
   Hơn nói vói vào trong hai tiếng…‘‘Gô…sĩ’’, rồi kéo Tân ra 
cửa. 
   Tân đi sóng vai với Hơn trên con lộ đá quen thuộc rồi nói 
như tát vào mặt bạn mình một ly nước lạnh: 
   - Trời ơi! Mày là sĩ quan, chỉ có hai ly nước cam, mày bảo 
người ta…ghi sổ thì hết biết cho mày rồi! 
   Hơn phân bua: 
   - Mầy quên là mình còn đang lãnh lương Trung sĩ hay sao? 
   Tân đáp: 
   - Lương Trung sĩ thì đã sao? Cho dù mày có lãnh lương 
binh nhì cũng đừng làm như vậy, mất mặt bầu cua hết! 
   Rồi chàng tiếp: 
   - Mầy hãy chống mắt ra xem tao…diễn cho mày xem, rồi 
kết quả ra sao mày sẽ thấy liền trong vòng vài ba ngày tới! 
   Hơn lật đật chống chế: 
   - Không được, mục tiêu này là của tao mà! 
   Tân biết Hơn đã hiểu lầm mình nên giải thích: 
   - Không phải như vậy đâu, tao…cua giùm mầy thôi!... 
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   Chiều nay, Hơn phải dẫn Trung đội 3 của chàng đi phục 
kích đêm phía bên kia cây Cầu số 1, ở đó có xóm nhà lá 
khang trang của gia đình mấy anh chàng ‘‘chiêu hồi’’! Trung 
đội 1 của Tân nằm ứng chiến trừ bị tại chỗ! Chàng đem võng 
ra căng giữa hai cây cột gỗ vuông trước căn nhà lá, nơi chàng 
và vài ba binh sĩ nữa ăn nhờ ở đậu nơi đây. 
   Chàng đưa tờ báo cũ ra trước mặt vờ đọc, nhưng mắt thì 
luôn liếc về phía chiếc quán nằm đối diện phía bên kia đường. 
Vài ba anh em binh sĩ bước vô quán, nhưng họ ngồi không lâu 
rồi đi ra, lại có tốp khác đến. Chàng liên tưởng đến cảnh Hơn 
ngày nào không bận đi hành quân, đều ra ngồi trong quán, 
làm sao Cúc buôn bán cho được! 
   Đến khoảng chín giờ tối, anh em về vị trí hết, Cúc mới quay 
ra lo dọn dẹp trong quán, xong tắt ngọn đèn khí đá tỏa sáng 
trưng cả một vùng trước quán, chỉ để một ngọn đèn dầu nhỏ 
rồi mới đi nghỉ. Sau khi quan sát hai bữa liền, Tân mới nghĩ ra 
cách và bày cho Hơn đi chinh phục người đẹp. 
   Trong khi ngồi nghỉ chân trong một cuộc hành quân, Hơn 
lân la đến hỏi Tân: 
   - Mày nghĩ ra cách để giúp tao chưa? 
   - Rồi! Tao đoan chắc là kết quả sẽ một trăm phần trăm cho 
mày coi! 
   Tối lại, đến phiên Tân dẫn Trung đội đi nằm tiền đồn. Trung 
đội của Hơn đến nằm trám dài theo vị trí của Trung đội Tân. 
Hơn leo lên chiếc võng Tân thường nằm qua đêm để chờ thời 
cơ theo cách Tân đã chỉ dẫn cho chàng. 
   Khoảng hơn chín giờ đêm, Hơn định chừng Cúc vừa lên 
giường nằm là chàng rón rén bước đến bên hông vách ván của 
quán để nghe ngóng động tịnh! Qua ánh sáng mờ mờ của cây 
đèn dầu vặn nhỏ ngọn treo ở vách phòng, Hơn lấy một cây 
que sậy dài ra và theo khe kẽ hở vách ván, chàng đút đầu cây 
que vào quơ qua quơ lại vài lần nơi đầu chiếc mùng trắng. 
   Cúc giật mình ngồi bật dậy hỏi: 
   - Ai đó! 
   Hơn đáp nhỏ: 
   - Anh đây! Hơn đây! 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
159

NGUYÊN BÔNG



   Tiếng Cúc thở hỗn hễnh: 
   - Anh làm gì kỳ vậy? Hãy về ngủ đi! 
   Rồi Cúc nằm trở lại xuống giường, tỏ vẻ nghe ngóng! 
   Hơn run quá đành rút lui êm! 
   Sáng ra, Hơn đem sự việc kể lại cho bạn nghe, Tân phán: 
   - Mày không có trì chí chút nào cả! Phải quơ que sậy vài ba 
lần như vậy mới được, chưa đánh đấm chi đã lui quân! Biết 
đâu cô ta chỉ chờ mầy thọc gậy thêm một lần nữa rồi phóng 
xuống giường mở cửa cho mầy vô! Yên trí đi, tối nay hãy lập 
lại bổn cũ một lần nữa! 
   Sáng ra, trước khi tập hợp điểm danh, thấy mặt mày của 
Hơn sáng rỡ, Tân biết kế của mình đã có phần hiệu quả, 
nhưng chàng vẫn làm bộ hỏi Hơn: 
   - Sao, rút lui nữa phải không? 
   Hơn cười tỏ vẻ thán phục kế của bạn mình, nhưng lại nói: 
   - Cô ta chẳng khứng chịu ‘‘việc ấy’’! 
   Tân đưa hai tay lên trời: 
   - Ông con ơi! Người ta dám mở cửa cho vô đã là quí rồi, 
còn đòi bậy bạ! Thiệt tình! Nhưng tao hỏi thiệt mày nhen, 
mày tính ‘‘ăn chơi’’ hay là ‘‘ăn thiệt’’ đây! 
   Hơn gãi đầu, bức tai một hồi rồi hỏi Tân: 
   - Mày xem cô ta có xứng với tao không? 
   Tân hiểu ý Hơn muốn gì nên góp ý: 
   - Ăn thua là ở mầy, không ai đem cho không mày đâu! Hãy 
hỏi lại con tim mày xem nó có mết người ta chưa, rồi tao bày 
kế tiếp cho!... 
 
   Chẳng biết câu chuyện giữa Hơn và Cúc đi đến đâu, một 
hôm Tân trả tiền ly nước cam vắt, Cúc õng ẹo nói: 
   - Kể từ hôm nay em không lấy tiền của anh đâu! 
   Tân thắc mắc: 
   - Tại sao vậy? 
   Cúc chỉ mỉm cười, không trả lời chàng, rồi bước thẳng! 
   Tân nói vói theo: 
   - Nếu vậy thì cũng kể từ hôm nay tôi không đến đây nữa! 
   Cúc ngạc nhiên hỏi: 
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   - Tại sao? 
   Tân đáp: 
   - Còn hỏi tại sao gì nữa! Tôi đã uống nước thì phải trả tiền, 
chỉ có vậy thôi! 
   Cúc nói lí nhí trong miệng: 
   - Được rồi ông tướng, em sẽ lấy gấp đôi tiền đó!... 
 
   Tân và Hơn thỏa thuận với nhau là mỗi đứa sẽ phụ trách 
việc trả tiền một lần khi hai đứa cùng vào quán! Hôm nay lại 
đến phiên Tân móc hầu bao! Chàng đưa cho Cúc tờ giấy năm 
trăm đồng và nhận lại tiền thối một nắm tiền lẻ rồi bỏ hết vào 
trong túi áo trận không cần phải đếm lại. Đến khi cần xài tiền, 
Tân móc ra mới thấy có ba tờ giấy năm trăm đồng nằm giữa 
mấy chục đồng bạc lẻ! Tân suy nghĩ nhiều về chuyện này và 
sau nhiều câu hỏi nảy ra ở trong đầu, Tân chẳng thể nào tìm ra 
câu giải đáp! 
   Tân nghĩ…‘‘chẳng lẽ cô nàng thối lộn tiền?’’! Và lúc Tân 
nhớ đến thái độ của Cúc đối với mình trong mấy ngày qua, 
chàng bất chợt giật mình khi tự tìm ra ẩn số của một bài toán 
khó…‘‘Đừng nên tiếp tục tìm hiểu chi cho tốn công, cô nàng 
đã phải lòng mình rồi!’’. Và trong lòng Tân lúc này, chàng 
chẳng còn biết mình là ai, có thể chàng đã quên cả số quân 
của mình cũng nên, bỗng nhiên trở nên xao xuyến lạ! Và Tân 
mang suy nghĩ đơn phương đó theo mình trong suốt cuộc 
hành quân dài ngày vừa qua!... 
 
   Lần nào cũng vậy, lúc bước vào quán, Tân và Hơn khỏi cần 
gọi, Cúc đều mang ra hai ly cam vắt như thường lệ! Hai chàng 
này ghiền món giải khát này chăng? Hơn lấy muỗng khuấy ly 
nước của mình, đột nhiên quay qua quan sát ly nước của Tân. 
Chàng thấy sao dưới đáy ly của Tân, lượng đường cát trắng có 
vẻ nhiều hơn ly của mình! Hơn châu mày suy nghĩ lung tung 
rồi đi đến kết luận…‘‘Nàng luôn tay bận việc buôn bán nên 
bỏ đưởng vào ly không đồng đều là lẽ đương nhiên, có chi 
phải thắc mắc’’! Đến lần sau, Hơn vẫn thấy ly của mình ít 
đường hơn ly của Tân! Hơn đâm ra bực bội trong lòng khi 
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khám phá ra điều đó! Nhưng chàng giả vờ như không thấy gì 
hết để ngầm xem tình ý của Cúc và bạn mình ra sao! Khi Tân 
chẳng để ý, Hơn nhanh tay tráo đổi vị trí của hai ly nước! 
Nhưng điều đó đã không qua được mắt của Cúc! Cúc cho 
rằng việc bán buôn, nhiều hay ít đường, nàng có quyền làm 
việc đó, miễn không quá đáng là được! Nàng cho rằng Hơn là 
con người quá tiểu mọn! Nàng nói thầm trong bụng…‘‘Người 
ta lịch sự mở cửa cho vô nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng, 
còn đòi nầy nọ, nay còn đi so đo từng hạt đường, tối nay đừng 
hòng vào nhà càm ràm chuyện đâu đâu’’!... 
   Hơn đem chuyện hai ly nước ra nói với Tân, rồi đi đến kết 
luận: 
   - Bộ mày với cô ta có gì với nhau rồi phải không? Có vợ 
con rồi còn bày đặt đèo bồng’’! 
   Tân giận hai chữ ‘‘đèo bồng’’ của Hơn, nhưng chàng vẫn 
nhỏ nhẹ nói: 
   - Tao không biết ý của Cúc như thế nào, nhưng trong mắt 
tao bây giờ, nàng như một đứa em gái thôi! Nếu tao có ý cua 
nàng, thì sao tao lại hiến kế cho mày! Tao một lòng muốn vun 
quén cây hạnh phúc cho tụi mày, mày không cám ơn lại đi 
trách tao! Được rồi, từ nay tao không vào quán đó nữa và tự 
mày lo liệu lấy chuyện riêng tư của mày!... 
 
   Lúc sáu giờ chiều, cái giờ các Trung đội của Tiểu đoàn đến 
phiên trực đều phải lên đường đi ‘‘ăn dương’’! Cúc thấy Hơn 
dẫn Trung đội đi về hướng Cầu Số 1 đã lâu, Tân vẫn nằm đọc 
báo trên võng! 
   Gặp lúc quán vắng khách, Cúc băng ngang qua con lộ đá 
xanh rồi đến bên Tân: 
   - Anh qua bên quán, em có chuyện muốn nói với anh! 
   Khi đã ngồi xuống ghế, Tân bưng ly nước cam lên quan sát, 
quả thật dưới đáy ly có nhiều đường hơn mọi khi, chàng 
ngước lên nhìn rồi đùa với Cúc: 
   - Cúc cho nhiều đường một chút để dụ khị tôi phải không? 
Cúc thương tôi từ lúc nào vậy? 
   Cúc dạn dĩ hơn trong lời nói của mình: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
162

