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DÒNG MÁU ĐỎ CHẢY XUỐNG
Khi chị Hiền nằm xuống nhắm mắt, xuôi tay, thì Hòa mới vừa mười tám tuổi,
sách vở còn ôm trong lòng. Hòa đau xót khi chị Hiền cầm tay Hòa thì thào: “Em lo
cho các cháu nhé em đừng để ai hành hạ các cháu tội nghiệp. Chị không lo được
cho tương lai em như đã hứa với mẹ mà bây giờ chị bỏ em một mình lại thêm các
cháu nhỏ dại, với thời buổi chiến tranh anh Khánh thì nay đây mai đó, em hứa với
chị đi”. Hòa khóc ròng:
-Vâng em hứa. Hòa nói đến đó thì cửa phòng vụt mở, dáng anh Khánh cao lớn
đổ vào, ôm lấy vợ khóc nức nở. Chị Hiền đưa đôi tay yếu ớt ôm lấy đầu chồng
vuốt nhẹ như vỗ về. Nhưng sức chị không còn nữa chị để đôi cánh tay rơi nhẹ trên
nệm giường, nước mắt chảy ướt gối. Khánh thôi khóc lấy khăn lau mặt cho vợ và
nói:
-Nhận được điện tín của Hòa anh vội xin phép về ngay, cũng may có máy bay ở
Dacto về Kontum liền nên anh mua vé máy bay dân sự về Sàigòn ngay, nếu không
cũng phải mất mấy ngày. Hiền mỉm cười gật đầu ra dấu hỏi chồng đã ăn gì chưa?
Khánh đâu có nghĩ gì tới ăn uống nhưng cũng gật đầu nói bừa:
-Rồi, anh ăn rồi, ăn khi anh ngồi trên xe về đây. Bây giờ có anh ở đây rồi em
ráng tĩnh dưỡng đừng nghĩ ngợi gì hết nghe chưa. Hiền biết mình như ngọn đèn
sắp tắt nên bảo Khánh:
-Anh bảo Hòa đem các con vào cho em thăm với, cả ngày nay chưa thấy chúng
nó đâu. Hòa dạ nhỏ, rồi về nhà sửa soạn cho bé Khanh, Hùng và Hảo vào bệnh
viện thăm Hiền. Hảo mới biết đi chập chững nên Hòa phải ẳm trên tay.
Đêm đó Hiền trút hơi thở cuối cùng. Khánh phủ phục bên vợ khóc như mưa.
Hòa cắn chặt lấy môi ôm các cháu vào lòng rồi cuối cùng cũng bật khóc.
* * *
Chôn cất chị Hiền xong xuôi, Hòa phải xin nghỉ học vì nhà cửa bề bộn và
không có ai săn sóc các cháu. Trước khi ra trở lại đơn vị Khánh giao lại Hòa một
số tiền và dặn dò Hòa săn sóc các con dùm Khánh,
anh còn một bà mẹ già nhưng ở mãi ngoài trung xa
xôi, mà mẹ Khánh vốn yếu đuối, Khánh chắc
không thể nào gởi con ra với Bà Nội được.
Khánh trở lại đơn vị tác chiến ở Dacto như cái
xác không hồn. Các bạn cùng đơn vị kính trọng nỗi
đau của Khánh không ai dám làm mất lòng Khánh
điều gì.
Kontum VN
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Cứ mỗi tuần đúng vào ngày Hiền mất Khánh lại ra cái quán đầu làng mua
hương về thắp cho vợ, và cứ sau bốn lần thắp hương Khánh lại theo xe đơn vị
xuống Kontum mua “mandat” gởi tiền về cho Hòa, anh cũng không nhớ ra rằng
mình bỏ thuốc lá và cà-phê tự lúc nào. Lòng chàng lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh
vợ và các con. Bỗng một hôm Đại-úy đại đội trưởng đến vỗ vai Khánh và báo cho
biết là anh được đổi về đơn vị không tác chiến ở Kontum. Khánh vô cùng mừng rỡ,
vì chàng tưởng đơn xin của mình sẽ không bao giờ được cấp trên xét đến. Tuy
không được như ý muốn, vì Khánh xin đổi về ngoài Trung để được gần mẹ, nhưng
thôi như thế cũng là đại hạnh rồi.
Hôm sau Khánh sửa soạn hành trang từ giã các bạn, ra tận đường cái đón xe đò
về Kontum. Một số bạn bè và cả Đại-úy đại đội trưởng cũng ra tiễn Khánh tận xe.
Khánh biết Đại-úy L. đã tận tình giúp đỡ cho anh có cơ hội gần gũi các con. Chàng
bắt tay từng người và cám ơn tất cả các bạn. Chàng nắm chặc tay Đại-úy L. cảm ơn
nhiều lần:
-Tôi mang ơn anh thật nhiều anh L.!
-Có gì đâu Khánh ơi, bạn bè giúp nhau là thường.
-Chúc các anh ở lại bình an.
-Thiếu úy về dưới đó nhớ viết thơ nghe, cho biết địa chỉ rồi khi nào đi phép bọn
em ghé thăm.
Đại úy L. cười thân mật:
-Ôi Kontum có chút xíu như cái chén, bọn bây đi lang thang ở con đường Lê
thánh Tôn thế nào cũng gặp mà lo gì.
