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VIẾT CHO NGƯỜI  

“ĐÃ CHẾT” 
 (Bài 2) 

 

 

Đừng xa nhau, đừng quên nhau  

Đừng dứt tiếng ngậm sầu, 

Đừng im hơi đắng cay rời nhau 

Đừng đi mau, để mãi mãi là chiếc bóng đậm màu 

Còn theo nhau tới muôn đời sau… 

(Phạm Duy). 

 

I. 
Từ hồi nào không nhớ, tôi nhận một lá thư từ Virginia gửi đến địa chỉ nhà tôi ở San Jose, ký tên Uyên Thao.  

Qua nét bút đẹp, rất cứng cáp mang đầy nam tính, anh xin “làm quen và mời TTBG hợp tác” trong một tờ báo anh 

đang (hay sẽ) thành lập (tôi cũng không nhớ rõ). 

 

Thư qua thư lại đôi lần không có gì đặc biệt. Anh xin tôi gửi cho các tác phẩm mà “tôi nghe bạn bè nói đến nhiều, 

nhưng không có tiền mua chúng!” Tự dưng, tôi đâm quý ngay cá tính thành thật biểu tỏ qua câu thư vừa đọc, nên gửi 

cho anh tất cả những mặt sách đã xuất bản, trừ ra cuốn Nhật Nguyệt Buồn Như Nhau II viết về TNH với lời kèm: 

“Xấu hổ nên không gửi, xin lỗi anh!”. 

 

Đầu năm 2003, một buổi tối, Uyên Thao và Thanh Thương Hoàng tìm đến gặp tôi (theo lời “xin” qua điện thoại 

của Thanh Thương Hoàng từ lúc ban trưa). 

Đó là lần thứ nhất tôi gặp Uyên Thao. 

Cái vẻ cởi mở tự nhiên từ tôi đã xóa đi ngay sự ngỡ ngàng giữa ba con người xa lạ. (Tôi chưa bao giờ biết họ).  

Uyên Thao mỉm cười chào tôi, nửa như lúng túng, nửa như “gần gũi” trong vũng không gian ấm áp có những hàng 

kệ sách, cao sát gần mái nóc. 
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Anh nói giọng Bắc, dáng rất gầy, nét khắc khoải ẩn tàng trên mặt; ánh mắt thông minh nhưng trông mệt mỏi, 

tuồng như “cam chịu”. (Tôi không hiểu tại sao lại có nhận xét như vậy? Có phải chỉ là sự “tưởng tượng phong phú” 

phát sinh từ cái đầu nghệ sĩ mà ra?) 

 

Anh thuộc thế hệ Văn Quang, Thế Phong, tên tuổi dậy vang khi tôi còn là cô bé nữ sinh chưa xong Trung Học. Vì 

thế, ngoài những “cái biết” hạn hẹp về các chuyện “Sinh viên biểu tình” ở Sàigòn; tờ báo Sống của Chu Tử, báo Đời 

của Uyên Thao, báo Văn của ông Nguyễn Đình Vượng, báo Bách Khoa của bác Lê Ngộ Châu, báo Tiền Tuyến của 

bác Hà Thượng Nhân…, còn thì tôi không hề giao du hoặc chẳng biết tí gì về giới người cầm bút ngày xưa…  

 

Câu hỏi “tại sao có nhận xét „cam chịu‟ dành cho Uyên Thao trong lần đầu gặp gỡ” (có lẽ) được giải đáp từ ý 

nghĩ: "Bất cứ lúc nào nghe tin một nhà văn đã thành danh thuở trước bỏ quê hương ra đi, nhập cư nước Mỹ, bất thần 

hai cụm từ cam chịu (cho nhà văn kia) và thất vọng (cho chính mình) hiện lên rõ ràng giữa cái đầu tôi.” 

 

 

Bữa ăn tối bày ra, chai Rémy Martell được dọn. Thanh Thương Hoàng chối từ không uống. Chỉ Uyên Thao cầm 

lên cốc rượu, cụng nhẹ vào cốc của tôi. 

Khi gói thuốc lá được đưa sang anh, anh nhận ngay, rút ra một điếu, vẻ không chút gì miễn cưỡng. 

Tiếng cười Thanh Thương Hoàng vang lên cùng với câu nói: 

"Nó vừa ở nhà thương ra. Bác sĩ cấm hút thuốc, mà chỉ BG mời, nó mới hút đấy!" 

Tôi nhìn anh.  

