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2.
Dalat, thứ Năm 20/5/1976
Lúc 9 giờ sáng, tôi bảo Tâm:
“Tâm hãy đi tìm anh Ngọc, nói rằng 1 giờ chiều nay chị về
Sàigòn, nên cần gặp anh ngay lúc này. Nếu tha thiết muốn gặp, anh sẽ
đến. Bằng không thì thôi!”
(Sao lại tự dối trá mình trong khi lòng chỉ mong nhìn lại con
người yêu dấu ấy?)
Trong quán kiếng Bờ Hồ, ngồi lại với Vân San và chị em Lâm
Đồng, lắng nghe từng giọt dương cầm rơi nhẹ qua bản Nocturne của
Paul Mauriac, trái tim tôi thốt nôn nao đến dường quặn thắt. Giờ đây
Dalat không còn điển hình cho một thứ Định Mệnh nghiệt ngã, mà chỉ
là tượng trưng cho đời sống, âm nhạc và tình yêu. Sao tôi lại chỉ ước
mơ quay về chốn cũ? Sao cứ mãi ưa thích đắm chìm con người mình
trong một ảo ảnh đã vỡ tan? Tôi không biết được? Điều biết duy nhất
là nỗi buồn dâng ngập tâm tư khi ngồi nhìn Dalat trong những âm
thanh dặt dìu của những ngày tháng nào vừa mới lướt trôi qua trước
đó một năm...
Mãi lâu, Tâm trở lại kể rằng:
“Anh Ngọc đang bận họp nhưng bảo rằng sẽ đến. Trông anh rất
sốt sắng vui vẻ.”
Và thật. Anh đến thật sau khoảng nửa giờ.
Tất cả bốn người chúng tôi như cùng khựng lại trước sự xuất hiện
của anh. Tôi không dám nhìn thẳng anh, trái tim đập rộn rã. Còn anh,
hỏi rất kỹ về từng người trong gia đình tôi, rồi lại hỏi về cá nhân tôi.
Những câu chuyện vơ vẩn (mà sau này Tâm nhận xét là giống như
một bức thành chống đỡ) đã tạo nên giữa hai chúng tôi một nỗi xa
cách e dè.
Tôi tránh đôi mắt chăm chú của anh, dõi nhìn qua cửa kính ra
ngoài bến chợ. Bây giờ, như ngày xưa, tôi vẫn chỉ mang cảm tưởng
mình là một đứa con nít trước anh cao lớn. Tuy nhiên dẫu giữa hai
người là một bức tường kiên cố thì trên bức tường ấy vẫn có những lỗ
hỗng tạo nên sự gần gũi cho nhau. Khi anh hỏi:
“Có phải em mua cái organ Farfisa của Cưng? Anh nghe Dũng kể
điều đó.”
Tức thì thấy như có một nỗi xúc động lan tràn cơ thể, tôi ngỡ tìm
lại được chút nào kỷ niệm, nên thú nhận:
“Thoạt nhìn cái Farfisa, em không khỏi cảm động nhớ lại ngày
xưa anh vẫn thường ca tụng cái hay của loại đàn đó. Em tưởng như

chưa mất anh, tưởng như hai chúng mình sẽ cùng sung sướng lắm nếu
bắt gặp tại Dalat cái organ này.”
Khuôn mặt anh sáng lên nét cảm động, cúi nhìn xuống đất, rồi lại
nói nho nhỏ như để tự trấn áp lấy mình:
“Đúng. Ngày xưa anh rất thích loại ấy. Ít ai hiểu được giá trị của
nó, phải biết sử dụng mới thấy nó rất hay.”
*
**
Bầu không khí đã trở nên thân mật hơn. Anh mỉm cười luôn luôn,
cả Tâm và hai người bạn cũng vậy. Chỉ riêng tôi lại thấy chan hòa
trong tim mối buồn rũ rượi để khó làm thành một cái cười thỏa ý. Có
lúc nhìn sững vào cặp kính anh, tôi thật nhói lòng nhớ lại bao ngày
tháng cũ…, rồi lại thẫn thờ vì hiện tại ly biệt hôm nay.
Ngước nhìn anh, tôi hỏi:
“Lúc này anh còn uống rượu?”
Anh gật:
“Cũng thỉnh thoảng thôi.”