KHUNG TRỜI XUÂN PHÍA SAU



   - Chẳng lẽ em không có quyền yêu một người như anh sao? 
   Tân đưa tay ra ngăn lời Cúc: 
    - Cúc có quyền làm theo suy nghĩ của mình, nhưng hình 
như Cúc chưa tìm hiểu bên trong sự việc cho chín chắn nên 
Cúc đã lầm! 
   Cúc cướp lời Tân: 
   - Em không lầm! Cho dù em biết anh đã lập gia đình, nhưng 
em vẫn cứ làm theo tiếng nói của con tim mình mà thôi! 
   Tân nhìn Cúc với vẻ ngạc nhiên, bởi chẳng biết do đâu nàng 
biết về đời tư của chàng, đang muốn hỏi, Cúc tiếp: 
   - Anh đã có vợ rồi thì đã sao! Em đây là gái cũng đã có 
chồng! Nhưng tụi em đã có án tòa ly thân, mạnh ai nấy sống, 
mong anh chấp nhận tình em để em có cơ hội được săn sóc 
cho anh! 
   Mấy giọt nước mắt rơi vội xuống vùng áo lụa trắng ngần! 
Tân không hối hận khi bày vẻ cho bạn mình đi cua một người 
đàn bà đã thầm yêu mình, bởi trước sau chàng vẫn xem nàng 
như một đứa em gái mà thôi! 
   Chợt nhớ đến mấy tờ giấy năm trăm đồng, Tân nghĩ rằng 
Cúc đã thối tiền lộn, giờ chàng mới biết được tấm chân tình 
của nàng dành cho chàng, vừa muốn móc bóp trả tiền lại cho 
Cúc, nhưng chàng sợ rằng bây giờ chưa phải lúc, nên lại thôi. 
   Chợt nghĩ đến Hơn, Tân hỏi Cúc: 
   - Cúc nghĩ thế nào về Hơn? 
   Cúc trả lời ngay chẳng đắn đo: 
   - Ảnh xem em như một kẻ qua đường, điều đó làm cho em 
buồn lắm! Trong tình trường, hãy chờ đến khi trái yêu chín 
mùi, người ta sẽ tự hái xuống rồi dâng cho, như vậy có phải 
hay hơn không! Đã vậy, ảnh còn đi so đo từng hạt đường! 
   Tân chẳng biết trình độ kiến thức của Cúc đến đâu lại buông 
ra một câu nói rất hay, khiến Tân thầm kính phục nàng! 
   Tân nương theo ý của Cúc, hỏi thăm dò nàng: 
   - Nếu như Hơn quyết định đi đến hôn nhân với Cúc, Cúc 
nghĩ sao? 
   Nàng nhìn vào mắt Tân đáp tỉnh bơ: 
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   - Nếu đã vậy thì hãy tính sau, còn bây giờ em đang yêu anh 
mà! 
   Tân vừa khuấy đường trong ly nước vừa bóp trán suy nghĩ! 
Một chàng trai vừa mới đặt chân vào chốn giang hồ, lại đeo 
đuổi một bóng hồng, trớ trêu thay, đóa hoa đầy phong nhụy 
đó lại muốn dâng tặng cả thể xác lẫm tâm hồn cho một trang 
kiếm khách nay đây mai đó, nhưng lòng vẫn luôn mơ về một 
bóng giai nhân nơi quê xa vời vợi! Cơn gió sau đuổi hoài cơn 
gió trước, làm sao thay đổi được định lý thiên nhiên này! 
   Tân chợt nghĩ ra cách để giúp bạn mình, chàng dịu giọng 
với Cúc: 
   - Hơn là con trai út của một gia đình khá giả ở quê tôi! 
Trước đây, tụi này là bạn học nên tôi biết rõ điều đó! Ba má 
tôi đã nối nghiệp cha ông theo nghề ruộng rẫy, thế mà cũng 
chỉ đủ trám mấy miệng ăn, chả bù với… 
   Thấy Cúc tỏ vẻ lắng nghe câu chuyện của mình, Tân bồi 
thêm một câu tâm lý muôn đời không sai chạy: 
   - Trước lúc đi lấy chồng, phải nhìn vào gia cảnh người ta 
trước khi gật đầu nhận trầu rượu của người mai mối! Tôi thấy 
chỗ này cũng ấm lắm, ai lọt vào chẳng khác gì như ‘‘chuột sa 
hũ nếp’’ vậy! 
   Cúc nhìn Tân rồi lắc đầu tỏ vẻ chán nản: 
   - Như vậy là anh không thương em phải không? 
   Tân vội đáp: 
   - Không phải vậy đâu Cúc ạ! Anh thương em nhiều lắm, 
nhiều hơn sự tưởng tượng của em nữa, nhưng đấy là thứ tình 
cảm đặc biệt của một người anh trai dành cho đứa em gái mà 
thôi… 
 
   Tiểu đoàn lãnh nhiệm vụ đi đóng đồn nơi một tọa độ nằm 
bên con Rạch Bà Bèo, cách xa thị xã độ mười cây số đường 
chim bay, để yểm trợ cho các đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông 
Thôn đến bình định các xã ấp trong vùng. Đơn vị đã tổ chức 
nhiều cưộc hành quân bung rộng ra trong vòng bán kính mười 
cây số ngàn, và đã giải tỏa có hiệu quả áp lực của địch bám 
quanh vùng lãnh thổ trách nhiệm. 
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   Cứ mỗi tuần đều có các chuyến mở đường trên sông để tiếp 
tế đạn dược và lương thực từ hậu cứ ra tiền đồn, cũng như cho 
các quân nhân trong đơn vị được luân phiên nhau đi nghỉ 
phép. Nhân cơ hội này, các đoàn thê tử thường tháp tùng theo 
các chuyến liên lạc này để ra tiền tuyến thăm chồng và cha. 
Trong ‘‘đoàn quân hậu phương’’ này có Cúc. Nàng đến trình 
với Trạm kiểm soát là đến thăm Chuẩn úy Hơn! Tân đang dẫn 
Trung đội của mình đi hoạt động xa nên khi hay tin này, 
chàng rất vui bởi không ngờ chỉ một câu nói với một hàm ý 
khuyên lơn của mình, đã mang lại một kết quả tốt như vậy! 
   Tuy Tân rất mừng cho bạn mình, nhưng chàng vẫn còn lo 
lắng cho Cúc, bởi thân gái lại phải vượt dặm đường sông tìm 
thăm người yêu bằng xuồng máy ‘‘đuôi tôm’’! Chàng lại e 
rằng Hơn không kềm chế được dục vọng nhất thời dẫn đến 
việc ‘‘tiền trảm hậu tấu’’, có thể sẽ gây khó khăn cho cuộc 
hôn nhân của họ sau này! 
   Bởi nghĩ vậy nên Tân ‘‘bẻ cò’’ máy bộ đàm, gọi nói chuyện 
riêng với Hơn: 
- Này bạn, phải nên giữ gìn cho người ta một tí, nghe rõ trả 
lời? 
   Tiếng từ đầu máy bên kia: 
   - Làm sao nhịn cho được khi ‘‘mỡ đã kề bên miệng mèo’’? 
   Hơn trả lời kiểu này, Tân biết thế nào chàng ta cũng sẽ làm 
ẩu nên hỏi: 
   - Mày có biết áp dụng phương pháp Ogino-Knaus không? 
   Chẳng có tiếng trả lời! Tân đoán Hơn mù tịt về chuyện này, 
nên chàng chỉ qua loa cho Hơn ‘‘phương pháp thụ thai theo ý 
muốn’’, rồi đề nghị bạn mình nên tuân thủ theo kế hoạch đó 
để tránh việc dở khóc dở cười về sau này! 
   Một tháng bốn lần gặp gỡ trôi qua trong hồi họp, bởi Hơn 
chưa rành rẽ về cách thức áp dụng cái phương pháp rắc rối 
kia! 
   Rồi cho đến lần thăm nuôi thứ tám, Cúc nhìn ông anh 
‘‘ngang hông’’ của mình rồi nói với vẻ hờn giỗi: 
   - Bắt đền anh đó! 
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   Tân biết việc gì đã xảy ra giữa Hơn và Cúc, chàng nhìn 
thẳng đôi mắt háo ăn của Hơn rồi phán: 
   - Tại mầy hết trơn, biết không ông con? 
   Hơn cãi: 
   - Sao lại tại tao? Nàng cũng muốn như vậy mà! 
   Tân biết là Hơn đùa, nhưng Cúc lại tủi thân, ôm mặt khóc 
nức nở! 
   Chờ cho Cúc qua cơn xúc động, Tân xoa dịu cả hai người: 
   - Không có gì phải lo, để đó từ từ rồi tao tính cho! 
   Cúc quay qua níu tay Tân: 
   - Cái bụng của em nó u lên như vầy, anh còn bảo để từ từ 
rồi tính! Đợi đến chín tháng sau mua than để tính việc nuôi đẻ 
phải không? Chắc em chết mất anh ơi! 
   Tân xoa nhẹ vào hai vai Cúc, nói như kiểu đinh đóng vào 
cột, nhưng trong thâm tâm, chàng chưa tìm ra được kế sách 
nào cả: 
   - An tâm đi! Anh sẽ lo cho hai em mọi việc được tốt đẹp 
mà!... 
 
   Sáng hôm sau, Tân dẫn Trung đội mình đi hành quân như 
thường lệ! Đến giữa trưa, chàng giẵm chân phải một quả mìn 
nội hóa của địch, một miểng nhỏ ghim vào nơi cách tay trái, 
máu tuôn xối xả! 
   Vậy mà Tân lại thản nhiên như không, còn gọi máy bộ đàm 
báo tin cho Hơn kèm theo một câu: 
   - Cụ Hồ ký phép cho tao rồi, đừng lo, tao sẽ về quê lo cho 
việc của mày và Cúc!... 
 
   Và khoảng một tháng sau, mẹ và chị gái của Hơn xuống tận 
Cà Mau để tác hợp lương duyên cho hai kẻ yêu nhau! 
   Hôm nay là ngày tuyên bố đám cưới nhà binh cho Cúc và 
Hơn, bà con hai họ và cánh nhà binh tham dự chỉ độ hai mươi 
người! 
   Có một chàng sĩ quan biết câu chuyện tình đầy thi vị thời 
chinh chiến này, lại thấy Tân uống hơi nhiều rượu bèn đến 
bên hỏi đùa: 
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   - Đem người yêu tặng cho bạn rồi bây giờ thấy tiếc phải 
không? 
   Tân nổi sùng, trừng mắt nói: 
   - Lời nói đùa không đúng chỗ và không đúng lúc rồi nhe 
anh bạn! Mau đi chỗ khác chơi! 
   Trong men cay của rượu nồng, Tân nhớ lại chuyện chàng 
xúi Hơn dùng que sậy lúc trước chỉ vì thấy vách ván của chiếc 
quán có nhiều kẽ hở, nên đưa ra ý kiến chỉ để đùa vui thôi, ai 
dè Hơn khù khờ lại mang ra sử dụng liền, để rồi những chi tiết 
tiếp theo cũng chỉ là những ý kiến phát sinh ‘‘tùy cơ ứng 
biến’’, cũng là để góp vui cho qua ngày tháng, ai dè lại đưa 
đến đoạn kết của một cuộc tình có hậu như ngày hôm nay! 
   Quả là ‘‘Que Sậy Đưa Duyên’’ không sai chút một chút nào 
cả! 
   Tân ngước mặt lên, thả hồn mình theo từng lọn khói thuốc 
bay bay, và trong mơ màng, chàng chợt thấy hình như có 
bóng dáng của Cúc đang bồng đứa con trai bụ bẫm mỉm cười 
với chàng… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
167

NGUYÊN BÔNG



CHUYỆN HÊN XUI ĐỜI LÍNH 
(Tặng Hùm đang ở trên cao) 

 

 
 

ôi không có chi nuối tiếc khi phải bỏ học nửa chừng, đi 
vào đời sống quân ngũ, bởi vì con đường học vấn một 
khi đã bị bế tắc, để nuôi thân, không có gì nhanh bằng 

việc chọn cho mình cái nghề ‘‘bóp cò súng’’, một cái ‘‘mốt 
yêu nước’’ đã có lắm kẻ cũng làm giống như tôi là ‘‘xếp bút 
nghiên theo việc đao cung’’! 