Chàng đến Kontum trời đã chiều, ghé lại nhà người quen ở trọ rồi sáng hôm sau
đến nhận đơn vị mới. Theo thường lệ thì được nghỉ phép sau đó, nhưng Khánh
không lấy phép ngay vì gia đình ở xa và vì anh muốn dành ngày phép cho những
lúc cần thiết. Công việc đầu tiên của Khánh là viết thư cho Hòa báo tin mừng anh
đã được đổi đến một đơn vị không tác chiến ở Kontum. Đây là lần đầu tiên anh thật
sự vui sau ngày vợ mất. Anh vừa dán kín bao thư vừa nghĩ: “Chắc Hòa sẽ vui
mừng lắm”. Có một điều anh vẫn thắc mắc lo âu là không biết Hòa có chịu lên cái
xứ “khỉ ho cò gáy” này không? Ba tuần lễ sau chàng nhận được điện tín của Hòa:
“Anh sửa soạn nơi ăn chốn ở rồi xin phép về đón gia đình. Hòa”. Khánh tưởng như
không phải là việc xãy đến với mình nữa, vì anh nghĩ chắc Hòa sẽ viết thư từ chối
và hỏi han lôi thôi về nơi chốn thế nào. Chàng đâu có biết Hòa thương yêu Hiền và
các con chàng đến mức độ ấy.
Suốt tuần lễ Khánh lo dọn dẹp lại căn nhà mới mướn của bác Năm. Nhà cửa ở
đây đơn sơ thoáng khí chứ không tù hãm như ở Sàigòn. Khánh chắc Hòa sẽ bằng
lòng. Anh vui vì sắp được gần các con. Tuần sau Khánh lấy giấy phép và đánh điện
tín cho Hòa: “Thứ bảy anh về bằng DC3, air Việt-Nam. Khánh.”
* * *

3

Hoà gởi bé Hảo cho cô bạn nhỏ hàng xóm, rồi xách giỏ đi chợ. Hòa cố nhớ lại
những lúc Khánh về thăm nhà chị Hiền hay nấu những món gì. Đồ hộp thì nhất
định không mua rồi vì anh Khánh bảo là ớn đến tận cổ. À phải rồi cái món cá hấp
“sốt” chua ngọt. Hòa đi nhanh lại
hàng cá, đảo lên đảo xuống vài
vòng. Chợ đông hơn mọi ngày vì
hôm nay là thứ bảy nên Hòa phải
chen lấn mới mua được con cá mú
béo ngậy, xong, Hòa đi quanh ra
hàng thịt, lựa miếng thịt thật ngon,
vòng lại hàng rau cải để mua đủ các
thứ rau tươi và gia vị rồi quay về.
Chỉ có vậy mà về đến nhà cũng đã
hơn mười giờ sáng.
Hảo đang chơi bên nhà hàng
xóm thấy Hòa vội bỏ hết đồ chơi
chạy về. Cô bạn nhỏ hàng xóm chạy theo qua nhà nói tíu tít:
-Em đang chơi, thấy cô về là bỏ hết.
-Cảm ơn cháu nhé, đây có quà cho hai chị em, Hảo ngoan, ra ngoài chơi cô làm
cơm cho con ăn nhé. Hảo gật gật đầu lên nhà trên chơi chứ không theo chị Thúy
sang nhà chị nữa.
Hòa soạn các thứ ra cái rá lớn, lấy lồng bàn đậy lại, đem cá ra sau vại nước làm
sạch rồi bỏ vào tủ lạnh, thầm nghĩ: anh
Khánh chắc cũng phải xế chiều mới về đến
nhà. Khi còn chị Hiền mỗi lần anh Khánh về,
nhà cứ như là có hội. Chị Hiền mất như thế
mà cũng hơn nửa năm rồi. Thời gian như
trang giấy lật qua, mỗi trang dày đặc những
chữ, mỗi chữ là một kỷ niệm, chữ nào cũng
mang ánh mắt cuối cùng của chị Hiền. Hòa
nghe rơm rớm nước mắt và cay cay ở mũi,
mỗi lần nghĩ đến chị, Hòa lại như thế. Lắm khi nhớ chị quá Hòa lại khóc rưng rức
như trẻ thơ.
Nhà chỉ có hai chị em. Bố mất lúc hai chị em còn nhỏ, mẹ ở vậy nuôi hai chị em
Hòa. Chị Hiền lớn hơn Hòa đến tám tuổi, ngày mẹ mất chị Hiền cũng mới bằng
Hòa bây giờ. Nay chị mất Hòa cũng mới mười tám tuổi, chị và anh Khánh cưới
nhau năm chị mười chín, năm ấy Hòa mới chín tuổi. Mới đó mà bây giờ! Hòa như
thảng thốt với kỷ niệm của hai chị em đốt cháy trong trí tuởng.
-Thưa cô, cháu mới đi học về ạ.
Hòa giật mình quay lại vì cháu Khanh đứng sau lưng.
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-Em đâu con?
-Em mãi ở cái lớp mẫu giáo cứ khóc nhè nhè.
-Con phải đợi em về với chứ!
-Em đi với cô giáo ấy chứ có chịu đi với con đâu.
Hòa nghe tiếng động ở cửa vội chạy ra, cô giáo đang đem Hùng vào. Hòa nhỏ nhẹ
cảm ơn:
- Cháu làm phiền cô quá! em cảm ơn cô.
-Không có gì chị ạ, nhân tiện đi về cùng đường tôi dẫn cháu về luôn, thôi chào
chị.