Trong bộ dáng gầy, thấy như vẫn còn ẩn tàng ngọn lửa đấu tranh của một thời Sàigòn xa cũ. 

Dẫu “không biết tí gì” như trên đã viết, thì qua báo chí, tôi cũng đã theo dõi trọn vẹn mọi biến cố xảy ra từ cuối 

thời Tổng Thống Diệm, 1963 trở về sau. Các tin tức cập nhật trên báo Đời, báo Sống mỗi ngày, tôi đều có đọc. Các 

bài viết của anh cũng nằm trong số “những biến cố” vừa nói.  

 

Trong đêm đó, giữa làn khói thuốc làm ấm căn phòng khách, chúng tôi trò chuyện. Những câu chuyện văn chương 

rất sống động mà chỉ mỗi Uyên Thao và tôi trao đổi. Nơi anh không còn cái vẻ lúng túng ban nãy.  

Tôi hỏi từ đâu mà các anh biết tôi?  

Uyên Thao im lặng. 

Thanh Thương Hoàng đáp, “đọc BG từ khi còn trong nước, anh em chuyền tay nhau bài BG viết về Phạm Duy”. 

Uyên Thao cười, tiếp lời Thanh Thương Hoàng: 

"Trước khi tôi đi Mỹ, anh em bên này đã đưa ra một danh sách nhà văn, bảo tôi „đừng nên giao thiệp‟ khi qua tới 

Mỹ. Tên TTBG đứng hàng thứ nhất, trên cả tên Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm báo SàiGòn Nhỏ..." 
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Tôi bật hỏi: 

"Vậy tại sao hôm nay anh vẫn có mặt ở đây? Anh không sợ họ giận?" 

Thanh Thương Hoàng cao giọng: 

"Thằng này mà sợ ai? Đến San Jose, người đầu tiên nó bảo tôi điện thoại xin gặp là BG!" 

Anh cúi đầu cười một mình, trên mặt phô bày sự công nhận lời nói người bạn là thật.  

Một thoáng rất nhanh, tôi cảm nhận mình "biết rõ về Uyên Thao” theo câu Thanh Thương Hoàng nói. (Tự dưng 

bỗng thấy “thân” với anh, tuồng như với một người bạn từng giao thiệp nhiều năm, rồi vắng bặt rất lâu!) 

 

“Ước muốn cùng bạn hữu làm sống lại tờ báo Đời tại San Jose”, là đề tài chính được đưa ra trong câu chuyện. 

Anh mời tôi cộng tác, giữ một trang trong tờ báo dự tính. Trong tôi bỗng xuất hiện ngay “nỗi SỢ cố hữu” theo chốn 

giang hồ “gió tanh mưa máu”, nên thốt lời từ chối: 

"BG đâu biết gì về ngành báo." 

Giọng Uyên Thao chứa đầy tin tưởng: 

"BG thừa khả năng. Chúng tôi sẽ dành riêng cho BG một mục, đặt tên Nước Chảy Qua Cầu, không giới hạn chủ 

đề, muốn viết gì thì viết." 

Và anh kiên nhẫn giải thích:  

"Kiểu như mục Ao Thả Vịt của Chu Tử trong tờ báo Đời ngày cũ...." 

Tôi vẫn từ chối lời đề nghị: 

"Nếu biết có sự cộng tác của TTBG, sẽ chẳng bất cứ nhà văn nào khác muốn gửi bài cho tờ báo các anh đâu." 

 

 

II. 
Ngay sáng kế tiếp, Thanh Thương Hoàng điện thoại mời tôi đi uống café, hẳn nhiên với cả Uyên Thao. 

Buổi sáng ngồi trong một căn phố ở khu Senter, nơi được dùng làm tòa soạn cho tờ báo Đời sắp tới, cả hai lập lại 

với tôi lời đề nghị đêm trước.  

Thoạt tiên tôi vẫn từ chối; sau, thấy lối nói của Thanh Thương Hoàng tha thiết quá, nên nhận; (đồng thời với cùng 

cảm giác sợ hãi tối hôm trước theo “chốn giang hồ mưa máu gió tanh!”) 

 

Trong câu chuyện mày-tao sống động giữa Thanh Thương Hoàng và Uyên Thao, tôi ngồi im, lơ đãng. Cái thế giới 

họ vẽ ra là một thế giới nào tôi chưa từng có mặt, kéo dài từ VN sang đến Mỹ. Những nhân vật được đề cập, tôi có 

nghe, nhưng hoàn toàn không gặp. Chỉ mỗi tên Thế Phong và Hoàng Vũ Đông Sơn là tôi được biết mà thôi. 