T 
   Ngày mãn khóa, tôi bị đẩy một mạch xuống tới một Tiểu 
đoàn Bộ binh đang trú đóng dã chiến tại Phường 4, Thị xã Cà 
Mau! Thế là kể từ đây, tôi hiểu rằng cái số nổi trôi của mình 
nó thọ hay yểu nơi chốn sa trường, đều tùy thuộc vào cái 
mạng của tôi nó dày hay mỏng mà thôi! 
   Ở nơi đất lạ quê người, tưởng mình ‘‘tứ cố vô thân’’, dè đâu 
tôi gặp lại Hùm, anh bạn đồng hương Tây Ninh với ‘‘bốn mùa 
nắng cháy da người’’! 
   Nếu như đem so đo về định số ‘‘may rủi, hên xui’’, Hùm 
đều giành được chữ đầu, còn chữ sau của hai nhóm từ đó luôn 
thuộc về phần tôi! Trên con đường đi tìm hạnh phúc lứa đôi, 
Hùm cũng lanh tay lẹ chân hơn tôi rất nhiều! Hùm chọn được 
người ‘‘nâng khăn sửa túi’’ nơi cái xứ nước mặn đồng chua 
này nhanh như một dòng điện xẹt! Tôi chào thua, chẳng thể 
nào nắm bắt được một ‘‘Tiếng sét ái tình’’ như anh ta! 
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   Còn việc nhà binh thì... 
   *** 
   Hùm và tôi cùng phục vụ trong một Ðại đội. Mỗi đứa được 
chỉ định nắm một Trung đội tác chiến. 
   Trong những lúc đi hành quân, Hùm và tôi thường ngầm 
bảo với nhau rằng...‘‘phải hỗ trợ cho nhau lúc lâm nguy cho 
đến hơi thở sau cùng’’! Ðó là về mặt tình cảm xem ra rất ư là 
tốt đẹp giữa hai đứa chúng tôi. Nhưng về thành tích, công ai 
nấy hưởng, tội ai nấy lãnh rất là phân minh, không thể chia sẻ 
cho nhau được! Tôi đã đánh mất nhiều cơ hội tốt và để những 
chiến công của mình chẳng những lọt vào tay Hùm, còn rơi 
vào tay kẻ khác nữa! 
   Lần đầu tiên... 
   Trong một cuộc hành quân giải tỏa áp lực địch cố tình bám 
sát với ý đồ vào tiếp thu Cà Mau tiếp theo sau trận đánh Tết 
Mậu Thân năm 68, tôi dẫn Trung đội mình đi tiên phong, làm 
nỗ lực chính như một mũi giùi tiến vào thăm dò mục tiêu. Ðó 
là một điểm bao trùm cả một khu vườn cây ăn trái rộng, có 
con rạch Bà Bèo chảy ngang qua và chỉ cách trung tâm Thị xã 
Cà Mau vài cây số thôi. Lúc chúng tôi vừa dàn quân thành thế 
trận xong và chuẩn bị xung phong vào mục tiêu, địch bắn ra 
xối xả, âm thanh vỗ chan chát vào tai qua hai lần nón sắt, 
nghe đến rợn tóc gáy! 
   Tôi chưa ra lịnh, nhưng anh em đều nằm núp xuống một bờ 
ruộng nhỏ trước mặt! Tôi là ‘‘lính mới’’ nên cũng làm theo 
họ! Lúc chợt nhớ lại mình là Trung đội trưởng, tôi vừa định 
đứng lên hô ‘‘xung phong’’, địch lại ‘‘chơi’’ thêm cả Ðại bác 
57 ly không giật nữa. Từ trong vườn cây, một vùng khói trắng 
bùng lên. Tôi ngước trông theo đường đạn đạo bay véo ngang 
qua đầu và nhìn thấy rõ điểm rơi của đầu đạn rớt ngay giữa 
hàng quân của Tiểu đoàn trừ bị đang lố nhố ngoài đồng trống 
phía sau. Tôi không còn thời gian để quan sát xem ai còn ai 
mất phía sau lưng mình, nên vội vã quay đầu trở lại, chú tâm 
vào việc tìm cách ứng phó với tình huống trận chiến đang xảy 
ra phía trước mặt mình. 
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   Tôi đoán rằng đơn vị đang phải đương đầu với một lực 
lượng địch đông hơn thập phần, nên tôi chọn giải pháp tiếp 
tục núp thay vì đứng dậy cùng anh em xung phong vào trong 
đó, chỉ tổ làm bia cho địch. Pháo binh bạn bắt đầu nhả đạn 
xuống mục tiêu với nhịp độ...đầu năm một quả, cuối năm một 
quả, vì phải thi hành lịnh tiết kiệm đạn! Hai phi tuần phản lực 
cơ chiến đấu của Mỹ cũng vừa đến và trút hết bom vào khu 
vườn rồi rời vùng ngay. Tôi cùng anh em xông vào bãi chiến. 
Một cảnh hoang tàn và đổ nát bày ra trước mắt tôi! Mùi máu 
và thuốc súng quyện vào làn không khí oi bức buổi ban trưa 
xông lên nồng nặc cả mũi! Tôi uể oải ngồi lên chiếc nón sắt 
kê cạnh một gốc dừa đã bị mảnh bom phạt ngang mất cả 
ngọn, mắt nhìn đăm đăm vào một vật gì đó, hình như là một 
cánh tay cụt mất cả bàn tay lú lên trên mặt lớp bùn đen đặc sệt 
trong một hố bom to như một chiếc đìa rộng. Ðột nhiên, tôi lại 
liên tưởng đến một thi thể nát bét nào đó, hình như còn nuối 
tiếc đến sự sống, cố đưa cánh tay cụt ngoi lên để mong được 
sự cứu giúp của kẻ có lòng nhân ái! Tôi lặng lẽ quay nhìn 
sang hướng khác! Một nỗi xót xa đang dâng cao trong lòng 
tôi! 
   Tiểu đoàn trừ bị đã vào tới, tôi phải cùng với anh em tiếp 
tục tiến về phía trước. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi tiếp chuyện 
với vị Tiểu đoàn trưởng qua máy bộ đàm. Tôi bị ông ta ‘‘sạt’’ 
cho một trận tơi bời hoa lá...‘‘anh là một sĩ quan thiếu tinh 
thần trách nhiệm’’! Một đứa em thuộc Ðại đội trừ bị phía sau 
nhảy xuống đìa và lôi cái ‘‘cánh tay cụt’’ ấy lên, nhưng Chúa 
ơi, đấy lại là tay nắm của một cây Ðại bác 57 ly không giật bị 
xích vào cườm chân của một tử thi!... 
   Lần thứ hai, cách lần trước không lâu… 
   Trong một cuộc hành quân khác đi giải tỏa áp lực của địch 
còn đang vây quanh Thị trấn Cà Mau, tôi dẫn Trung đội của 
mình đi tiên phong đến điểm xuất phát nằm bên bờ Kinh Rạch 
Rập, chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng một cây số. Tôi tổ 
chức cho anh em binh sĩ theo đội hình nấc thang hỗ trợ cho 
nhau tiến chiếm được vài mục tiêu và khổ công lắm mới đẩy 
lùi về phía sau nhiều ổ kháng cự nhỏ của địch trên đường tiến 
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quân. Trung đội của Hùm lẽo đẽo bước theo sau làm trừ bị 
cho Trung đội của tôi.  Ðến giữa trưa, Âm thoại viên báo cho 
tôi biết là có một đứa em của Hùm đã khám phá ra một kho 
vũ khí của địch. Tôi mừng thầm cho cái may mắn bất chợt 
đến với bạn mình. 
   Và tôi cũng bùi ngùi tự ghi thêm một ‘‘điểm đen’’ nữa vào 
Sổ quân bạ của đời mình, chỉ vì cái kho vũ khí nằm ngay dưới 
bước chân của anh em trong Trung đội, chẳng một ai trông 
thấy nó! 
   Không biết ông Ðại đội trưởng báo lên cấp trên như thế nào, 
sau đó ông Tiểu đoàn trưởng bèn ra lịnh cho Ðại đội phải tổ 
chức một trận đánh giả ngay để cho xứng mới mớ vũ khí đã 
tịch thu được. Trận đánh giả xong, ông Trung đoàn trưởng 
cùng với viên Cố vấn trưởng Mỹ đáp trực thăng xuống tận 
chiến trường để bốc chiến lợi phẩm. Vài phút sau đó, một 
màn chửi theo ‘‘hệ thống quân giai’’ từ trên xuống dưới, lý do 
là ba mươi bảy cây súng trường bá đỏ vừa mới tịch thu được 
đều còn mới nguyên, chưa ‘‘bốc tem’’ khỏi bọc nylon! Nhưng 
trớ trêu thay, tất cả đều thiếu bộ máy cơ bẩm! Tôi chẳng có 
dính líu gì vào việc này, vẫn bị vạ lây vì cái tội ‘‘làm biếng 
không chịu lục soát kỹ mục tiêu’’, để rồi sau đó, tôi cùng anh 
em cười ra nước mắt!... 
   Lần thứ ba xảy ra trong một cuộc hành quân đi tiếp viện cho 
một đơn vị Ðịa Phương Quân nơi chiến trường Bạc Liêu… 
   Trung đội của tôi lại đến phiên trực chiến đi đầu. Từ ngoài 
đồng ruộng trống chỉ còn nhô lên những gốc rạ sau vụ gặt, tôi 
cùng anh em xung phong vào chiếm một mục tiêu trước mặt 
là một khu rừng thưa. Sau khi đẩy lùi được một ổ kháng cự 
nhỏ của địch, anh em trong Trung đội tôi, rút kinh nghiệm từ 
các cuộc hành quân trước, đã bung rộng ra lục soát tỉ mỉ khắp 
mọi nơi trong khu rừng, nhưng chẳng thấy có gì cả. Ðến khi 
Trung đội của Hùm vào theo, chàng ta quan sát thấy hình như 
có một màn dầu nhớt mỏng loang trên mặt nước trong một 
chiếc ao rộng nằm cạnh bìa rừng. Hùm cho binh sĩ xuống mò 
và vớt lên được một cây Sơn pháo, địch đã tháo rời ra và ném 
xuống nước trước khi tháo chạy mất. Khi ráp cây Sơn pháo 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
171

NGUYÊN BÔNG



lại, nó chẳng thể nào sử dụng được vì thiếu một vài cơ phận 
nào đó mà địch đã cố tình mang đi theo! Dĩ nhiên là huy 
chương thì Hùm sắp được đeo, còn tôi lại bị xếp ‘‘nồ’’ ngay 
cho một trận để nhớ cả đời!... 
   Lần kế nữa, trong một cuộc hành quân kéo dài hơn hai 
tháng để truy lùng địch sau trận đánh Tết Mậu Thân năm 68, 
Trung đội của tôi khám phá ra một khu lán trại, theo tài liệu 
tịch thu được, đó là căn cứ ‘‘Thông Tấn Xã Miền Tây Nam 
Bộ’’ của địch được dựng ngụy trang dưới những tàn lá rậm 
rạp của một khu rừng tràm nằm sâu giữa rừng già U Minh Hạ. 
Một chiếc Trực thăng khổng lồ Chinock đáp xuống, vẫn 
không bốc hết máy móc in ấn, máy phát điện và tài liệu tại 
căn cứ này. Do công trạng này, Ông Tiểu đoàn trưởng nói với 
tôi trước mặt ông Tiểu đoàn phó là...‘‘Kỳ này ‘‘moa’’ 
sẽ...‘‘chạy’’ cho ‘‘toa’’ đặc cách lên Thiếu úy’’! 
   Khi trở về hậu cứ, tôi được xếp đứng hàng đầu của đoàn 
quân để chờ đợi Tổng Thống đáp trực thăng xuống gắn huy 
chương tưởng thưởng cho những quân nhân có công trong các 
cuộc hành quân vừa qua. Một ông Thiếu tá bước đến nói với 
tôi...‘‘Chuẩn úy vui lòng thụt xuống đứng hàng sau để lãnh 
‘‘anh dũng bội tinh với ngôi sao vàng’’, còn chiếc ‘‘anh dũng 
bội tinh với nhành dương liễu’’ dự trù cấp cho Chuẩn úy, sẽ 
cấp cho ông Trung tá Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31’’! 
   Việc chẳng may xảy ra là ông Tiểu đoàn trưởng của tôi bị tử 
trận trong cuộc hành quân vừa qua, nên cái ‘lon Thiếu úy đặc 
cách’’ ông đề nghị cho tôi đã ‘‘bay’’ sang cổ áo của người 
khác, bởi vì ông Tiểu đoàn phó đã tự muối mặt mình khi đem 
cái ‘‘lon’’ ấy đi tặng cho một sĩ quan đàn em của ông ta, 
chẳng có công trạng gì trong cuộc hành quân này cả!... 
 