-Vâng chào cô.
Hòa đi lấy nước rửa mặt và tay chân cho cả ba, rồi đi dọn cơm. Vừa ăn Hòa vừa
nói:
-Chiều nay ba về, các cháu phải cho ngoan nhé.
-A, ba về chở Hùng đi xe Honda. Hùng buông cả muỗng xuống bàn, đứng lên
chạy quanh nhà, giả làm xe Honda, miệng bắt chước tiếng Honda rồ máy om sòm.
Hòa cười chảy cả nước mắt:
-Thôi ăn cái đã, xe Honda phải đổ xăng chiều mới chạy được.
Khanh chững chạc:
-Honda chết máy thì Hùng đẩy
nhé!
Hảo lấy tay đập đập vào má
Hòa nói bập bẹ:
-Cho con đi với nhé, cô nhé!
Hùng nạt đùa em:
-Hảo đâu có biết vịn xe mà đòi
đi. Hảo mếu máo:
-Nhé! cô nhé!
Hòa ôm cháu vào lòng dỗ dành:
-Bây giờ cháu ăn no rồi đi ngủ
cho ngoan, chiều về ba sẽ chở đứa
nào ngoan nhất.
Hảo nuốt vội miếng cơm, rồi tiếp tục miếng khác cho đến khi hết chén, không
vòi vĩnh khóc dỗi gì hết.
Hòa dọn dẹp gọn gàng nhà cửa rồi bắt cả ba lên giường ngủ trưa. Hòa cấm ngặt
các cháu ra đường vào buổi trưa nắng gắt. Hòa cũng đi nằm nghỉ.
* * *
Khánh nhớ lại tám tháng trước, ngày Hiền mất, anh tưởng như mình chết nửa
thân hình, Khánh chạy ngược chạy xuôi, nói cảm ơn người này người nọ như một
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người máy. Bên cạnh chàng Hòa lúc nào cũng như cái bóng im lặng. Và các con
thật tội nghiệp, ngây thơ chưa ý thức được rằng mất mẹ là bất hạnh. Khanh chỉ biết
lờ mờ về sự chết, Hùng thì cho là Mẹ ngủ trong cái giường lạ lùng, có thắp đèn nến
sáng choang, Ba thì ngày đêm cứ đi đứng quanh đó, áo quần trắng toát, đầu cũng
quấn khăn trắng, cả cô Hòa cả anh Khanh, cả Hùng và Hảo cũng mặc quần áo mới
như nhau. Bạn bè của Ba của Mẹ và của cô Hòa ra vào tấp nập. Cho đến ngày đưa
Hiền đi chôn, khi thấy người ta bỏ cái giường sơn son thếp vàng có mẹ đang nằm
ngủ ở trong Hùng mới biết là người ta chôn Mẹ, khi đó Hùng mới ré lên khóc
khiến mọi người chung quanh xúc động ùa theo khóc như mưa. Hòa ngất đi,
Khánh cũng tưởng như ngất đi, có ai bế Hảo thì phải, rồi người ta bu quanh Hòa.
Khánh nhờ bạn bè theo săn sóc Hòa, đưa Hòa và các con về trước còn Khánh phải
ở lại, lo chỉ dẫn cho những người đắp mộ và dựng bia theo ý mình. Khánh thở dài:
“Thật cứ tưởng như mơ. Hiền chỉ mới qua một cơn đau nặng đã bỏ Khánh ra đi”.
Khánh bước vào nhà, đặt “ba-lô” xuống “đi-văn” ở phòng khách định bước ra
nhà sau thì đã thấy Hòa ở dưới bếp đi lên, mừng rỡ chào Khánh:
-Dạ, anh mới về!
-Hòa đang làm gì đó?
-Em đang sửa soạn làm cơm.
-Các cháu đâu em?
-Dạ mới ngủ trưa dậy, đang tắm ở sau nhà.
Nghe tiếng Khánh các con tuông cả lên reo ầm nhà:
-Ba về, Ba về. Hảo bị bỏ lại sau rốt khóc thét lên, mình mẫy ướt đẫm đầu cổ
chưa lau khô, nhưng khi thấy cả nhà bu quanh Khánh, Hảo nín khóc chạy lại ôm
lấy chân Khánh lắc lắc. Hòa vội lấy khăn lông quấn quanh người Hảo và nói:
-Hảo làm Ba ướt hết kìa.
Khánh ngạc nhiên ôm Hảo vào lòng sung sướng hôn lấy hôn để. Anh thấy các
con lớn hẳn ra, nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ, chỉ thiếu tiếng cười dòn của Hiền
mỗi khi anh về phép. Anh thầm cảm ơn Hòa, anh nhớ hồi anh mới cưới Hiền, Hòa
mới chín tuổi, thường ngây thơ nói: “Cám ơn anh Hai”, mỗi khi anh mua về cho
Hòa hộp kẹo hay gói bánh. Thế mà bây giờ Hòa phải thay chị nuôi mấy đứa con
của Khánh. Anh cảm thấy nhớ Hiền xót xa và thương Hòa hiền thục.
Hòa nhẹ nhàng mặc áo cho Hảo vừa dịu dàng nhắc Khánh:
-Anh đi rửa mặt thay áo rồi nghĩ ngơi một chút. Em đi làm cơm đây.