Có một câu Thanh Thương Hoàng nói: 
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"Nó là thằng sâu rượu thì cứ gửi thí về một chai rượu cho nó là đủ.” 

Uyên Thao lắc đầu, đáp lại câu gì đó tôi hoàn toàn không hiểu nên không nhớ được.  

Câu chuyện hai người tiếp tục xoay quanh nhân vật “nó” dần dà làm tôi chú ý. Nhưng cuối cùng rồi cũng chẳng 

hiểu tại sao “nó” lại có mặt ở đây? 

Cả ba rời căn phố trống, ra khu Senter uống café tiếp. Trời San Jose có nắng nhưng vẫn còn se se lạnh. Cái bề 

ngoài mong manh (trong chiếc chemise đơn giản) của Uyên Thao làm tôi ái ngại. Dù vậy, trông anh rất tươi tỉnh, đến 

nỗi tôi khó tin rằng anh vừa mới từ bệnh viện ra sau một cơn giải phẫu (mà tôi có được nhận tin theo kiểu các E-mails 

gửi chung).  

 

Đến một hồi, Thanh Thương Hoàng xin giã từ theo một cái hẹn. Uyên Thao ngồi lại với tôi.  

Chúng tôi dời chỗ, đến một quán cóc ven đường khu Senter nhộn nhịp. Tôi nói:  

"Ngồi đây dễ chịu, tha hồ hút, không làm phiền kẻ khác." 

Gói thuốc được lôi ra, đặt lên trên mặt phẳng của cái bàn nhỏ. Tôi không định mời anh khi nhớ lại cái lệnh “Bác sĩ 

cấm”... Nào dè anh chìa tay xin một điếu, xong bật tiếng cười vui: 

"Ngồi chuyện trò với BG mà không hút thì phí quá! Bao giờ trở về Virginia, hẳn sẽ tuân theo lời bác sĩ!" 

Tôi đâm thích ngay cái vẻ “bất cần đời” qua câu nói đó; điều, cũng hiện hữu nơi tôi, dễ dàng khiến cho kẻ khác 

“ngứa mắt”! 

 

Buổi sáng thanh bình. Mùa Xuân đang lấp ló. Phố phường bắt đầu náo động. Và, giữa hai-người-bạn-mới-quen, 

các câu chuyện trao đổi thấy như tuồng quen-thuộc-từ-đã-rất-lâu. 

Tôi kêu lên: 

"Trời đẹp quá!" 

rồi đưa ra lời bày tỏ: 

"Từ ngày sang Mỹ, BG không bao giờ có dịp ngồi lê la ở những quán café, đặc biệt là quán lộ thiên như hiện tại." 

Anh nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên lộ ra trong mắt. 

 

Tôi tiếp: 

"Quả là trái ngược so với thuở nào còn sống đời phiêu bạt. Bạn bè cũ và các người thân ai cũng nhận rõ như vậy. 

Ngay chính mẹ BG cũng phải đôi lần đưa ra nhận xét: Không ngờ con thay đổi quá! Ngày xưa mỗi lần bạn bè đến tìm 

con, Mẹ phải chỉ họ ra kiếm ở quán này quán kia…" 

Cái vẻ ngạc nhiên lại dậy lên lần nữa. 

Tôi gật: 
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"Bây giờ BG sống ẩn mình như một nhà tu, chẳng ai thấy mặt ngoại trừ gia đình và đám học trò nhỏ. Yên thân! 

Thì giờ vàng ngọc dành hết cho cái bàn viết. Khỏi lo bao chuyện thị phi. Tránh được vô vàn phiền não." 

Uyên Thao im lặng, vẻ suy nghĩ. 

 

Tôi thản nhiên: 

"Anh biết, trưa hôm qua nhận phone, chỉ mới nghe ba chữ Thanh Thương Hoàng là BG đã muốn cúp liền điện 

thoại. Nào dè khi anh ấy nói: Có Uyên Thao muốn xin đến gặp, BG bỗng đâm ra khựng. Chẳng biết suy nghĩ làm sao 

mà lại bằng lòng cho các anh gặp mặt." 

Uyên Thao cười. 

 

Tôi thú nhận: 

"Nể anh lắm mới tiếp anh hôm trước, rồi bây giờ lại còn lê la quán café với anh!" 

Anh tròn mắt nhìn tôi. 