   ***  
   Chuyện nhà binh thường dở khóc dở cười như vậy! Còn 
trong chuyện tình cảm lứa đôi, như là việc đi ‘‘cua gái’’ trong 
những lúc rỗi rãi không bận quân vụ chẳng hạn, tôi tự biết 
mình không có năng khiếu về việc này, luôn thấy mình kém 
cỏi về mọi mặt, như là ‘‘khoa ăn nói’’ chẳng hạn, nên trong 
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tình trường, tôi chẳng có sự chọn lựa nào khác ngoài việc chỉ 
ngồi im, ‘‘miệng câm như hến’’ để tránh khỏi phải bị run khi 
phải đối diện trước một người đẹp nào đó! 
   Với Hùm, nghề ‘‘thả dê’’ của anh ta lên đến hạng thượng 
thừa! Hùm vừa mới mang ‘‘cần câu rê’’ ra quăng vài đường lả 
lướt, đã ‘‘dính’’ được một nàng! 
   Hùm biết cái tính ‘‘dở hơi’’ đó của tôi, nên chàng ta thường 
hay ‘‘chơi kèo trên’’ với tôi trong việc ‘‘trổ tài hùng biện’’ 
trước người đẹp và anh ta luôn giành được sự chiến thắng! 
Nhưng trong lần hai đứa chúng tôi dẫn nhau đến chơi tại nhà 
anh Ba có đứa con gái cưng là Mỹ Anh đứng hầu rượu kế bên, 
tôi mới có được một cái hên đầu tiên trong đời binh nghiệp 
của mình! 
   Lần đó, Hùng nói thao thao bất tuyệt, mắt thỉnh thoảng liếc 
về phía Mỹ Anh đứng phía sau lưng cha nàng: 
   - Anh Ba biết không, sau khi Pháo binh ta ‘‘dập’’ hết vài 
‘‘tràng’’, em còn cho là chưa đủ nên xin thêm hai phi tuần 
phản lực cơ chiến đấu của Không lực Mỹ đến ‘‘cày’’ nát mục 
tiêu cho chắc ăn trước khi em xua quân vào mục tiêu... 
   Thấy câu chuyện chưa đến hồi kết cuộc mà lôi cuốn và hấp 
dẫn quá, còn Hùm thì còn chần chừ chưa chịu kể tiếp, nên anh 
Ba vội hỏi Hùm trước khi anh ta sắp kể đến hồi khốc liệt nhất: 
   - Chà, các chú đánh giặc thật là tuyệt...cú mèo! Rồi kết quả 
như thế nào vậy chú Hùm? 
   Hùm ngó sang tôi ngầm bảo...‘‘tao có nói sao mặc kệ, mày 
cứ làm thinh là được rồi’’! Làm thinh là...‘‘nghề của chàng’’, 
nên tôi bưng ly bia lên uống cạn, chẳng nói lời nào cả! 
   Hùm kể tiếp: 
   - Tụi em thu được mấy chục cây sung Trường bá đỏ! 
   Hùm dừng lại ở đó! Có lẽ chàng biết rằng mình đã lỡ trớn, 
bây giờ chẳng biết phải dừng lại ở đây hay lại phải ‘‘nổ’’ tiếp 
ra sao cho ăn khớp với hiện trạng của những chiến lợi phẩm 
đã thu được, bởi vì trong trận chạm súng đó, đơn vị chỉ 
‘‘bứng’’ được một tổ du kích của địch có nhiệm vụ nằm trấn 
giữ quanh một kho súng được ngụy trang kỹ trong một chếc 
lu sành to chôn trong lòng đất mà thôi! 
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   Hùm bưng ly bia lên mời anh Ba chủ nhà, chắc là để tìm 
‘‘kế hoãn binh’’: 
   - ‘‘Dzô’’ đi anh Ba! 
   Tôi không muốn mình là một nhân chứng trong câu chuyện 
của Hùm nên tìm cách né tránh việc anh Ba thế nào rồi cũng 
hỏi tiếp xem Tiểu đoàn của tôi tiêu diệt được bao nhiêu tên 
địch trong trận đánh ‘‘để đời’’, có một không hai đó! Tôi 
muốn để mặc cho Hùm muốn ‘‘nổ liên thanh’’ như thế nào 
tùy ý, tôi bèn đứng lên đi về phía cầu vệ sinh sau nhà. 
   Trước đây vài hôm, tôi làm sao quên được cái ‘‘chiến 
công’’, Hùm đã là người hùng làm rạng danh cho đơn vị. 
Những tình tiết trong cuộc chạm súng đó sẽ không bao giờ bị 
xóa mờ trong tâm khảm tôi. Nhưng bây giờ, bờ lưng ong thon 
nhỏ trông đến mỹ miều của người con gái dẫn lối phía trước 
là nguyên nhân làm cho tâm hồn tôi bỗng trở nên xao xuyến 
lạ! Nếu như có ai đó chơi cắc cớ hỏi đến ‘‘số quân’’ của tôi, 
chắc là tôi chẳng thể nào nhớ được! Tôi mải mê nhìn trộm 
như dán mắt mình vào đôi bờ vai tròn trịa phô ra lồ lộ dưới 
ánh đèn néon sáng trưng treo từ trên trần nhà tỏa xuống, quên 
đi sự có mặt của chị Ba, má của Mỹ Anh, đang ngồi may vá gì 
đó trên chiếc phản nhỏ kê cạnh lối đi. 
   Tôi bất chợt giựt mình khi nghe tiếng của chị Ba nhắc khéo: 
   - Chà, coi bộ hôm nay Chuẩn úy uống rượu hơi nhiều rồi đó 
nhen! 
   Tôi đứng khựng lại trước mặt chị Ba với tâm trạng bẽn lẽn 
và nỗi nuối tiếc khi mất cơ hội nhìn ngắm làn da trắng nõn nà 
trên đôi vai thon nhỏ của người con gái trong chiếc áo cánh 
hở vai màu hồng nhạt đang đứng bên cạnh mẹ nàng. Tuy vậy, 
tôi vẫn nhanh chóng lấy lại được sự bình thản cho nội tâm khi 
trí nhớ tôi chưa thể nào quên được cái quá khứ của chỉ hơn 
một tuần trôi qua thôi, chị Ba cũng đã nói với tôi một câu như 
vậy trong lần đầu tiên Hùm rủ tôi đến đây chơi. 
   Dù sao thì tôi cũng phải đáp một lời để cho chị Ba an tâm 
trước khi tôi xoay mình đi thẳng: 
   - Dạ, chỉ mới có vài ly thôi, em không có sao đâu chị Ba à! 
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   Tôi đứng thoải mái trong nhà cầu cho ‘‘nước trong người 
ra’’! Gió mát từ dưới mặt nước sông đang dâng đầy thổi lên 
mát rượi khiến cho lòng tôi tỉnh táo hẳn ra. Trông về phía bên 
kia bờ sông, tôi vẫn nhận ra được vị trí đóng quân của Trung 
đội mình nơi dãy nhà dân với những mái tôn khang trang nằm 
xen lẫn với những mái lá lụp xụp. 
   Và một kỷ niệm êm đềm chợt hiện ra như một đoạn phim 
quay chậm khi khung cảnh trước mặt gợi lại trong tôi những 
gì xảy ra ở đây chỉ hơn một tuần lễ qua thôi. Giữa trưa hôm 
đó, đang nhậu vui vẻ với nhau, Hùm lại đứng lên xin ra về vì 
đã đến giờ hẹn dạy kèm Anh văn cho mấy ‘‘em gái hậu 
phương’’ nơi vị trí đóng quân của Trung đội anh ta. Tôi cũng 
muốn ‘‘rút lui’ sớm, nhưng anh Ba cố giữ tôi lại với lý do là 
cái món cua rang muối anh đã khổ công ‘‘dàn dựng’’ kia làm 
sao anh có thể ngồi nhậu một mình cho được, cho nên tôi 
đành phải ‘‘nhắm mắt qua cầu’’, ngồi trở lại xuống ghế để 
‘‘chén thù chén tạc’’ tay đôi với người chủ nhà. 
   Và lần này thì cái hên đã tự nó ‘‘mỉm cười’’ với tôi! 
   Anh Ba đã say mèm bên bàn rượu còn tôi vẫn còn đi đứng 
được, tuy không vững vàng cho lắm! 
   Tôi lê bước chân mình ra khỏi cửa khi ánh nắng mặt trời 
chiều còn đang tô hồng khung trời Tây! 
   Chợt có tiếng của chị Ba phía sau lưng tôi: 
   - Chuẩn úy, hãy chờ em nó lấy xuồng đưa cho qua sông! 
   Nghe chị Ba nói vậy, tôi quay trở vào nhà với lòng mừng 
thầm vô hạn! Tôi vẫn còn nhắm chừng được là nếu như phải 
lội bộ trở về, tôi phải đánh một vòng chữ U dài trên một cây 
số, men theo con lộ đá chạy dọc bờ con Kinh Xáng Xẻo Rô để 
đi ngược về phía cây Cầu Quây phía đàng kia, băng qua cầu, 
đoạn rẽ phải rồi cũng men theo một con lộ đá khác đi về phía 
vị trí đóng quân, chắc là trời cũng vừa sụp tối! Còn như theo 
thủy lộ, tôi chỉ mất có vài phút để vượt sông sang ngang bằng 
xuồng ba lá trên quãng kinh rộng hơn một trăm mét mà thôi. 
Và tôi đoán rằng thế nào rồi tôi cũng sẽ gặp một đứa em nào 
đó đang ngồi canh gác cho mặt sau của tuyến phòng thủ của 
Trung đội tôi, nơi cuối con hẻm nhỏ dẫn xuống tận mé nước, 
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nơi cư dân ở đây thường ngày ra ngồi giặt giũ quần áo hay 
câu cá. 
   Tôi nương theo mấy bậc thang dựng đứng xuống mặt nước 
bước xuống xuồng với nỗi bâng khuâng và lo lắng là mình 
đang làm phiền lòng người khác khi phải đưa một kẻ giống 
như đang say rượu sang sông! Hơi men rượu nồng trong cơ 
thể tôi hình như đã bốc hơi nhiều theo từng cơn gió mát lướt 
êm trên mặt sóng. Tâm hồn tôi cũng trở nên khoan khoái hơn. 
Tôi chẳng biết chị Ba đang nghĩ gì trong đầu khi chị đứng trên 
sàn nhà nhìn theo tôi và Mỹ Anh, mỗi đứa ngồi ở một đầu 
mũi ghe, chỉ nhìn nhau, chẳng nói với nhau lời nào cả. Tôi 
cũng chẳng hiểu tâm trạng của Mỹ Anh lúc bấy giờ ra sao! 
Riêng tôi, tôi vừa mới cảm nhận ra một niềm vui nho nhỏ 
đang len nhẹ vào dòng chảy của máu trong con tim đang 
chuyển sang nhịp đập khác với lúc bình thường. 
   Khi xuồng vừa ra đến giữa dòng sông, một chiếc vỏ lải gắn 
máy đuôi tôm lướt qua nhanh làm cho chiếc xuồng nhỏ tròng 
trành trên mặt sóng nhấp nhô! Tôi vội vã dang rộng hai cánh 
tay ra bấu víu chặt vào hai bên be xuồng với lòng thầm mong 
cho con thuyền đừng lật úp, bởi vì với bộ đồ trận trên người 
và đôi giày bố đi trận dưới chân, chúng sẽ làm khó dễ tôi khi 
phải vùng vẫy trên sóng nước lội vào bờ! Tôi cố trấn áp cơn 
sợ hãi đang dấy lên trong lòng, ngước lên nhìn về phía Mỹ 
Anh. Nàng vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Là 
lính chiến, tôi đã từng trải qua những ngày tháng dài lặn lội 
hành quân nơi vùng sông nước này, nhưng nguy cơ chết trôi 
theo dòng nước chưa có lần nào xảy ra cả! Lần này thì... 
   Tôi chẳng còn thì giờ để nghĩ tiếp nữa khi Mỹ Anh tươi 
cười hỏi tôi một câu: 
   - Chú đang nghĩ gì vậy...chú? 
   Tôi chẳng thể nào che giấu được cái cảm giác thẹn thùng 
đang hiện dần ra trên nét mặt lo âu của mình. 
   Nhưng tôi lấy lại được sự bình tĩnh ngay, đúng vào lúc con 
xuồng không còn chao qua chao lại nữa, bởi vì những đợt 
sóng to đã cuốn hút và xô đẩy nhau lướt giạt hẳn về phía hai 
bên bờ kinh. 
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   Tôi đang bị lúng túng, nhưng cũng tìm ra được một ý rút ra 
từ trong câu hỏi của Mỹ Anh để đáp lại nàng: 
   - Thì về cái chuyện Mỹ Anh cứ gọi chú bằng...chú ấy! 
   Mỹ Anh vặn hỏi lại: 
   - Vậy chớ Mỹ Anh sẽ xưng hô với...chú như thế nào, chú 
thử nói đi? 
   Chút men cay còn đọng lại trong cơ thể có thể tạo cho tôi có 
thêm chút can đảm để nói lên nỗi lòng mình là tôi không thích 
ai gọi mình bằng chú, cho dù đó là một Mỹ Anh đang nhẹ tay 
chèo trước mặt tôi. Nhưng tôi lại không làm như vậy! Nàng, 
với mười tám mùa xuân phơi phới lướt êm qua cuộc đời và 
tôi, đã hai mươi mùa thu rồi ngồi ngắm ‘‘lá vàng trước gió sẽ 
đưa vèo’’, theo lẽ đời ‘‘tam tuế như thúc’’, Mỹ Anh và tôi là 
chú...cháu với nhau là lẽ đương nhiên, can cớ chi tôi lại mơ 
ước mình có được độ tuổi ‘‘nhứt tuế như huynh’’, để được 
nghe tiếng ‘‘anh’’ ngọt ngào thốt ra từ khóe miệng tròn xinh 
kia? 
   Chỉ còn vài ba mét nữa là con đò ngang sẽ cập bến. Nhưng 
Mỹ Anh lại ghìm cho con xuồng ngưng lướt sóng, dừng yên 
một chỗ trên mặt nước và giương đôi ánh mắt long lanh nhìn 
thẳng vào mắt tôi như thể đang chờ đợi một câu trả lời. Bây 
giờ, tôi rất muốn nương theo làn gió nhẹ nhắn gởi đến tận bên 
tai nàng cái ý…‘‘Hãy khai tử tiếng...chú đi và thay vào đó 
bằng một tiếng...anh, để cho dư âm của những lời xưng gọi 
thân mật của nàng trong tương lai sẽ luôn được bay bổng và 
ngự mãi trên cao như vì sao Bắc đẩu để dẫn lối soi đường và 
cũng để cho ấm lòng người lính chiến trên những đoạn đường 
hành quân sau nầy’’. 
   Nơi phía sau lưng tôi, chắc chắn là anh lính gác giặc đang 
đứng trên bờ kinh theo dõi tình ý giữa Mỹ Anh và tôi như thế 
nào, để rồi ngày hôm sau đem ra truyền tai nhau cho cả Trung 
đội đều hay biết việc đó. Tôi chẳng ngại điều này, bởi vì trong 
cuộc đời một người lính viễn chinh, ai là kẻ chẳng thường hay 
vương vấn về một hình bóng của một giai nhân nào đó trong 
tâm tư mình? Nhưng tôi lại ngại ngùng khi phải nói với Mỹ 
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Anh rằng...‘‘Anh rất ghét ai gọi mình bằng...chú đó, em có 
biết không?’’! 
   Hình như Mỹ Anh chợt nhận ra là trời sắp tối, nàng vội kéo 
nhẹ mái chèo về phía sau cho con xuồng tiến từ từ cập vào 
bến. 
   Và giọng của nàng - không phải nương theo làn gió nhẹ 
thoảng bay xuôi đi trên mặt sóng - với từng lời nói êm như 
mật ngọt lắng đọng vào lòng tôi: 
   - Chú muốn như thế nào, hãy đến nói với ba má Mỹ Anh 
một lời đi! 
   Tôi hiểu nhanh rằng Mỹ Anh muốn nhắc tôi một lời trước 
lúc tạm chia tay, nếu như tôi thật dạ muốn chuyển đổi tình 
chú cháu, xem ra thật xa rời như cách núi ngăn sông sang tình 
yêu gắn bó lứa đôi. Ðiều đó dĩ nhiên là như vậy rồi! Nhưng 
đó là chuyện về sau này. Còn bây giờ, hình như có một nụ hoa 
vừa mới chớm nở, đang tỏa ngát hương thơm ngào ngạt trong 
khoảng không gian nhỏ hẹp giữa Mỹ Anh và tôi. Và trước 
mặt tôi, mặt sóng nước êm đềm bỗng nhiên biến thành một 
thảm cỏ xanh non mênh mông, trên đó xác pháo hồng trải 
rộng lối đi và một đôi uyên ương đang cùng nắm tay nhau tiến 
vào bên trong một ngôi Giáo đường vừa mới chợt hiện ra phía 
xa xa đàng kia... 
   Thì ra, tôi vừa trải qua một giấc mơ vàng khi tôi còn đang 
thức! Và khi tôi tỉnh hẳn mộng, đã thấy mình đang đứng bên 
bờ kinh nhìn theo Mỹ Anh và con xuồng lùi dần ra phía giữa 
dòng sông. Tôi tự hỏi lòng mình rằng giấc mơ vừa qua có thể 
nào biến thành sự thật và đến với tôi một lần, hay đó cũng chỉ 
là một cơn mộng mị bình thường xảy ra với bao chàng trai thế 
hệ hôm nay đang trên bước đường đi vào một trận chiến đang 
chờ họ phía trước? 
   Mỹ Anh của tôi vẫn khua nhẹ tay chèo cho con xuồng trôi 
ngược, mắt hãy còn nhìn đăm đăm về phía bờ, nơi tôi đang 
đứng. 
   Ngoài kia, một mảng lục bình nhỏ trôi vướng tắp vào một 
bên mạn ghe của Mỹ Anh. Ðột nhiên, tôi ví cuộc đời mình 
như cụm lục bình kia, bấy lâu nay trôi nổi bềnh bồng trên 
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sóng nước, chắc là đã đến lúc phải trụ lại để nằm yên một nơi 
nào đó trên quãng sông rộng này, như là trong lòng xuồng của 
Mỹ Anh hôm nay thôi. 
   Và tôi lại tiếp tục du hồn mình vào một bến bờ hạnh phúc, 
nơi đó, Mỹ Anh và tôi sẽ cùng đến được. Làm gì có một trở 
ngại nào trước ánh mắt thăng hoa của tôi ngay lúc này! 
   Chợt có tiếng Mỹ Anh lướt nhẹ trong gió thoảng đến bên tai 
tôi: 
   - Ðừng quên lời Mỹ Anh dặn nhen...chú! 
   Tôi thật sự tỉnh mộng ngay và vội đưa hai bàn tay lên che 
miệng làm loa và nói to như hét vào đó: 
   - Lại gọi...anh bằng...chú nữa rồi!... 
    