-Anh đi máy bay có mệt gì đâu, cô Hòa đi làm cơm đi, anh tắm xong sẽ ra chơi
với các cháu. Ăn xong Hòa dọn dẹp bàn ăn, đem ra sau bếp rửa chén, Khánh
xuống theo phụ Hòa ra máy xách nước đem vào đổ đầy lu, Hòa cười nói:
- Mọi khi không có anh, em vẫn xách nước lấy.
-Nhưng hôm nay có anh ở nhà lại khác, thấy em bận rộn với ba đứa nhỏ anh
thấy áy náy không yên, thà anh ở xa thì thôi. Hòa, anh muốn nói anh mang ơn em
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rất nhiều.
-Anh bất tất phải nói, anh chị đã nuôi em từ lúc mẹ mất. Bây giờ em lo cho các
cháu, cũng như anh chị đã lo cho em ngày xưa vậy, anh đừng nghĩ ngợi nhiều.
-Em đã suy nghĩ kỹ khi quyết định lên ở với các cháu và anh chưa?
-Em đã suy nghĩ kỹ từ lúc chị Hiền vừa nhắm mắt, nghĩa là anh và các cháu ở
đâu thì em phải ở đó. Nhận được thư anh em mừng vô cùng khi biết anh được về
đơn vị không tác chiến ở trung tâm thành phố.
-Còn căn nhà này em tính sao?
-Em định cho vợ chồng cô giáo ở trên trường em thuê, mỗi tháng ông bà sẽ trích
trong số tiền thuê mua “mandat” gởi lên cho em. Cả bàn ghế giường tủ em cũng
vẫn giữ nguyên. Vợ chồng mới cưới chưa có con. Anh đi được bao lâu?
-Hai tuần, anh định tuần sau sẽ đưa em và các cháu lên, anh đã lo xong nhà cửa,
anh hy vọng em sẽ bằng lòng.
-Anh không nên bận tâm về em quá, nơi đâu anh và các cháu ở được là em ở
được.
-Anh định bán cái xe Honda đi vì đem theo kềnh càng tốn kém, anh sẽ mua xe
khác hoặc không mua cũng nên, vì trên đó tỉnh nhỏ có đi đâu quá xa mà phải sắm
xe cộ.
-Anh tính sao cũng đuợc, quần áo em đã sắp sẵn chỉ còn bỏ vào va-li nữa là
xong. Dụng cụ đồ đạc bếp núc cũng không có là bao nhiêu, bỏ vào một thùng giấy
dày, cột chặc lại. Áo quần và đồ dùng riêng cần thiết cho cả nhà em cho vào các
xách tay. Hảo biết đi biết chạy rồi, chắc không đến nỗi nhọc lắm, vả lại còn có anh
phụ một tay, em không thấy lo mấy.
Hòa có giọng nói và cử chỉ giống hệt Hiền, khiến Khánh nghe có cái cảm giác
như Hiền vẫn còn quanh quẫn đâu đây. Anh nghĩ giá mà anh không đứng nói
chuyện trước mặt Hòa mà chỉ nghe giọng nói thôi, anh sẽ cho là Hiền đang nói
chuyện với mình, chỉ có khác một điều là Hòa còn trẻ, trẻ lắm. Cả hai bước lên nhà
trên Khánh nói:
-Em chu đáo quá.
Hòa xa vắng:
-Chị Hiền dạy em đó anh.
-Ngày mai anh đưa em ra thăm mộ Hiền, rồi anh đến thăm bác Tư đắp mộ lúc
trước để gởi gắm bác, nhờ bác săn sóc ngôi mộ cho Hiền, vì nhà bác ở gần nghĩa
trang.
-Anh nói phải lắm.
Hòa đứng dậy làm một cử chỉ bằng lòng, giống hệt Hiền, là nghiêng mình khép
nhẹ mắt và gật đầu, rồi bước đến bàn thờ lấy nhang thắp lên bàn thờ cha mẹ và chị.
Khánh thấy Hòa mắt rung rưng… anh nghe mình như muốn khóc.
* * *
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Hòa ẳm Hảo bước xuống phi trường Kontum nóng bỏng, gió nóng quyện cát
bay từng cơn. Hảo thức giấc đòi đứng xuống đi, nhưng Hòa không muốn vì sân
bay trãi nhựa, hơi nóng bốc lên trông thấy. Hòa dổ dành:
-Vào đến nhà nghỉ mát trong kia cô sẽ cho con đứng xuống nhé! Chóng ngoan
sắ p về đến nhà rồi.
Khánh hai tay hai xách, trông chừng Khanh và Hùng đang đi trước mặt, quay
lại hỏi Hòa:
-Em có mệt không?
-Em chỉ bị ù tai thôi, nóng quá sợ các cháu mệt, vậy mà em nghe nói Kontum
lạnh lắm làm em bỏ vào xách tay bao nhiêu là áo ấm.
-Người ta đốt rừng làm rẫy đó Hòa ơi, sắp sang thu rồi em không nhớ sao?
-Dạ nhớ chứ quên sao được.
-Lên đây anh cho em đi học lại nghe.
Hòa giật bắn người:
-Anh nói gì?
-Anh cho em đi học lại.
-Không được đâu, rồi ai coi sóc các cháu!
-Anh sẽ tìm cách lo cho em sau.
-Thôi bỏ đi, không nói tới nữa nhé, rồi hạ nhỏ giọng: chị Hiền không muốn.
-Anh có cách và chị Hiền sẽ bằng lòng, em đừng lo.