Tôi cười phá lên: 

"Nói nể, mà nể cái gì chứ? BG đâu đã biết anh là ai để cần phải nể? Rõ BG là chúa xạo! Anh đừng tin nghe!" 

Uyên Thao ngồi im, nơi khóe môi vẫn liên tục nở ra những cái cười tủm tỉm. 

 

[Trong óc hiện thật nhanh câu nhận định đêm qua của đứa em gái, sau khi hai người bạn mới quen đã từ giã: “Anh 

Thanh Thương Hoàng thì Bé không biết, chứ còn anh Uyên Thao thì biết. Ảnh nổi tiếng từ khi Bé còn đi học, bọn 

Gia Long tụi Bé vẫn chuyền tay các bài báo đấu tranh dữ dội anh ấy viết... Vậy mà lúc nãy ảnh ngồi im re trước 

mặt chị, thấy thật kỳ lạ!...”] 

 

Buổi sáng San Jose, Uyên Thao vẫn ngồi “im re” lắng nghe các câu chuyện kể của tôi về giới văn chương hải 

ngoại, về những cuốn sách đã đọc, những tác phẩm đã viết, hai tập Truyện Dài Không Tên oan nghiệt. Các điếu thuốc 

được liên tục đốt. Cái lạnh vẫn tỏa tràn không khí. Trong đôi mắt anh, nỗi thích thú hiện ra rõ rệt. Trước mặt tôi 

chẳng phải là "một-anh-bước-chân-vào-phòng–khách-nhà-tôi-dáng-vẻ-ngỡ-ngàng-xa-lạ", mà, bây giờ nơi anh, mọi 

thứ ấy không còn hiện hữu, đến chừng như cũng-chưa-từng-hiện-hữu-tối-hôm-qua. 

 

Tôi lập lại ý tưởng của mình hôm trước: 

"BG nghĩ, với tờ báo Đời của anh, anh không nên mời BG hợp tác." 

Đôi mày anh cau lại: 

"Sao vậy?" 

Tôi thành thật: 
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"Tại anh mới đến Mỹ nên không biết nhiều bằng BG. Giới văn chương VN ở cái xứ này xô bồ lắm. Thật giả khôn 

lường, vàng thau lẫn lộn. BG không muốn nhúng chân vào đó…" 

Tôi bỏ lửng câu.  

Cái vẻ nơi anh là “chờ đợi”. 

 

Tôi cười: 

"Ở đây thiên hạ rất kỵ jeu BG. Nếu hợp tác trong tờ báo anh, e rằng chỉ đem phiền toái đến cho anh." 

Uyên Thao im lặng, vẻ trầm ngâm, sâu kín. 

Tôi kết luận: 

"Quý nhau, đi uống café với nhau thế này là đủ. Còn thì BG rất sợ. Từ biết bao năm qua, BG đã cao chạy xa bay 

khỏi cái chốn dẫy đầy thị phi đó. Không cần giao tiếp. Không cần bon chen chỗ đứng. Ai muốn làm gì, mặc kệ! Xin 

nhắc lại, anh may lắm mới được BG tiếp tại nhà buổi tối hôm qua!" 

Anh cúi đầu: 

"Cảm ơn BG!" 

 

Buổi sáng, tôi thấy thoải mái (điều, với tôi, rõ đúng là hiếm hoi quái lạ!) khi ngồi với anh, một-người-cầm-bút-

đang-bắt-đầu-nhập-chung-vào (có lẽ?) trong cái giới văn chương hải ngoại tôi luôn kinh tởm.  

Tuy vậy không thể chối rằng, giữa anh và tôi, một tình bạn thân quen như dường lấp ló. Trong mơ hồ cảm xúc, 

tôi bỗng như tìm “bắt lại được” quãng đời có những buổi sáng tinh mơ hay những chiều mây mù giăng mắc ngồi với 

Nguyễn bên vệ đường thành phố...  

Ôi! Sàigòn!  

Sàigòn và kỷ niệm tuổi thanh xuân như trở về hôm nay qua các câu chuyện với Uyên Thao, rồi cuối cùng hòa tan 

vào trong hai cốc café. 

 

Khi đã xế trưa, nhìn đồng hồ tay, tôi nói: 

"Sắp tới giờ dạy, lẽ ra có thể gọi về nhờ bà già cancel giùm đứa học trò để ngồi uống café tiếp. Nhưng lỡ có hẹn 

với một anh khiêng đàn piano, chẳng biết số phone anh ta, đành phải đi thôi. Anh ngồi lại đợi anh Thanh Thương 

Hoàng đến đón đưa về nhé?" 