   Ðoạn phim dĩ vãng đứt ngang ở đó khi tôi chợt nghe tiếng 
của Anh chị Ba to nhỏ với nhau trong nhà: 
   - Chuẩn úy Bông nó đi đâu rồi? 
   - Chú nó còn trong nhà cầu! 
   - Chắc là ‘‘thuyền ra cửa biển rồi’’! 
   - Lo cho ông thì có! Uống cho nhiều vô rồi đừng có bắt tui 
cạo gió như mấy lần trước à nhen! 
   Anh Ba lại hỏi vợ: 
   - Còn con Mỹ Anh đâu? 
   - Nó ở đâu trong phòng ngủ của nó! Ủa, mà ông nghĩ sao lại 
đi hỏi tui như vậy? 
   Anh ba đáp với cái ý dồn hết trách nhiệm về phía vợ mình: 
   - Con hư là tại mẹ đó! Nó bây giờ như là ‘‘hũ mắm treo đầu 
giường’’, bà làm ơn để ý tới con gái của mình một chút! 
   Chị Ba trả đũa ngay: 
   - Xí, ông có giỏi thì hãy trông chừng ông bạn nhậu của ông 
đi! 
   Tôi lắng tai nghe câu chuyện đối đáp giữa vợ chồng anh Ba 
mà cười thầm trong bụng mình. Thì ra cả hai vợ chồng đều đã 
có sự quan tâm đặc biệt đến đứa con gái cưng của họ, mà khởi 
điểm có lẽ là từ lúc có sự hiện diện của Hùm và tôi nơi nhà 
anh chị. 
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   Dù sao, tôi vẫn thấy anh chị Ba có lý! Ai mà tin được hai 
chàng sĩ quan trẻ khi chưa điều tra được lý lịch của tụi nó! 
Riêng tôi, tôi muốn vào trong nhà ngay để nói với anh chị 
rằng...‘‘Hãy tin tưởng vào tôi đi! Cái hàng rào đạo lý vững 
như bàn thạch hãy còn sờ sờ ra đó giữa Mỹ Anh và tôi, làm 
sao tôi dám xé rào, bước lên tình chú cháu cho được, anh chị 
lo chi cho mệt thân’’! 
   Tôi đi thẳng ra phòng khách và thấy Hùm đang nằm dài trên 
chiếc phản kê sát vách tường ngăn chia phòng khách và 
phòng ngủ phía trong. Anh Ba đang ngồi chờ tôi nơi bàn 
nhậu! Anh giương to ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía tôi như 
thể đang dò xét xem có một âm mưu đen tối nào đó đang tiềm 
ẩn trong đầu tôi. 
   Tôi ngồi xuống ghế trong nỗi lo ngại trước cái nhìn soi bói 
của anh Ba. Nhưng tôi lại an tâm hơn khi liếc thấy bóng của 
Mỹ Anh đứng lấp ló sau bức màn cửa. 
   Lòng tôi hưng phấn hẳn lên như thể vừa mới hít thật sâu 
một luồng gió mát trong lành vào trong lồng ngực nhằm tiếp 
sức cho tôi có thêm chút can đảm để nói lên thật sự nỗi lòng 
mình, không phải mượn một chút hơi men rượu nào cả: 

- Mời...Tía nâng ly, rượu lạt mất rồi!... 
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CHÚ HAY CHA 
 

 
 
 

ừa mới nhô đầu ra khỏi cửa hầm, Trẫm đã phải ngạc 
nhiên khi thấy mấy anh em thuộc Ban 4 đang vừa 
cười đùa vui vẻ với nhau vừa đi về hướng mình. 

   Khi đến n
V 

ơi, Trung sĩ nhất Trừng lên tiếng trước: 
   - Đi uống cà phê với tụi này đi Trung úy! Quán này ‘‘ngon’’ 
lắm! 
   Rồi cả bọn cùng nói hùa theo: 
   - Đi, Trung úy! 
   - Đi thì đi! Trẫm đáp bừa như vậy. 
   Nhưng khi chợt nhớ lại cái văn thư từ trên đưa xuống ra 
lệnh cấm trại một trăm phần trăm quân số còn nằm trên bàn 
viết của mình, Trẫm xua hai bàn tay ra trước mặt kèm theo 
một lời hăm he: 
   - Đừng có giỡn mặt! Cậu nào muốn lãnh ‘‘tám ngày trọng 
cấm’’ thì cứ đi đi! 
   Nói thì nói vậy, nhưng chàng Trung úy Trưởng Ban 4, vừa 
khép lại cánh cửa căn hầm nằm giữa một tuyến phòng thủ 
chàng có trách nhiệm chỉ huy khi hữu sự nơi hậu cứ của Tiểu 
đoàn, vừa hỏi lại Trừng...‘‘Quán ở đâu mà ngon vậy?’’, rồi cả 
bọn cùng nhau tản bộ ra khỏi cổng trại... 
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   *** 
   Mấy đứa em gọi là quán cà phê cho thêm văn vẻ, chứ Trẫm 
có thấy trương lên bảng hiệu gì đâu! Đây chỉ là một căn hộ ở 
đầu của dãy Phố Mười Căn nằm xéo trước Ty Cảnh Sát Tỉnh 
mà chàng có dịp đi ngang qua nơi đây nhiều lần. Mặt tiền căn 
phố được nối dài ra thêm vài ‘‘li’’ tôn để tạo ra một mặt bằng 
bên dưới vừa đủ để kê vài bộ bàn ghế thấp, đóng sơ sài bằng 
mấy miếng ván gỗ thông chứa đầu đạn pháo binh. Ở hai bên 
hông là hai hàng rào dựng đứng bởi những cọc sắt và các tấm 
lưới sắt chống đạn B40 cao chỉ quá đầu một chút. Sát vách 
nhà phía trong là một tủ thuốc lá để trên một đầu của một 
chiếc bàn dài, đầu kia bày biện đủ thứ cần thiết cho một chiếc 
quán, người ta thường gọi là ‘‘quán cà phê kho’’ thường thấy 
rải rác ở nhiều nơi trong vùng thị trấn này, để làm phương tiện 
kiếm sống qua ngày, chớ lợi nhuận mang lại chẳng là bao 
nhiêu! 
   Một cô bé trẻ xinh như mộng vừa tiễn mấy chàng cảnh sát 
ra cửa đã quay lại săn đón đám khách mới cũng vừa trám hết 
mấy chiếc ghế nhỏ nằm cạnh khung cửa sổ hẹp ngoài cùng: 
   - Mấy chú uống chi, hay có ăn cháo lòng hoặc hủ tiếu gì 
không để con chạy ra ngoài kia kêu họ mang lại cho? 
   Trung sĩ Thức, Hạ sĩ quan Ẩm thực ‘‘tấn công’’ trước: 
   - Cho anh cà phê sữa như thường lệ, còn ăn sáng, em cho gì 
anh ăn nấy cũng được mà! 
   Anh chàng Binh nhì Bình đã mấy lần trở thành Bùi Kiệm 
trong các kỳ thi Trung Học Đệ Nhất Cấp, cho rằng...‘‘chữ 
nghĩa không có duyên với tui’’, bèn bỏ học nhảy vào quân 
trường ba tháng rồi nhờ có một chiếc dù bao che nên mới 
được về đơn vị này giữ chức Thủ kho. Cà phê lẫn thuốc lá đều 
là những món ăn chơi rất cần thiết cho một học sinh‘‘học tài 
thi phận’’ như Bình, ngày ba lần chẳng sót cữ nào, và lần nào 
cũng vậy, một ly cà phê đen với hai điếu thuốc ‘‘Ru-bi’’! 
   Cô bé nhìn Trừng ngầm hỏi…‘‘Như thường lệ?’’ rồi quay 
qua đưa hai cái răng khểnh ra đùa duyên với Bình: 
   - Còn anh thì ‘‘u-như-kỹ’’ phải không? 
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   Trong khi Bình còn đang tìm ý để trả lời cho cô bé, Trừng 
day qua kề miệng nói nhỏ vào tai Trẫm: 
   - Lệ Chi, nữ sinh lớp Đệ tứ, con bà chủ quán chết chồng đó 
Trung úy! 
   Nghe vậy, Trẫm quay sang nhìn cô bé. Đôi mắt mộng bụp 
dưới đôi vòng mày rậm trông quen quen đang nhìn Trẫm đăm 
đăm, khiến chàng nảy ra ý muốn ngồi ở đây hơi lâu một chút 
để tìm hiểu xem lai lịch của cô bé này ra sao. 
   - Cho chú ly cà phê ‘‘phin’’ đi! 
   Để mặc cho các thuộc cấp của mình đua nhau quăng câu 
trước miệng con cá vàng mũm mĩm, Trẫm ngồi trầm ngâm 
nhìn từng giọt đắng rớt xuống đáy chiếc ly thủy tinh, lục lọi từ 
trong ngăn kéo ký ức mình xem một ánh mắt chan chứa một 
khung trời thơ mộng của ngày xưa đang lạc loài nơi đâu, lại 
có một bản sao đang nhoẻn miệng cười tươi với đám lính loai 
choai hình đang thèm khát một thứ gì đó chớ không phải là 
cái thứ chất màu đen sánh của một loại thức uống đặc biệt đã 
từng làm ấm lòng người chiến sĩ xa nhà là món...cà phê đen! 
   Trẫm mất vài phút để cho tâm tư mình cố ý rượt đuổi theo 
những kỷ niệm êm đềm của một thời để nhớ đang rủ nhau 
quay lưng lại với người đã từng ôm ấp, nâng niu nó tự bấy lâu 
nay! Nhưng chàng đã hoài công! 
   Chợt từ phía trong, một giọng nói sao lại giống y như từng 
giọt mật ngọt ngào đã từng rót vào tai Trẫm trong khoảng thời 
gian cách đây không xa lắm: 
   - Lệ Chi, con trông quán cho mẹ đi chợ nhe! 
   Trẫm quay nhìn lại phía sau. Bóng dáng thướt tha của một 
người đàn bà hãy còn trong độ thời xuân sắc ập vào mắt 
chàng. Nhìn thoáng qua mái tóc bung xõa không che hết 
khoảng cổ trắng ngần trên đôi bờ vai tròn mộng, Trẫm lại nhớ 
đến một làn tóc mây cũng hao hao giống như vậy trên gương 
mặt kiều diễm của một người con gái mà chàng yêu say đắm 
thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. 
   Trẫm bèn thả lỏng tâm tư mình chạy ngược lại với dòng 
thời gian. Chàng chờ đợi không lâu, bởi ‘‘bộ máy nhớ’’ của 
chàng vừa trả lại đúng nơi đoạn phim, trong đó một hình ảnh 
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thân thương hiện ra. Một cảm giác sảng khoái, lâng lâng 
giống như chính đôi bàn tay chàng vừa mới chộp được một kỷ 
vật quí báu đã bị đánh mất từ lâu giờ mới tìm lại được! 
   Chàng reo thầm trong miệng: 
   - ‘‘Đúng rồi, Khanh, Lệ Khanh đây rồi!’’. 
   Trẫm muốn đứng bật dậy nhưng đôi chân chẳng biết sao lại 
không tuân theo lịnh chàng! 
   Người thiếu phụ thản nhiên đi ngang qua sau lưng Trẫm, rồi 
bằng một giọng nói thân quen như trong gia đình, của người 
trên nói với kẻ dưới, bởi nàng chưa nhìn kỹ mặt mũi của một 
quân nhân đang là xếp của mấy anh em kia thì lấy chi để nể 
mặt: 
   - Mấy chú ngồi chơi! Có đứa nào trưa ra ăn cơm không, để 
chị đi chợ mua thêm thức ăn một thể? 
   Và chẳng đợi ai trả lời, nàng bước nhanh ra cửa, để lại nhiều 
nỗi suy tư trong lòng người sĩ quan vừa mới đến nơi này lần 
đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Có tiếng một chiếc xe lôi 
máy dừng lại trước cửa quán. Người đàn bà nhanh nhẹn bước 
lên xe, cũng là lúc Trẫm bắt đầu thả lỏng tâm hồn mình trở lại 
với khung trời kỷ niệm của ngày nào... 
 