Xe chở hành khách của trạm Hàng Không VN lùi vào gần nhà nghỉ mát. Hành
khách lên xe, ai cũng nôn nóng về đến nhà để tránh cái nắng gió quái ác của miền
thượng du. Hòa nhìn chăm chăm vùng đồi núi xa xa chạy ngược chiều xe vùn
vụt, rồi hỏi Khánh:
-Ở đây đất trắng hở anh? Không giống như người ta nói là vùng cao nguyên đất
đỏ nhỉ?
-Đặt biệt chỉ có Kontum là đất trắng, chứ em bước qua địa phận Pleiku,
Banmêthuộc là đất đỏ, bụi bặm làm cho nhà cửa cây cỏ cũng một màu đỏ, chán
nản vô cùng. Nhưng ở mãi rồi cũng quen, những người ở Pleiku Banmêthuộc, cũng
thấy yêu mến vùng quê hương đất đỏ của mình như ta yêu mến Sàigòn Thủ Đức
vậy.
-Mình có đi qua được những nơi đó không anh?
-Được chứ, nhưng đi đường bộ thì nguy hiểm vì Việt Cộng hay chận đường bắt
quân nhân, còn đi máy bay thì tốn tiền, nên chỉ có những người buôn bán là thường
hay lên xuống mà thôi.
Chẳng mấy chốc mà xe đã đến trạm Hàng Không, Cô bán vé niềm nở:
-Thiếu úy lên trở lại rồi, có mấy cháu nữa phải không? Còn ai đây?
-Hòa, em tôi.
-Trời ơi xinh quá chừng!
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Hòa thẹn đỏ mặt, cúi đầu kéo Hảo lại gần. Khánh chỉ vào băng ghế dài nói với
Hòa:
-Em ngồi xuống đây nghỉ một chút, đợi người ta xuống hành lý rồi mình mang
về nhà luôn.
Hòa im lặng vâng lời ngồi xuống.
Nhận hành lý xong, kiểm lại đầy đủ, Khánh gọi hai chiếc xích-lô đạp, Hòa và các
con chàng ngồi một chiếc còn chiếc kia chàng chất đầy hành lý. Thấy không đủ
cho mình chàng gọi thêm một chiếc nữa rồi bảo Khanh sang với mình.
Khánh nói với bác xe:
-Bác cho chạy về số 12 đường Đoàn thị Điểm đi bác.
-Thiếu úy cho năm mươi đồng mỗi xe nghe vì đường lên dốc đạp cực lắm.
-Được rồi, bác đừng lo…

Hòa tần ngần đứng nhìn căn nhà xa lạ trong khi Khánh đang loay hoay mở cửa.
Anh bước vào mở rộng cửa sổ cho ánh sáng lùa vào, nhưng đóng cửa kiếng lại cho
khỏi gió và bụi. Hòa xách hai cái xách tay, theo Khánh bước vào. Khánh đỡ Hảo
lên thềm rồi trở ra với Hòa và Khanh. Khanh định phụ Ba đem hành lý vào. Khánh
cười bảo con.
-Nặng lắm con làm sao khiêng xách được. Hòa để đó anh mang vào đừng lo.
Thấy Hùng thập thò ở cửa anh vội nói:
-Hòa, em vào nhà kẻo các cháu mong. Hảo bập bẹ:
-Cô cho sữa.
Hòa lấy sữa làm sẳn đựng trong bình thủy cho Hảo, rồi đi từ trước ra sau nhà. Hòa
ngạc nhiên tự hỏi không biết Khánh lo từ hồi nào mà chu đáo quá. Giường, tủ, kệ
sách, các thứ đều sắp xếp gọn gàng, trí tưởng Hòa lang thang: Một cuộc đời mới
bắt đầu rồi. Khánh đứng sau lưng Hòa lên tiếng: “Hòa, lên anh chỉ phòng của em.”
Nàng theo Khánh lên nhà trên. Khánh mở căn phòng có khóa ở ngoài, nói với Hòa:
-Đây là phòng của em, con gái phải có phòng riêng, anh sắm cái giường rộng
này cho em và Hảo, phòng có then cài bên trong, anh và Khanh Hùng nằm ở ngoài.
Đây là tủ áo của em, em có thể sắp đặt theo ý em. Ngoài ra có gì em muốn thay đổi
thì cứ thay đổi khỏi cần phải hỏi ý kiến anh. Vùng này không có điện nên nhà nào
cũng thắp đèn “Măng-chon” hoặc đèn “Aladin”. Anh mua ba cái “Aladin”, một cái
lớn ở nhà bếp, một cái cho nhà trên và cái nhỏ này cho em. Em không buồn vì ở
đây không có đầy đủ tiện nghi như ở nhà chứ?
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-Ồ, không đâu anh, ở đâu có anh và các cháu là em vui rồi, anh đừng lo. Em
thích đèn bạch lạp, anh có ra phố thì mua cho em một mớ.
-Tối nay không phải nấu nướng gì cả, anh đem cái “gà-men” lớn này ra tiệm
cơm ở ngoài phố mua đầy các thứ về ăn cũng ngon và để em khỏi mệt. Nhân tiện
anh mua đèn cầy về cho em. Hòa nghiêng người khép nhẹ mắt, gật đầu.