Đột nhiên sao lại nôn nao muốn uống cùng anh vài cốc như trong
những ngày tháng cũ; chưa kịp nói gì Tâm đã hội ý:
“Anh Ngọc có thể uống cùng bọn em trưa nay? Em và chị Lâm
Đồng mang ý định mời anh và chị Thu Vân một buổi rượu để mừng
sự gặp gỡ.”
Anh đâm ra lúng túng:
“Trưa nay anh bận rồi, hay là để sau 4 giờ chiều anh làm việc
xong, mình cùng uống?”
Tâm lắc đầu:
“Bốn giờ thì tụi em lại có một cái hẹn khác.”
Đôi mắt anh rõ nét phân vân. Tôi tránh nhìn vào đó, cúi đầu nói
nhỏ:
“Em cũng muốn xin anh làm điều ấy...”
Thế là sáng rực nỗi vui, anh nhìn thẳng tôi:
“Vậy cho anh đi lo công việc một chút. 11:30 anh trở lại nhà Lâm
Đồng và chúng mình có thể ngồi với nhau đến 1 giờ, anh lại phải đi.”
Tôi không ngờ được anh mau mắn nhận lời như thế, nhìn lên anh
thì thấy rõ cả một nỗi thiết tha níu kéo.
Anh mỉm cười dịu dàng:
“Chúng mình đừng cần áy náy gì về thời gian và mọi sự. Chỉ cần
ngồi uống với nhau vài cốc, nói dăm câu chuyện là đủ rồi nhé em.”
(Và anh từ giã).
*
**
Trong phòng khách nhà Lâm Đồng lúc 11:30 trưa,
chỉ hiện diện riêng tôi và anh, Tâm đi mua rượu và Lâm Đồng &
Lâm Viên còn đang trên phố. Sự e dè ngự trị mạnh mẽ trên cả hai.
Tôi tránh nhìn anh dẫu vẫn biết rằng đôi mắt anh đang đăm đăm bao
phủ lên tôi. Phải một lúc qua đi, chúng tôi mới mở đầu câu chuyện

được. Tôi kể cho anh nghe mọi nỗi về mình, những đổi thay từ ngày
xa cách, nói đến bạn bè, công việc, nói đến tâm trạng chán ngán trong
âm nhạc khi không thể nào còn tìm được kẻ tri âm như thuở ngày xưa.
Và kể thật nhiều những câu chuyện tích tụ từ một năm qua, ngập
ngừng mệt mỏi nhưng đầy đủ liên tục.
Anh im lặng nghe, y hệt những ngày xưa, cái vẻ vô cùng âu yếm
mà đã hơn một năm rồi tôi mới bắt gặp lại. Và hình như anh đau khổ,
bởi vì khi tôi ngửng lên nhìn, đọc thấy thật nhanh nỗi đau khổ này
trong ánh mắt anh.
Nói về lá thư đã gửi, tôi giải thích:
“Ban nhạc quận Nhì chỉ nhận lại duy nhất hai tay violon mà em là
một, còn bao nhiêu loại hết. Vì vậy, bạn bè nhờ em viết thư ấy cho
anh. Tuy nhiên em vẫn biết rằng mình không có quyền khuấy động
lên nơi anh bất cứ phiền phức nào, nên sau một đêm đắn đo, em viết
rằng em đã lập gia đình là vì thế.”
Đột nhiên anh úp mặt trong hai bàn tay, 10 ngón dài quen thuộc
phủ kín mái tóc. Tôi nghe vang vang trong lòng sự xúc động mạnh
mẽ, nghe thương thân mình bơ vơ, nghe yếu đuối vô cùng trước con
người ấy và nghe tiếng nói mình vương vương hạt lệ:
“Vả chăng, em nhớ một lần ở Nha Trang, dạo mình mới yêu nhau,
khi cô Uyên Trang đến xin hát lại với ban nhạc anh, anh đã kể cho em
nghe và nói thêm rằng: ‘Anh phải kể kẻo mai mốt có kẻ nào mách lại,
em buồn.’ Thì ngày nay câu chuyện ấy vẫn ám ảnh em mạnh mẽ. Em
vì bạn bè mà viết thư cho anh, nhưng nếu anh đưa thư cho chị Lan
đọc thì với em, đó lại là một bất hạnh. Vì vậy, em đã bóp chết lòng
mình hơn là để anh làm điều ấy. Em phải viết rằng em đã có chồng.”
Sự lặng im rất trang trọng rơi xuống giữa hai người. Tôi cắn đôi
môi mình khi bắt gặp cả một nỗi dấu yêu vời vợi trong ánh mắt anh.