   *** 
   Khanh dẫn chiếc xe đạp của mình vòng qua hông một căn 
nhà tranh rồi dựng nó vào sát bên tấm vách đất như thường lệ. 
Thường khi, con chó Vàng chạy ra mừng nàng trước cả Trẫm, 
người yêu của nàng. Nhưng hôm nay cả chủ và tớ hình như đi 
vắng hay ở đâu ngoài vườn trầu sau nhà. 
   Khanh bước trong im lặng, len lỏi qua mấy gốc trầu lá vàng 
óng leo chằng chịt trên những thân cau sai quằn những quả 
xanh mượt để đi tìm Trẫm nhằm tạo một sự bất ngờ cho 
chàng. 
   Đến cuối vườn trầu, Khanh lặng người đi khi chợt thấy một 
tấm lưng trần nở nang đều đặn như một lực sĩ thẫm mỹ đang 
ngồi thừ ra bên miệng giếng nước với hai chiếc gàu kế bên, 
trông dáng như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó. 
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   Khanh đứng lặng yên để nghe con tim mình rạo rực, đang 
muốn trổi lại điệp khúc yêu đương giống như lần nàng ngả 
mình vào vòng tay của người tình trong lần đầu tiên nàng đến 
đây, cũng nơi vườn trầu cau này. 
   Nhưng Khanh cũng đã trấn áp được tiếng lòng của mình để 
chỉ buông ra một câu như mỗi khi nàng thấy người yêu 
thường hay thả tầm mắt lướt phiêu bồng về một khoảng 
không gian nào đó, nàng đoán rằng chàng đang xây dựng một 
mái ấm chỉ vừa đủ che nắng che mưa cho hai quả tim vàng mà 
thôi, chớ không phải là một bóng hồng nào khác: 
   - ‘‘Hoàng thượng’’ đang nhớ đến ai vậy? 
   Trẫm giật mình quay lại, một bóng dáng...liêu trai hiện ra 
trước tầm mắt. Đột nhiên chàng cảm thấy nhột nhạt khắp châu 
thân khi ngó xuống phía dưới thân mình, chỉ có độc mỗi một 
chiếc quần đùi. Cho dù vậy, dư âm của hai tiếng ‘‘Hoàng 
thượng’’ như hãy còn lắng đọng trong lòng vừa đủ để cho 
chàng thoáng nhớ nhanh về một chút kỷ niệm của thời niên 
thiếu. Mẹ chàng nói lại là lúc sanh ra, thằng Út, là Trẫm bây 
giờ rất khó nuôi! Lúc khát sữa thì sa vào vú mẹ, khi no nê lại 
vòi vĩnh đòi cha bồng, giống như có ‘‘ai đó’’ theo phá quấy 
nên cần có sự bảo vệ của người cha vậy! Chạy hết thầy, hết 
thuốc, cúng không biết bao nhiêu là gà, vịt, thằng Út vẫn 
chứng nào tật nấy! Một hôm, có một ông thầy đi qua ngõ và 
xin vào gặp thằng Út rồi nói...‘‘Để tui...trị nó cho’’! Ông lấy 
mấy sợi chỉ màu vàng, xanh, đỏ mà mấy cô gái dùng để thêu 
thùa, thắt thành một chuỗi những nút ‘‘dây niệt’’ rồi đi ra 
đứng trước sân nhà, hai tay nâng sợi dây niệt lên ngang mày, 
nhắm mắt khấn mấy câu, đoạn đem vào đeo thành một vòng 
từ trên vai bên này chéo xuống nách bên kia cho thằng Út rồi 
nói...‘‘Kể từ nay đừng gọi nó là...Út nữa mà là...‘‘Trẫm’’, là 
vua đó, chẳng có con ma nào dám chọc ghẹo...đòi ăn gà ăn vịt 
nữa đâu!’’. Chỉ có vậy mà linh thật, Trẫm ăn rồi chơi, chóng 
lớn như thổi và ngày càng đẹp trai ra nữa! 
   Rồi cái tên Út đã được cả nhà khai tử, chẳng còn ai dám nhớ 
đến cái tên sẽ giữ vai trò quan trọng sau này ‘‘giàu út ăn, khó 
út chịu’’! Và thằng Út cũng đã mau chóng quên đi cái tên 
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‘‘cúng cơm’’ đó và mang theo cái tên mới là Trẫm vào lớp 
học. Lúc chuyện trò với chúng bạn, một điều nó xưng là 
‘‘Trẫm’’, hai điều cũng xưng ‘‘Trẫm’’. Và lũ chúng bạn, chắc 
là sợ họa ‘‘phạm trượng’’ phải bị ‘‘tru di tam tộc’’ nên hè 
nhau tôn vinh nó là ‘‘Hoàng thượng’’, cũng là điều tất nhiên 
thôi! 
   Phe con trai thì vậy, còn bên cánh con gái, Thượng đế lại 
cho ra cùng thời điểm đó một nàng có một cái tên là Khanh, 
Lệ Khanh rất dễ thương. Và trong những lúc đôi trai tài gái 
sắc này có dịp gặp gỡ nhau, một kẻ xưng mình là ‘‘Trẫm’’ và 
gọi người kia là ‘‘Khanh’’, đôi khi có thêm chữ ‘‘Ái’’ vào, 
nghe qua nó sặc mùi ‘‘cung đình’’ làm sao ấy! 
   Chẳng là mấy ngày nay trời nóng hơn mọi hôm, nên chiều 
nào Trẫm cũng cởi trần trùng trục ra sau vườn xách nước 
giếng cần vọt lên tưới cho mấy gốc trầu cau đang trong mùa 
thu hoạch. 
   Trẫm đang chẳng biết phải trả lời ra sao, nghe Khanh tiếp, 
giọng nói hơi yếu đi một chút, giống như vừa mới trải qua 
một cơn xúc động khi cảm thông cho gia cảnh nghèo khó của 
người yêu: 
   - Mình vào nhà nghỉ một chút đi Hoàng thượng! 
   Mấy lần trước, mỗi khi muốn đến chơi nhà Trẫm, lúc tan 
học, Khanh đều tìm cách chạy xe đạp nhanh lên để báo cho 
chàng hay trước. Lần này Khanh muốn tạo ra một sự bất ngờ 
cho người yêu, ai dè khiến cho con tim nàng bỗng dưng trở 
nên xao xuyến, bồi hồi! Nàng quay lưng lại và đi vào trong 
vườn, cốt để cho Trẫm đỡ phải ngượng. Nhưng đôi chân thì 
cứ y như phải lê những bước đi hụt hẫng lòng vòng trong khu 
vườn trầu mãi, chưa tìm được lối ra. 
   Về phía chàng trai quê học trò hình như chỉ đợi có thế, liền 
phóng mình chạy len lỏi qua các gốc cau quen thuộc và chỉ 
trong thoáng chốc, chàng đã vọt nhanh vào trong nhà. 
   Và cái chuyện...ái ân trong phút chốc để dài nhớ thương cho 
nhau đã xảy ra giữa đôi tình nhân trẻ trong khi buổi hoàng 
hôn đang xuống dần nơi một vùng ngoại ô của thị trấn. 
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   Họ ngồi lặng lẽ bên nhau thật lâu! Người con gái thỉnh 
thoảng lại đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt từ cõi lòng 
cứ rịn ra không sao ngăn lại được! Trẫm chẳng đoán được bao 
dòng châu lệ rơi sa đó mang một nỗi niềm vui sướng hay là 
buồn tủi trong lòng nàng! Riêng Khanh, nàng đã có một quyết 
định từ lâu là một khi đã yêu ai, nàng chỉ trao cho người đó 
những gì người con gái trân quí bấy lâu nay. Chỉ còn vài ngày 
nữa nàng sẽ là vợ của người khác! Cho dù chuyện có như thế 
nào sau đêm tân hôn, nàng cũng đã chuẩn bị một tư thế sẵn 
sàng chấp nhận mọi hậu quả tốt hay xấu xảy ra cho mình. Về 
phần người học trò nghèo khó, chẳng biết chàng có nên mừng 
hay không với việc không cầu mà được, đã bước một bước 
quá xa trên con đường đi xây dựng hạnh phúc lứa đôi, giống 
như ai dọn cỗ thì cứ ăn, xong rồi mơ màng nhìn về phía trước 
mặt, thấy thấp thoáng có một túp lều tranh nằm ven bên bờ 
một con suối mộng, ong bướm bay lượn khắp nơi trong một 
khung cảnh rất hữu tình! 
   Mộng thường hay khác với thực tế, cho nên điều Trẫm đang 
cảm nhận khó có thể thành tựu được, bởi vì chàng là một đứa 
con út, ba má đã chọn lựa để sau này lo hương khói cho họ 
trong căn nhà tranh vách đất, từ nơi đó, các anh các chị của 
chàng cũng đã từng cập từng cập lần lượt khăn gói ra đi lập 
mái ấm gia đình cho riêng họ. Tuân theo ý cha mẹ ư? Trẫm 
xoay mình nhìn khắp bên trong căn nhà tranh ba gian qua một 
lượt. Gian giữa dùng làm nơi thờ cúng tổ tiên. Ở gian trái, bên 
trong là phòng ngủ của mẹ chàng và bên ngoài kê một bộ ván 
rộng là nơi ba chàng ngả lưng lúc đêm về. Chỉ còn lại gian 
phải với một phòng ngủ bên trong là nơi người chị cũng vừa 
mới rời nó để về với nhà bên chồng cách nay không lâu, chắc 
là chàng cũng sẽ chọn nơi đó để sống chung với người yêu mà 
thôi! 
   Đang suy tới tính lui, Trẫm nghe Khanh thỏ thẻ bên tai: 
   - Hoàng thượng có cảm nhận ra một điều gì có thể xảy ra 
trong tương lai không? 
   Bấy lâu nay, hai đứa tuy gần gũi nhau, nhưng cái việc...ăn 
nằm với nhau, Trẫm chưa bao giờ dám nghĩ tới, bởi cách đây 
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không lâu, Khanh cho chàng hay là mẹ nàng không tán đồng 
cuộc tình duyên học trò này. Bà đưa ra lý do là...‘‘gia cảnh 
của nó quá nghèo, thân nó còn tự lo chưa kham, cưới nhau rồi 
lấy gì để lo cho vợ, cho con’’! 
   Trẫm tự biết vậy, nên cố tình giữ sự trong trắng cho người 
yêu. Chàng chẳng biết làm gì hơn...buồn trong lòng khi hay 
cái cái tin sét đánh ngang mày đó! Chàng cũng chẳng hiểu 
tâm ý của nàng ra sao, giờ nghe nàng hỏi như vậy, càng thấy 
thêm xốn xang trong lòng! Cuộc diện xảy ra quá bất ngờ như 
một giấc mơ vàng, khiến lòng chàng rối như tơ vò! 
   Trẫm siết mạnh vòng tay khiến cho người tình giật mình co 
rúm người lại! Chàng cho rằng...‘‘Chẳng lẽ Khanh buông 
xuôi để cho mình và nàng làm cái chuyện...vợ chồng với nhau 
và một khi mẹ nàng hay biết được việc...đã rồi ấy, bà sẽ thuận 
tình để cho hai đứa ăn đời ở kiếp với nhau chăng? Như vậy thì 
căn phòng trống kia sẽ là tổ uyên ương của đôi ta rồi!’’. 
   Như tìm được lối thoát để giải tỏa cái vòng lẩn quẩn đang 
dần siết chặt tâm tư, Trẫm vừa định đem những suy nghĩ vừa 
chợt lóe ra trong đầu nói ra với người yêu, nàng đã nghẹn 
ngào trong nước mắt nhạt nhòa: 
   - Má bảo nếu em cãi má, má sẽ...chết cho vừa lòng em! 
   Trẫm thấy cả khung trời trước mặt mình như thấp dần 
xuống và trong thoáng chốc, tâm hồn chàng nát thành những 
mảnh vụn vặt và cùng với niềm mơ ước vừa mới thành tựu đã 
tan biến ngay thành mây khói! Khi bình tĩnh lại, Trẫm đưa tay 
ra vuốt mấy dòng châu đang lăn dài trên má người yêu rồi ôm 
chặt nàng vào lòng. Thời gian như ngừng trôi! 
   Bất chợt, trong tâm tư Trẫm lại dấy lên một niềm hy vọng. 
Điều đó làm vơi bớt đi nỗi buồn đang giăng kín con tim 
chàng. Trẫm cho rằng Khanh dám cãi lại lời mẹ, chịu bỏ nhà 
ra đi đến với mình chiều nay và...cho không những gì nàng 
trân quí, hẳn nàng đã có một dụng ý riêng tư hợp với những 
điều suy diễn chàng đang có trong lòng. 
   Chàng buông lời thăm dò: 
   - Em an tâm đi, anh thương em suốt đời mà! 
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   Nghe Trẫm nói vậy, Khanh vội đẩy chàng ra rồi vừa quẹt 
nước mắt vừa nói: 
   - Anh nói cái gì lạ vậy? Bộ anh muốn cho má em...chết liền 
tức khắc phải không? 
   Rồi như còn chưa hết cơn giận, Khanh nói thêm lời trách 
móc: 
   - Em tưởng anh là người biết chuyện, nào dè... 
   Quả tình, chỉ với một thời gian quá ngắn ngủi trôi qua, 
Trẫm đã không đè nén được lòng bồng bột của mình, đưa đến 
việc chỉ trong phút giây thôi, chàng đã biến người yêu của 
mình thành một người đàn bà, rồi bây giờ chàng chẳng biết 
nói năng ra sao để cho nàng hiểu lòng mình chỉ là một dạ yêu 
nàng, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng muốn sống chung dưới 
một mái ấm gia đình với chỉ một mình nàng mà thôi! Quý Phi 
trách Hoàng Thượng với những lời lẽ chua cay quả đã đáng 
đời cho cái...số nghèo của...nhà vua lắm! Không an phận lại 
đòi trèo cao! Chàng nghĩ, nếu mình là con nhà giàu, đâu có bị 
người khác chê mình như vậy! 
   Làm thinh cũng là một cách để nhận tội...làm ẩu! Trẫm 
thầm trách mình chỉ vì một phút đam mê thấp hèn mới ra 
nông nỗi này! 
   Trẫm đâu còn cơ hội nào để tự bào chữa, nhưng chàng vẫn 
nói ra suy nghĩ của mình: 
   - Phải chi...chuyện đó chưa xảy ra thì cho dù em có đi lấy 
chồng, anh cũng đành cam chấp nhận...thua cuộc bởi thân 
phận của mình, để chỉ lén đứng bên đường nhìn em vui bước 
lên xe hoa... 
   Khanh vội đứng lên rồi nói ra quyết định dứt khoát của 
mình: 
   - Tuần sau em đã là...vợ của Thanh rồi! 
   Bỗng đưng Trẫm cảm thấy con tim mình đau như bị...bò đá 
thẳng cẳng! Quyết định của mẹ Khanh đã biến thành sự thật 
một trăm phần trăm rồi sao? Chàng không còn chút hy vọng 
nào để lật được thế cờ trước sự kiện ‘‘ván đã đóng thuyền’’! 
   Nhưng rồi Trẫm lại quên ngay điều mình vừa nghĩ, chàng 
đứng bật dậy thật nhanh rồi tiến đến lay đôi vai người yêu: 
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   - Không được! Tại sao lại nhanh như vậy? 
   Vừa buông câu nói ra khỏi cửa miệng mình, Trẫm cũng đã 
chợt hiểu. Mấy ngày qua chàng có hay tin mẹ của Khanh trở 
bịnh nặng. Nhưng bởi chàng xem nặng cái mặc cảm mình 
nghèo nên chẳng dám đến thăm, chỉ sợ làm xốn con mắt của 
một bà mẹ góa luôn mang trong lòng nỗi lo cho đứa con gái 
cưng mất hạnh phúc khi lâm cảnh thiếu trước hụt sau khi sống 
bên nhà chồng. Mấy đứa bạn học cùng lớp cho Trẫm hay tin 
là gia đình của Khanh muốn tổ chức đám cưới cho nàng và 
Thanh gắp để ‘‘chạy tang’’, sợ rằng mẹ nàng không qua khỏi 
cơn bạo bịnh! Chàng chẳng tin việc đó sẽ xảy ra nhanh trong 
lúc này. Trước đây, chàng tin tưởng vào mối tình cảm sâu 
đậm, thiết tha mà Khanh đã dành cho mình, nàng sẽ tạo ra cơ 
hội để đến cùng chàng tìm ra kế hoãn binh. Chừng nào không 
có lối thoát, nàng sẽ bước lên xe hoa về nhà chồng cũng 
chẳng muộn màng gì! 
   Bây giờ thì chuyện đó do chính Khanh nói ra, Trẫm cố 
không tin cũng không được! 
   Chàng lặng lẽ tiễn chân người yêu đang khập khiễng bước 
thấp bước cao dẫn chiếc xe đạp về phía cổng, lòng tái tê như 
nát tan thành từng đoạn ruột! 
   Vừa tới đầu ngõ, Khanh dừng lại, cố lấy giọng vui vẻ nói 
với Trẫm: 
   - Em không phải là trách cứ gì anh đâu, bởi việc xảy ra hôm 
nay là do em tự nguyện mà! Chỉ có em hiểu lòng em thôi, và 
nếu như anh cũng hiểu được em trong hoàn cảnh này là điều 
đáng quí cho em lắm! Có một điều duy nhất em muốn nói với 
anh lúc này là anh hãy vui lên đi, hãy chia sẻ niềm vui với má 
em để hy vọng bà còn được giữ mãi nụ cười mãn nguyện cho 
đến khi bà ra đi theo ba em về nơi thế giới vĩnh hằng... 
 