Tối đó Hòa ngủ trong căn phòng xa lạ ở một nơi mà chưa bao giờ Hòa đặt chân
tới. Hòa nhìn bức ảnh hai chị em chụp chung để trên bàn con ở cạnh giường, mắt
chị như tươi cười khuyến khích và an ủi xen lẫn ánh mắt tội nghiệp của chị lúc hấp
hối, khiến Hòa như thấy được linh hồn chị chập chờn trong ánh nến lung linh. Hòa
bước lại đóng cửa sổ rồi tắt nến chỉ chừa lại cây đèn “Aladin” nhỏ xíu ngọn. Hòa
thấy không cần phải cài then cửa phía trong như anh đã dặn, yên tâm lên giường
nằm bên cạnh Hảo. Hòa thấy ánh đèn ở nhà ngoài vẫn còn sáng và nghe tiếng
Khánh trở mình.
Khánh muốn mướn một người để
trông coi Hảo cho Hòa có thì giờ đi
học trở lại, nhưng Hòa không bằng
lòng:
-Em không cần thiết phải đi đến
trường mới học được. Anh mua sách
cho em đầy đủ, em học ban B anh
mua sách toán có giải, em tự học lấy,
tối về anh có rảnh kèm thêm cho em
cũng được. Em không muốn bỏ các
cháu lôi thôi lếch thếch chị Hiền
buồn. Vả lại mình cũng không dư dã gì nhiều mà mướn người cho tốn kém. Hảo
lớn rồi, đâu cần ẳm bồng nữa mà anh lo.
-Hiền muốn anh lo cho em học hành tới nơi tới chốn và Hiền muốn…suýt nữa
Khánh buột miệng nói ra ước muốn cuối cùng của Hiền.
-Chị Hiền muốn gì?
-À, thì Hiền muốn em cũng bằng như người ta…
-Thì em tiếp tục học ở nhà cũng được vậy, năm nay không đỗ thì sang năm cũng
đỗ, có khó gì đâu. Thí sinh tự do đâu có hạn định tuổi. Vã lại em đã học nửa
chương trình lớp cuối, bây giờ em bắt đầu học lại từ đầu thì dẫu chậm cũng kịp mà.
-Em tự tin quá, thi hỏng đừng khóc nhé!
Hòa dững dưng:
-Em nghĩ sau ngày chị Hiền mất chẳng có cái gì có thể làm em xúc động đến
khóc được. Nói dại mồm dại miệng chứ ngoại trừ có gì bất hạnh xãy ra cho gia
đình mình mới hòng làm em khóc mà thôi.
Cuối năm đó Hòa thi đỗ tú tài toàn phần. Hòa dự tính tự học thêm nữa, nếu có
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dịp là thi mãi lên. Khánh phải công nhận là Hòa thật thông minh, dường như thông
minh hơn cả Hiền nữa.
Chung quanh hàng xóm ai cũng tưởng Hòa là em gái của Khánh vì nghe các
con Khánh gọi Hòa bằng cô và Hảo thì hoa hao giống Hòa, cháu giống cô là
thường, nhưng không có ai tò mò làm chi. Họ cũng chỉ là dân các nơi đến đây làm
ăn sinh sống hoặc quân nhân công chức ở các miền xa đổi lên, cũng không có ai ở
lâu năm tại đây. Họ đến một thời gian rồi lại xin đổi đi nơi khác. Ở cái xứ mà tối
sập mặt trời là ai cũng rút hết vào trong nhà vì ngoài đường tối om không có đèn
đóm gì hết, con nít thì sợ ma, mà người lớn thì sợ “người ta”. Chỉ có một con
đường độc nhất có đèn sáng là đường Lê Thánh Tôn mà thôi. Nhưng phải nói
những đêm trăng ở cao nguyên thật là đẹp, thật là liêu trai. Hòa cứ ước ao thầm:
Giá mà được đi vào cánh rừng dương trước Tịnh Xá của các Ni- cô ở gần con suối
chảy dọc ra sông Dakla thì phải biết là tuyệt diệu. Sông Dakla trong xanh thấy đáy,
nước chảy cuô ̣n dòng, chắc phải đẹp
gấp trăm lần trăng ướt lá dừa miền
Tây. Hòa mê cái hùng vỹ của núi sông
chốn này. Anh Khánh thì cứ luôn
miệng nói: Xứ gì mà “buồn như chấu
cắn”, nhưng thật tâm Hòa cũng biết là
anh yêu nơi này nhiều, nhất là từ ngày
có Hòa và các con anh sống ở đây.
Mùa đông ở đây cũng lạnh nhiều như
ở ngoài trung nhưng không có mưa
dầm, nên thích hợp cho trẻ con. Ba đứa nhỏ lên đây trông phơi phới như mụt
măng, môi má lúc nào cũng đỏ hồng trông thật đáng yêu.
Thắm thoắt mà chúng nó lớn như thổ i, Hòa cũng vừa đúng hai mươi.
* * *
Mấy hôm nay Hòa cảm thấy mệt, sáng nay, lúc anh Khánh đi làm Hòa nghe
nhức đầu chóng mặt muốn gọi anh lại, nhưng nghĩ sao lại thôi, định bụng trưa về
nhờ anh đi mua thuốc cảm để uống. Hòa gắng gượng lo cơm nước cử trưa cho các
cháu rồi đi nằm. Khanh, Hùng, Hảo kéo vào thăm, Hòa bảo các cháu ra ngoài ăn
cơm xong rồi ở trong nhà chơi, đừng đi đâu cả. Không hiểu bận gì trưa đó Khánh
không về nhà.