Anh mỉm cười gật đầu. 

 

Tôi đứng lên, nhưng, sực nhớ, bật hỏi: 

"A mà quên! Lúc sáng, nghe hai anh dùng chữ „nó‟, rồi lại chai rượu gì đó... BG thật tình không hiểu?" 

Anh trả lời: 
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"Nó là Ma Xuân Đạo." 

Tôi kêu: 

"Cái tên nghe quen quen, có phải là một giáo sư Văn Chương nổi tiếng thời trước?" 

Anh gật: 

"Đúng!" 

 

Nỗi hiếu kỳ dậy lên, tôi lại ngồi xuống ghế, bắt đầu lục lọi trí nhớ: 

"Hồ như BG cũng từng là học trò ông trong một lớp luyện thi Văn Chương năm nào đó... Vậy thì sao?" 

Uyên Thao kể: 

"Trước khi tôi đi Mỹ, một số anh em trong nước có chuyển bản thảo cho tôi, nhờ qua Mỹ tìm cách xuất bản ra 

giùm họ. Ma Xuân Đạo cũng gửi một bản. Qua đây, đi vận động anh em khắp nơi, bản thảo các người kia thì được, 

chứ của Ma Xuân Đạo, ai cũng từ chối." 

"Tại sao?" 

"Đó là một tập thơ song ngữ Hán Nôm, mang tựa đề Tần Trung Tác. (Uyên Thao thêm: Ma Xuân Đạo là thằng rất 

tài hoa. Nó giỏi chữ Nho lắm. Có thể nói nó là một trong vài người hiếm hoi của Miền Nam còn sót lại có được điều 

ấy). Nhưng anh em ở Mỹ, ai cũng bảo „Thơ tiếng Việt đã khó bán, lại còn thơ chữ Nho nữa thì làm gì có người 

mua‟?" 

 

Bỗng dưng tôi thấy xúc động tận tâm can. Liên tưởng thật nhanh đến các nghệ sĩ vĩ đại trong loạt bài Tài Hoa 

Mệnh Bạc vẫn còn đang viết. Đặc biệt Edgar Poe, nhà văn lớn người Mỹ; tác phẩm cầm trong tay đi rảo khắp nơi mà 

chẳng nhà xuất bản nào thèm nhận in cho... 

 

Tôi nói với Uyên Thao: 

"Anh có thể trả lời cho BG biết, cuốn thơ của giáo sư Ma Xuân Đạo khoảng bao nhiêu trang, và nếu in thì chi phí 

độ bao nhiêu mới đủ?" 

Anh nhìn tôi, vẻ không hiểu. 

Tôi gật: 

"BG rất dốt về con số. Xin anh tính toán giùm cho hai điều ấy." 

Rồi rút cây viết trong túi sắc riêng, xin cô chủ quán tờ giấy trắng, tôi đưa Uyên Thao nhờ tính.  

 

Anh ghi ghi chép chép... Kết quả là con số 800 dollars. 

Tôi hỏi anh: 

"Nếu đưa in tập Tần Trung Tác thì anh có nghĩ, trước tháng 5/2003 này sẽ xong tất cả?" 
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Anh lại tỏ ra như không hiểu. 

 

Tôi giải thích: 

"Cuối tháng 5 BG và Âu Cơ về VN, vé đã lấy rồi. Nếu cuốn thơ chữ Nho mà xong trước thời hạn đó thì anh gửi 

qua San Jose, BG mang về trao tận tay tác giả Ma Xuân Đạo giùm cho." 

Vừa nói, tôi vừa rút ra trong ví 800 dollars, đặt bên phía Uyên Thao. 

Trông anh bỡ ngỡ... 

Giọng tôi trầm lại: 

"BG rất xúc động khi nghe câu chuyện... Xin anh nhận giùm cho ông Ma Xuân Đạo. Anh là người cầm bút, hẳn 

cũng hiểu rằng con số 800 này „rất nhỏ‟ SO VỚI cái lớn lao mà chữ nghĩa Ma Xuân Đạo sẽ lưu lại mai sau." 

Uyên Thao vẫn không đưa tay nhận. 

Tôi cười: 

"Anh cất vào ví đi, kẻo thôi gió thổi, lại cuốn bay mất!" 

 

Xong, tôi từ giã.  

[] 

 

 