*** 
   Trẫm còn đang lặn ngụp trong tâm tư với những kỷ niệm 
êm đềm của buổi ban đầu lưu luyến ấy, trong bọn chàng có 
đứa đứng lên đòi trở về doanh trại. Bà chủ quán đi chợ về 
cũng vừa mới bước vào trong cửa. 
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   Cô con gái chạy đến đón hai giỏ thực phẩm nặng trĩu trên 
tay mẹ, âu yếm nhìn mẹ rồi liếc sang Trẫm nói: 
   - Hôm nay mẹ mua đồ ăn nhiều quá vậy ta, đãi khách đặc 
biệt phải không mẹ? 
   Khanh đáp tỉnh bơ, bởi mỗi khi mấy anh chàng cảnh sát bị 
cấm trại, không dù được về nhà ăn cơm với vợ con thì thông 
báo cho nàng nấu cơm cho họ ăn, có gì lạ đâu mà con nhỏ 
khéo ỡm ờ: 
   - Đặc biệt cái gì? Cũng như thường lệ thôi con à! 
   Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Khanh dừng lại bên đám anh 
em binh sĩ thường hay đến đây uống cà phê sáng, đôi khi luôn 
cả cữ trưa và cữ tối nữa. Nàng mở to đôi mắt ra nhìn vào mặt 
người quân nhân lạ mà lúc ban sáng vì vội đi chợ, nàng chưa 
kịp chào hỏi, cho dù đó là một câu xã giao thông thường của 
một người buôn bán làm ăn. Nàng lờ mờ thấy lớp phong 
sương trên gương mặt người lính lớn tuổi nhất trong bọn kia 
hình như đang trở lại nguyên hình trạng của một chàng thư 
sinh của thuở nàng dâng trọn trái tim trong trắng cho người 
tình yêu dấu. Rồi đôi môi với màu son hồng nhạt hình như run 
nhẹ lên từng hồi cùng nhịp với mấy đầu ngón tay của người 
đàn bà đang độ tuổi nửa chừng xuân cũng lay động nhẹ. Đôi 
vòng nguyệt khuyết trên đôi mắt mộng bụp ngày nào từng đón 
nhận không biết bao nhiêu là nụ hôn nồng cháy của chàng học 
trò nghèo khó mới chập chững bước vào ngưỡng cửa căn nhà 
yêu đương, hình như cũng hơi đâu gần lại nhau hơn. 
   - ‘‘Hoàng thượng đây rồi!’’, Khanh lí nhí trong miệng rồi 
vội vã khẽ cúi đầu chào người đàn ông trước mặt mình, đoạn 
bước vội vào bên trong. 
   - ‘‘Đúng là Khanh của Trẫm đây rồi!’’, Trẫm bất chợt thốt 
lên như vậy, rồi dõi trông theo mấy gót chân mềm quen thuộc 
của độ nào hình như ngượng nghịu trong những bước đi quá 
vội vàng. 
   Chàng muốn chạy theo để được như ngày nào trân quí trong 
lòng một dáng ngọc chàng yêu tha thiết. Nhưng làm sao được, 
khi cô bé Lệ Chi, sau khi đem giỏ thức ăn vào nhà, đã trở ra 
đứng dõi mắt dò xét người quân nhân mới đến với quán của 
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hai mẹ con nàng chỉ với hơn vài tiếng đồng hồ trôi qua thôi. 
Không ai biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, chỉ thấy mặt nàng 
tươi tỉnh ra hơn mọi khi nàng giúp mẹ buôn bán trong những 
ngày nghỉ học cuối tuần. 
   Người sĩ quan còn đang ngụp lặn trong vũng lầy tình ái của 
năm xưa do chính bàn tay chàng đã từng khuấy động nên hồ, 
cô bé nói: 
   - Chú, má con bảo nói với chú trở lại sau hai giờ trưa để... 
   Trẫm đoán biết đoạn sau của câu nói đó sẽ là những lời lẽ gì 
và cuộc gặp mặt chiều nay sẽ xảy ra như thế nào, nên chàng 
nhìn vào đôi mắt nhung đen như hai giọt sương được sao in từ 
bản chánh của chính mẹ nàng rồi dịu giọng nói: 
   - Được rồi, nói với mẹ cháu rằng chú sẽ trở lại! 
   Trở về doanh trại, Trẫm cảm thấy mình no ngang khi nhìn 
thấy bữa cơm Hỏa đầu vụ anh em đang bày ra trên hai chiếc 
bàn viết kê đâu lại giữa phòng làm việc. Mặc cho anh em vui 
với cơm nhà binh như thường lệ, chàng ngồi xuống ghế, mở 
mấy cái ‘‘sơ-mi’’ để trên bàn ra, ‘‘bút phê’’ vội mấy chữ vào 
bên lề trái các văn thư từ trên đưa xuống và ‘‘ký tắt’’ phía 
dưới mấy cái văn kiện trình lên đơn vị trưởng ký. 
   Rồi vừa để tập hồ sơ lại vào chỗ cũ, Trẫm nói vói sang anh 
chàng Bình Thủ kho trước khi đứng lên trở về căn hầm riêng: 
   - Bình ăn ít đi một chút, đến hai giờ chiều đến chở tôi đi ăn 
cơm khách!... 
 
   Lệ Chi đang thu dẹp chén đũa cùng các thứ còn bừa bãi trên 
bàn, thấy thầy trò của Trẫm cùng bước vào, nàng ngưng tay 
rồi vừa liếc mắt ngó Bình vừa hỏi Trẫm: 
   - Con có thể nói chuyện riêng với chú vài câu không? 
   Trẫm nói ngay: 
   - Được chứ! 
   Bình biết thân phận mình bèn bước ra trước sân, leo lên yên 
xe Honda, vừa ngồi hóng gió dưới tàn cây bã đậu mát rượi, 
vừa xem dòng xe cộ ngược xuôi ngoài lộ. Buổi chiều Hè trôi 
đi chầm chậm trong tiết trời nóng oi ả. 
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   Trẫm ngồi xuống chiếc ghế ban sáng chàng đã ngồi, cũng 
bên cạnh khung cửa sổ mở rộng. 
   Trẫm chỉ chiếc ghế đối diện với mình, bảo Lệ Chi ngồi 
xuống đó, nhưng nàng vẫn đứng nhìn Trẫm không hề chớp 
mắt. 
   - Chú! Chú cho con biết...chú có phải...là...là...ba của con 
không? 
   Trẫm giật người lên như có ai đó châm kim vào mông của 
mình! Chàng giương mắt ra nhìn vào đôi mắt cô bé đăm đăm, 
như cố moi ra từ trong đó câu chuyện của từ hơn mười sáu 
năm về trước xem có khoảng nào ăn khớp với câu hỏi của cô 
bé đang đứng trước mặt mình không! Chẳng phải Trẫm muốn 
chối bỏ trách nhiệm trước kia của mình, nhưng việc Lệ Chi 
bây giờ có phải là con của chàng hay không, điều đó còn phải 
hỏi lại chính người đã sinh ra nàng mới rõ nguồn cơn. 
   Vài phút trôi qua, Lệ Chi lại nói: 
   - Mời chú vào bên trong, có bà ngoại của con lên chơi, đang 
ngồi chờ chú nơi phòng khách, còn mẹ của con bảo nhức đầu, 
đang nằm trong phòng ngủ! 
   Lệ Chi bỏ đi lo công việc của nàng. 
   Trẫm gọi vói theo: 
   - Chi! 
   Người con gái đang độ tuổi tròn trăng chỉ 
quay mình liếc nhìn lại phía sau với đôi ánh mắt 
thân thiện rồi tiếp tục đi dọn dẹp nhà cửa. Vẫn 
là đôi ánh mắt giống như đúc rập khuôn với mẹ 
nàng ngày xưa đã từng gây sóng gió cho người 
học trò nghèo phải chết mê chết mệt vì nàng! 
Bây giờ, có khác chăng là đôi sóng thu ba kia 
vẫn còn vương mang một nỗi mong chờ một 
câu trả lời thỏa đáng nơi người đàn ông vừa mới đến quán này 
sáng hôm nay, nàng lại linh cảm rằng đây chính là người mẹ 
nàng đã yêu tha thiết và bà đã dâng hiến tình mình trước ngày 
bước lên xe hoa về nhà chồng chỉ võn vẹn đúng một tuần lễ, 
như lời mẹ nàng đã kể ra điều đó cách nay không lâu, khi thấy 
nàng đã khôn lớn. 
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   Lệ Chi có quyền tìm hiểu sự thật về đấng sinh ra mình, bởi 
vì chính mẹ nàng cũng chẳng rõ đứa con gái của mình là con 
của ai, của người chồng giàu có do mẹ nàng định đoạt, hay là 
của một chàng thư sinh nghèo đã ôm nỗi buồn riêng bỏ xứ ra 
đi từ độ đó! 
   Người đàn bà tưởng đã theo ông theo bà trong khi mang 
phải cơn bịnh tim nặng giờ là một bà lão trạc tuổi lục tuần, 
hiện ra trước mặt Trẫm. Lệ Chi đã chạy về rước bà ngoại ra 
chơi khi nàng nghĩ rằng chính Trẫm là cha ruột của nàng. 
   - Dạ, con kính chào bác! 
   Trẫm chỉ nói có vậy rồi đưa mắt trông lên phía bàn thờ, trên 
đó có di ảnh của một quân nhân mặc quân phục đại lễ của 
Quân Trường Thủ Đức. 
   Trẫm tiến đến thắp cho người trong ảnh một nén hương, 
nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngó mình đăm đăm rồi khấn 
thầm: 
   - Anh an tâm đi! Giữa tôi và Khanh chưa có chuyện gì xảy 
ra ngay trong lúc này đâu! Chuyện bây giờ là chúng ta nên lo 
cho Lệ Chi, đừng để cho đứa con gái đáng thương kia đánh 
mất niềm tin nàng đang có trong lòng. Còn chuyện của chúng 
ta thì... 
   Chợt phía sau lưng Trẫm có giọng nói nghẹn ngào của bà 
cụ: 
   - Thanh, và cả Trẫm nữa, các con hãy tha lỗi cho mẹ! 
   Rồi bà cụ khóc sụt sùi như chưa từng được khóc bao giờ! 
   Trẫm đến bên và đưa đôi bàn tay nắn nhẹ vào đôi bờ vai còn 
da bọc xương kia rồi nói: 
   - Bác không có lỗi gì đâu! Chẳng qua đây là duyên kiếp trời 
định cho tụi con mà thôi! 
   Nói xong, Trẫm cũng móc khăn tay ra tự lau nước mắt cho 
mình! 
   Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà cụ cho tay vào túi áo, móc 
ra một chiếc chìa khóa xe gắn máy mà Khanh vừa mới trao 
cho bà, nghẹn ngào nói: 
   - Bác cũng sắp đi theo ba của con Khanh rồi! Con cầm vật 
này đi, coi như quà tặng của mẹ con con Khanh dành cho con. 
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Hãy giữ nó để làm phương tiện đến đây thường hơn để cho 
con Khanh đỡ phải buồn lòng về việc làm của bác cách đây 
hơn mười sáu năm về trước!.. 
 