Bước vào nhà đi từ trước ra sau, không thấy các con và Hòa đâu cả, Khánh gõ
nhẹ vào cánh cửa phòng Hòa. Khanh thò đầu ra nói nhỏ:
-Cô bịnh, Ba không được làm ồn, cô đang ngủ. Nghe chữ “Bịnh” Khánh tối tăm
mặt mày, Khánh liên tưởng đến nỗi bất hạnh đắng cay đã xãy đến trong đời mình.
Khánh đẩy nhanh cửa đi vào. Hòa nóng sốt gần như mê man mặt đỏ gay nằm im
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lìm như ngủ, anh nói nhanh:
-Khanh, chạy sang bác Bảy xích-lô nhờ bác chở đi Bác-sĩ ngay.
Bác Bảy sang chờ ở ngoài cửa. Khánh bế xốc Hòa lên khiến Hòa mở mắt nhưng
vội nhắm lại ngay không nói gì cả, anh cảm thấy hơi nóng từ người Hòa chuyền
sang anh qua lần áo lính dày cộm. Khánh tâm thần bất định chỉ biết nhắm hướng
cửa nhà đi ra xe, quên cả dặn dò các con, anh như “con chim bị tên thấy cành cong
là sợ”.
-Bác cho chạy thẳng đến bác-sĩ T…dùm tôi nhé!
-Trung-úy khỏi lo, tôi biết hết các ông bác-sĩ ở đây.
Khánh bế Hòa vào phòng mạch tư B/s T…Thấy bịnh khẩn cấp cô y-tá cho vào
phòng ngay không cần lấy số.
Sau khi khám cho Hòa, bác-sĩ bảo đưa Hòa vào bệnh viện Dân-y Kontum rồi
ông sẽ ra theo. Bác Bảy vẫn còn ngồi chờ ngoài kia, Khánh nhờ bác đưa Hòa đến
dân y viện ngay. Đến nơi anh bế Hòa vào khu ngoại chẩn, kèm theo giấy giới thiệu
của bác-sĩ, anh trở ra biếu tiền bác Bảy:
-Chắc em tôi phải ở lại đây lâu, cảm ơn bác đã có lòng chờ đợi.
-Không có gì Trung úy, có chuyện gì cứ bảo thằng nhỏ chạy kêu tôi, khuya
khoắt gì cũng không sao, thôi tôi về trước Trung-úy về sau nhé.
Khánh quay vào, nhân viên ở đó cho biết Hòa đã được đưa qua phòng cấp cứu
để chuyền sérum và thuốc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hòa thấy mình nằm trong căn phòng xa lạ, ánh sáng lờ
mờ, Khánh đang loay hoay sửa cái chăn lại cho nàng. Hòa cất tiếng gọi nhỏ:
-Anh Khánh cái gì lạnh ở đầu em quá!
-A, em đã tỉnh lại rồi! Khánh nói như reo.
-Em làm sao vậy? Em đang ở đâu đây? Em nhớ em nghe nhức đầu ghê lắm rồi
đi nằm, sao bây giờ thấy lạnh ở đầu quá, tại thấy lạnh em định kéo chăn đắp nên
thức dậy.
-Bác-sĩ cho đắp nước đá lên trán em nên lạnh chứ có gì đâu. Anh đưa em vào
bệnh viện chiều hôm qua vì em sốt mê man không hay biết gì.
-Em mơ em gặp chị Hiền, nhưng chị xua không cho em vào nhà. Em bịnh nặng
lắm hở anh?
-Không, bây giờ thì khỏi lo rồi. Bác-sĩ bảo nếu em tỉnh dậy và bớt sốt thì không
còn nguy hiểm nữa.
-Các cháu đâu rồi? Ai trông chừng bé Hảo?
-Anh nhờ bác Năm gái lo hộ cho các con ở nhà, em cứ yên tâm nằm nghỉ.
Khánh xin phép nghỉ mấy ngày ở nhà săn sóc cho Hòa ở bệnh viện tận tụy như
chồng lo cho vợ, chẳng có gì mà Khánh từ nan. Hòa thấy giữa mình và Khánh và
các cháu không còn có gì có thể tách rời được nữa.
Rồi Hòa xuất viện, và mấy tháng sau đó nàng nhận lời làm vợ Khánh.
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Đám cưới hai người tuy đơn sơ nhưng vô cùng thân mật. Đại-úy L. uống rượu
say túy lúy, vổ vai Khánh cười ha hả:
-Tao chúc vợ chồng mày sống tới già tới chết ở cái chốn mà mày luôn mồm
than “buồn như chấu cắn” này nghe Khánh …
Đêm tân hôn hai vợ chồng, hai anh em, nằm nhắc mãi đến Hiền. Khánh nói:
-Hiền bắt anh hứa là không được lấy ai cả, ngoại trừ người đó là em. Hiền nói
Hiền ghen dữ lắm.
-Chị Hiền cũng bắt em hứa là không cho một người đàn bà nào bước vào gia
đình hết và em phải lo cho các cháu.
-Và em nhất định lên đây, quyết không cho ai vào hết phải không? Em ghê thật,
vậy mà anh nào hay biết gì.
Hòa cắn vai Khánh;
-Em cũng ghen dữ lắm à nghe, anh liệu hồn!