   Trẫm bước đến cửa phòng ngủ mà chàng biết chắc chắn là 
người yêu cũ đang ngồi chờ chàng trong đó. Chàng đứng lặng 
nhìn tấm màn cửa giăng kín gian phòng - lờ mờ chút ánh sáng 
tỏa xuống từ khung kính nhỏ trên trần nhà - một chốc rồi tự 
nói với lòng mình...‘‘Đừng vội, con bé Lệ Chi nó cười cho!’’. 
   Vừa định quay lui ra ngoài quán, bất chợt, ánh dạ quang từ 
bên trong phòng hắt ra khiến Trẫm thoáng giật mình, cùng lúc 
với giọng nói nghẹn ngào của một người đàn bà vọng ra từ 
bên trong: 
   - Hoàng thượng hãy đứng lại đó và có vài phút để suy nghĩ 
rồi hãy định liệu, một là...Ngài có thể vào đây với thiếp, hai 
là...Ngài đừng bao giờ đến đây nữa! 
   Trẫm biết rõ là mình sẽ phải làm gì một khi đã có một sự 
chọn lựa vừa mới nảy ra nhanh chóng trong lòng. Nếu không 
vậy, chàng đâu có nhận chiếc chìa khóa xe từ tay của bà cụ, 
mẹ của Khanh. 
   Ngoài quán, tiếng của Bình nổ như bắp rang cùng với giọng 
cười vui vẻ của Lệ Chi vọng vào khiến cho lòng Trẫm cũng 
cảm thấy vui lây. Bây giờ, cho dù Khanh có đuổi xô, chàng 
cũng không rời xa nơi này nửa bước! 
   Người xưa đã chẳng có câu...‘‘cha chết...níu chân chú’’ đó 
hay sao! Ngày trước, Thanh cũng cùng học chung với Trẫm 
dưới một mái trường trung học và sau đó cũng là đồng môn 
với chàng nơi Quân Trường Thủ Đức. Rõ ràng là trước sau gì 
hai người họ cũng đã là huynh đệ với nhau rồi thì cái việc Lệ 
Chi có gọi Trẫm là...Chú hay Cha cũng vậy thôi, hoặc là gì đi 
nữa đâu có gì quan trọng hơn việc hãy để cho niềm vui trong 
lòng nàng luôn được thăng hoa mãi mãi và ánh mắt già nua 
của bà cụ lóe sáng hơn một chút khi đang trong tuổi già xế 
bóng! 
   Đối với Khanh bây giờ, Trẫm cho rằng chẳng nên xem nàng 
như là một người bạn thân như thuở hai người mới quen nhau, 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
195

NGUYÊN BÔNG



bởi vì tình yêu đã xảy ra sau đó giữa hai người, đâu dễ gì xóa 
mờ kỷ niệm theo năm tháng, mà ‘‘tình cũ không rủ cũng 
đến’’, làm sao trả lời câu hỏi của Lệ Chi còn đang văng vẳng 
bên tai đây? Và, hình như tình phụ tử thiêng liêng thôi thúc 
bước chân chàng đến đây để rồi đoạn cuối của một cuộc tình 
sẽ được viết tiếp nối vào đoạn mở đầu. Đừng để cho duyên 
phận lỡ làng thêm một lần nữa! 
   Tự nhiên, Trẫm thấy đầu óc mình minh mẩn hơn đôi chút 
khi chợt nhớ lại là giây phút mà Khanh đã...ra lịnh cho mình 
hình như sắp trôi qua! Chẳng còn chần chờ gì nữa, Trẫm sửa 
lại bộ quân phục cho thêm ngay ngắn rồi chẳng cần ngó ngoái 
lại phía sau, chàng thản nhiên bước đến vén vội bức màn cửa 
qua một bên và...hiên ngang bước vào bên trong... 
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PHỤ TRANG THƠ 
 

1 ‐  Lôøi  Naøy  Cho  Em 
 

Anh gôûi veà Em toû maáy lôøi, 
Loøng buoàn caøng nghó thaáy chôi vôi! 
Mai kia, soâng moäng xuoâi doøng thaùc, 
Moát noï, thuyeàn mô laïc beán ñôøi! 
Xuaân ñeán, ñang ca Baøi Chieán Thaéng, 
Haï veà, voäi uoáng Cheùn Ly Boâi! 
Ñeâm nay ñaâu phaûi ñaây laàn cuoái, 
Sao nhôù Em nhieàu, chuyeän löùa ñoâi! 
 
 
 

 
2 ‐ ‐Queâ  Höông Trong Toâi 

 

Ñaát nöôùc bao naêm caùch bieät roài, 
Laøng queâ coøn ñoù, nhôù khoâng thoâi! 

Haøng tre laû ngoïn khi ñöa tieãn, 
Maùi laù hong tình buoåi khöù hoài! 

Doøng raïch trieàu daâng nieàm luyeán nhôù, 
Con ñöôøng gioù ñuoåi noãi ñôn coâi! 
Ngaøy mai töôi saùng coøn quay laïi, 
Ñaát nöôùc bao naêm caùch bieät roài! 
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3 – Trôû  Ve à Laøng  Xöa 
 

Böôùc ñeán laøng xöa buoåi trôû veà, 
Nhìn xem caûnh cuõ töôûng nhö meâ. 
AÙnh traêng toûa vaán vöông ñöôøng moäng, 
Laøn khoùi giaêng môø mòt loái queâ. 
Naéng ñoïng öôm tình ngöôøi löõ khaùch, 
Söông rôi gôïi nhôù taùch caø pheâ. 
Bao naêm caùch bieät laøng queâ cuõ, 
Vaãn thaáy ñaâu ñaây choán heïn theà. 
 
 
 
 

4 – Nöûa  Maûnh Traêng Theà 
 

Vaàng traêng rôi ruïng boå laøm ñoâi, 
Nöûa caát trong tim, nöûa gôûi ngöôøi. 

Ñaát khaùch noåi troâi hôøn vaãn giöõ,  
Queâ nhaø beøo giaït haän chöa vôi!  

Traêng xöa nhôù buoåi treo ñaàu suùng,  
Theàm cuõ thöông ngöôøi voïng cuoái trôøi. 

Nöûa maûnh traêng theà nôi vieãn xöù,   
Vaãn laø kyû nieäm maõi khoâng thoâi... 
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5 – Maùi Toùc Thu  Xöa 
 

Maùi toùc thu xöa buoâng höõng hôø, 
Laøm sao níu laïi buoåi chieàu mô! 
Ñöôøng ngoâi reõ loái leân ñaøi moäng, 
AÙnh maét ñöa tình xuoáng laãm thô. 
Beân ñoù, aùng maây sa phuû kín, 
Bôø ñaây, raëng lieãu ruû giaêng môø. 
Maù hoa phôn phôùt maøu hoàng ngoïc, 
Ñeå chieác hoà tim nhoû ñôïi chôø! 
 
 
 
 

 

6 – Giaõ  Bieät  Saøi  Goøn 
 

Giaõ bieät Saøi Goøn buoåi chôùm Thu, 
Saân bay coøn ñoïng chuùt söông muø. 
Ñöôøng baêng chöa döùt laèn voâi haän, 

Phoá xaù coøn in veát ñaïn thuø! 
Vuoâng cöûa löôùt nhanh bao kyû nieäm, 

Maûnh hoàn maát saïch moät bieân khu. 
Queâ höông nhoøa nhaït qua maøn leä, 
Moät thoaùng mô maøng keû moäng du. 
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7 ‐  Ñôïi 
 

Nöûa muoán yeâu ai nöûa ngaïi nguøng, 
Baâng khuaâng ñeám laïi ñoáng saàu vun. 
Nhoùm kia vöông vaán nieàm hy voïng, 
Môù noï phoâ tröông veû laïnh luøng. 
Ñem baét ñoàng caân, dö noãi nhôù, 
Chia ñeàu ñoâi phía, thieáu tình chung. 
Cao Xanh xem cuõng coâng bình laém, 
Raùn ñôïi roài ra seõ haïnh phuøng... 
 
 
 
 
 

8 – Ñeám  Laù  Vaøng Thu 
 

Traän gioù taøn thu quaù beõ baøng, 
Mang theo maøu nhôù buoåi chieàu sang. 

Ngöôøi ra bieân traán daøi nhung nhôù, 
Keû ôû haäu phöông laém phuõ phaøng. 

Chieác laù vaøng bay theo cuoäc chieán, 
Ñöôøng tô nhung ñöùt lôõ cung ñaøn. 

Baâng khuaâng laëng ñöùng beân theàm vaéng, 
Ñeám laù vaøng thu rôi muoän maøng... 
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9 ‐  Coù  Nhöõng  Con  Ñöôøng 
 

Queâ höông toâi coù nhöõng con ñöôøng, 
Hun huùt boán muøa vôùi naéng söông. 
Khoùi sôùm öôm tình xaây moäng öôùc, 
Gioù chieàu chôû nhôù deät yeâu thöông. 
Treân khoâng, maây traéng pha hoàn nöôùc, 
Döôùi luõng, hoa röøng ñöôïm saéc höông. 
Nhöõng luùc trôøi ñang côn reùt laïnh, 
Con ñöôøng naèm ñoù, noãi buoàn vöông! 
 
 
  
 

10 – Giaêng  Hoaøi  Sôïi  Nhôù 
 

Ai giaêng sôïi nhôù ôû beân song, 
Ñeå keû yeâu nhau luoáng chaïnh loøng! 

Beán ñoù, traêng troøn chôø daùt luïa, 
Bôø ñaây, naéng haï ñôïi möa gioâng! 

Chung saàu, chung nhôù, rieâng ñöôøng moäng, 
Hai caûnh, hai ngöôøi, moät noãi mong! 

Ngaøn daäm truøng döông xa caùch bieät, 
Giaêng Hoaøi Sôïi Nhôù, ngaäm nguøi troâng! 
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11 – Dö  AÂm  Ngaøy  Cuõ 
 
Nhòp voõng ñong saàu keõo keït ñöa, 
Nieàm mong noãi ñôïi bieát sao vöøa! 
Luùc khoan nhö gioù lay reøm truùc, 
Khi nhaët töïa ñaøn voïng tieáng möa! 
Keû ñöùng theàm mô giaêng sôïi nhôù, 
Ngöôøi naèm voõng moäng ñeám möa thöa! 
Dö aâm ngaøy cuõ coøn vang voïng, 
Ñôïi luùc chaâu veà hieäp phoá xöa! 
 
 

THÔ HOÏA: 
Noãi  Loøng 

 

Göôm ñaøn nöûa gaùnh quaåy sang soâng, 
Hoûi bieån, thuyeàn khoâng, laùi cuõng khoâng! 

Xe muoái naëng neà thöông voù kî, 
Ñöôøng maây roäng raõi tieác chim Hoàng! 

Vaù trôøi laáp bieån ngöôøi ñaâu taù? 
Baùn lôïi mua danh chôï vaãn ñoâng! 
Laàn löõa naéng möa theo cuoäc theá, 

Caém saøo ñôïi nöôùc, thuôû naøo trong? 
 

Ngoâ ñình Dieäm /1953. 
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Baøi hoïa 1: 
 
Ñeâm Treân  Beán  Soâng 

 

Ai ñöùng trong thuyeàn neo beán soâng, 
Hoûi hoàn non nöôùc coù thieâng khoâng? 
Lao xao treân soùng chuøm sao baïc, 
Le loùi ngoaøi khoang aùnh löûa hoàng. 
Tieáng quoác ven röøng khôi noãi nhôù, 
Canh gaø trong xoùm hoái vaàng ñoâng. 
Ñaâu ñaây vang doäi lôøi soâng nuùi, 
Goïi khaùch giang hoà taáp beán trong. 
 

Baøi hoïa 2: 
 

Löûa  Laïc  Hoàng 
 

Tieáng quoác keâu saàu daäy nuùi soâng, 
Hôõi ngöôøi xa xöù coù nghe khoâng? 

Giang sôn vöøa nhuù côø Taøu ñoû, 
Daân Vieät lieàn khôi löûa Laïc Hoàng! 

Nung chí quaät cöôøng bao thaùng haän,     
Döïng côø phuïc quoác baáy muøa ñoâng!        

Chung löng ñaäu söùc giaønh cöông thoå, 
Toå quoác an bình buoåi saùng trong. 
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THƠ PHỔ NHẠC 
Xin vào trang website:  
www.lmstflorida.com để xem và nghe các bài thơ của Nguyên 
Bông được phổ nhạc bởi Nhạc sĩ lmst. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
209

NGUYÊN BÔNG

http://www.lmstflorida.com/


Địa chỉ liên lạc: 
NGUYÊN BÔNG, 

1154 Center Grove St, 
Orlando, FL 32839. 

 
 
 
 

 Địa chỉ email: 
nguyenbong72@yahoo.com 

 
 
 
 

Trang nhà: 
www.nguyenbong.net 

www.butnhomhuongque.com 
 
 

ẤN LOÁT: 
Five Star Printing 

10322 Trask Avenue, Suite B 

Garden Grove, CA  92843 

(714)715-8172 
 
 

Giá: 
10 Mỹ kim 
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http://www.butnhomhuongque.com/


 
 

 

NGUYÊN BÔNG 
 

* Hội viên: 
 
- Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại / Florida. 
- Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại /Vùng Đông Nam Hoa Kỳ. 
- Hội Văn Nghệ Tự Do, Hoa Kỳ. 
 
* Tác Phẩm: 
- Đã có Thơ và Truyện đăng trên các Tập San, Đặc San, 
Tuyển Tập, Nhật Báo,…tại hải ngoại. 
- Đã phát hành: Tuyển Tập Truyện Ngắn I 
- Sẽ in:  
   - Tuyển Tập Truyện Ngắn II 
   - Tập Thơ Nguyên Bông. 
 
* Hiện định cư tại Florida, Hoa Kỳ. 
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