* * *
Cuộc chiến bùng nổ lớn khắp nơi. Cao nguyên mất, Khánh, Hòa cùng đoàn
người chạy loạn đưa các con về được Thủ-Đức…Saìgòn mất…Sĩ quan ra trình
diện đi học tập…Hòa nhất định không cho Khánh trình diện. Hòa thuê nhà khác
vùng ở, khai lại họ tên chồng và các con, rồi ra thân buôn bán nuôi chồng con.
Nhưng chính quyền Cộng sản không cho dân tự do buôn bán làm ăn, họ tìm cách
đẩy dân về vùng “Kinh Tế Mới”. Gia đình Khánh bị kẹt vì không phải là dân vùng
đó nên phải đi kinh tế mới. Khánh Hòa nấn ná được một thời gian rồi cũng bị lùa
đi. Dân đi kinh tế mới gồm đủ thành phần trong xã hội, thành phần đông nhất là
các bà có chồng con đi học tập. Họ kháo nhau là: Nếu ở nhà gia đình nhận đi vùng
kinh tế mới thì thân nhân chóng được
về. Nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy
chồng con đâu, mà ngày hai buổi phải
nắng mưa, không kham được. Lúa
thóc, gạo nếp, mùa màng, đậu bắp đâu
chẳng thấy mà tiền bạc cạn dần, bịnh
hoạn liên miên, người lớn trẻ con thi
nhau mắc bịnh sốt rét, khắp nơi. Họ
lần lượt bỏ về Saìgòn gần hết. Hùng
bị lây sốt rét phải mang vào bệnh xá
cả tuần nay, mà vẫn chưa khỏi. Nhìn con đứa nào đứa nấy ốm tong teo, Khánh,
Hòa nghe xót xa vô cùng. Hòa nhất định đem con về lại thành phố chữa bịnh cho
Hùng. Khánh gom góp tiền bạc còn lại, xin giấy giới thiệu cho Hùng về bệnh viện
tỉnh. Vùng kinh tế mới quá xa nhà, mà Hùng mê man nguy ngập nên Khánh phải
đưa con đến bệnh viện Vũng-Tàu trước. Cả gia đình năm người không nơi nương
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náu, ngày thì lang thang trên các ghế đá bệnh viện, tối lại quây quần dưới chân
giường của Hùng ngủ dật dờ làm mồi cho đàn muổi đói truyền đủ thứ bịnh. Tiền
bạc dành dụm từ bao lâu nay Khánh trút hết vào việc mua thuốc và lo ăn cho vợ
con. Hùng được cho xuất viên, mặc dầu chưa khỏi hẳn, nhưng vì bịnh nhân quá
đông nên bệnh nhân nào hơi khỏe là bị tống ra khỏi bệnh viện ngay.
* * *
Lươ ̣m rác kiế m số ng.

Sàigòn tìm cách ngăn nước ngâ ̣p

Khánh bước vào phòng thí nghiệm, thử máu, rồi được đưa qua một căn phòng
rộng, ở đấy anh thấy có nhiều người ngồi đợi. Khánh yên lặng ngồi xuống chờ tới
phiên mình, chàng giật mình khi cô y tá kêu cái tên xa lạ được Hòa đặt cho mình từ
sau ngày mất nước. Anh theo cô vào căn phòng có kẽ chữ: “Phòng Hiến Máu”.
Khánh chua chát nghĩ thầm: “Mình đi bán máu và họ mua máu chứ có ai xin và ai
hiến đâu, máu người dân bây giờ chắc cũng cạn gần hết còn gì đâu mà hiến”.
-Anh nằm xuống đây và quay mặt sang bên kia, nếu thấy chóng mặt hay có gì
khác thường thì báo cho tôi biết nhé. Khánh nhìn cây kim dài và to thấy rờn rợn,
nhưng anh vẫn nhìn chầm chập vào cánh tay được sửa soạn cho cây kim đâm suốt
vào mạch máu của mình. Khánh nhắm mắt tính nhẩm với số tiền mười đồng bạc
anh sẽ làm gì khi rời khỏi phòng hiến máu. Nhất định là phải mua vé xe cho cả gia
đình về nhà ngay rồi sau đó sẽ hay. Anh rời khỏi phòng hiến máu dành cho đàn
ông, vừa đi quanh hành lang anh thấy Hòa đang lảo đảo từ phòng hiến máu dành
cho đàn bà đi ra, anh bước vội lại ôm lấy vợ:
-Em, em có làm sao không? vào đây làm gì?
Hòa ôm lấy Khánh nước mắt chảy quanh tròng:
-Anh đừng giận em nhé, mình không còn đồng nào thì lấy gì cho con ăn? Còn
anh nữa, anh cũng vào đây làm gì?
-Thôi em đừng khóc nữa, đã đến nỗi này…
- Anh đưa em về nhà, đưa các con về nhà đi anh, rồi tìm cách trốn khỏi nơi này
sớm ngày nào hay ngày nấy. Em vẫn còn may mắn là có anh bên cạnh. Em về bán
hết đồ đạc trong nhà, em bán luôn cả căn nhà… em bán hết…em bán hết…
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Khánh dìu vợ đi lòng thầm nghĩ đớn đau: “Giá mà cơ thể anh có đủ máu, đem
bán mỗi ngày…đổi lấy cơm áo cho vợ con chắc anh cũng làm”.
Dã-Thảo Quế Trầ n.
Sydney Mùa Thu năm 1982.
Tra ̣i tù cải ta ̣o của CS sau 30 tháng 04 năm 1975
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