Giờ phút này sao tôi lại chỉ nghĩ rằng anh đang là của riêng tôi như
những ngày xưa, khi anh chiều chuộng mọi ý thích tôi, khi anh hoan
hỉ vì các câu chuyện kể và khi anh lúc nào cũng sẵn sàng đem lại cho
tôi nụ cười vui thú... Người đàn ông dáng cao gầy, khuôn nét lặng lẽ,
vuốt tóc tôi lúc tôi cười, lau mắt cho tôi mỗi lần tôi khóc; người đàn
ông không bao giờ bỏ rơi tôi trên những đọa đày thống khổ của vận
số, người sẽ sẵn sàng tha thứ cho tôi tất cả những lỗi lầm nào tôi đã
làm ra. Con người mà tôi đã khổ công đi tìm trong suốt kiếp, đã bắt
gặp nơi anh và cũng đã từng để vuột mất khỏi đôi tay mình hơn một
năm trước...
Nhưng mà không!...
Sự im lặng bao phủ trên anh khiến tôi đau lòng nhớ lại hiện tại, e
dè không hiểu ý anh ra sao và cũng chỉ nghe mình thật là bé nhỏ bơ
vơ trước mặt anh.

Cho đến khi chị em Lâm Đồng và Tâm trở về, cuộc rượu bắt đầu,
thì bầu không khí giữa tôi và anh cũng thấy nhẹ nhàng dễ thở. Tôi gắp
bỏ từng miếng ăn nhỏ vào chén anh, nghe trong lòng nỗi dịu dàng vô
kể.
Anh cũng vậy. Nơi anh hầu như sống dậy sự vui vẻ khi đề cập đến
bất cứ câu chuyện nào giữa bốn người. Cái không khí này, đã từ rất
lâu rồi tôi mới tìm thấy lại. Tôi mang cảm tưởng mình đang còn là vợ
anh trong một tiệc rượu, ít ăn ít nói, chỉ ngồi rót rượu cho chồng và
bạn hữu.
Có một lúc khi nói đến sự gian nan trong cuộc sống mới như thế
nào, anh dẫn chứng:
“Tôi kể chuyện này, Tâm và Lâm Đồng hẳn hiểu rằng sự phấn
đấu cần thiết dường nào trong cuộc sống. Thời gian cuối tháng
3/1975, Dalat đang trong cơn sốt di tản. Thì vào cái ngày mà Thu
Vân và tôi đi rút món tiền 5.000 đồng bạc Việt Nam cuối cùng ở ngân
hàng, hai đứa đi cân 20 kg gạo với một ít xì dầu mắm muối, 10kg để
ngoài này cho Thu Vân và tôi, còn 10kg để trong kia cho mấy đứa
nhỏ...”
Tôi thật xúc động vì nỗi dịu dàng vô cùng khi anh cứ lập đi lập lại
các chữ “Thu Vân và tôi”, nên ngắt lời anh:
“Khoan! Cho em nhắc lại điều này.
Buổi sáng hôm ấy khi ngồi đợi lãnh tiền, từ trên dốc cao Ngọc
Lan nhìn xuống bến xe đò tấp nập những kẻ ra đi, anh đã hỏi:
‘Em có sợ không nếu phải ở lại?’ Em những muốn trả lời rằng
sợ lắm, vì đó là lần đầu tiên em chứng kiến sự xô đẩy dồn dập
của chiến tranh và cũng là lần đầu em không thực hiện được
dễ dàng một chuyến đi. Nhưng bởi vì yêu anh quá, sợ anh
buồn nếu nói lên ý nghĩ thật, nên phải lắc đầu nói dối. Em nhớ
đã đáp thế này: ‘Nếu qua được giai đoạn hiện tại thì một là
em sẽ trở thành nhà văn, như Boris Pastenak viết Docteur
Zhivago kể về những dồn dập biến động của thời cuộc làm tan
nát mối tình đẹp như thơ giữa Lara và bác sĩ, hai là em sẽ trở
nên điên loạn.’
Ngày nay, cái ước mơ làm nhà văn tan biến khi mà em vẫn cứ bất
tài và càng ngày càng có khuynh hướng điên loạn nhiều hơn.”
Tôi bặt im tiếng nói khi chợt nhìn thấy ánh mắt tha thiết của anh.
Anh như mỉm cười mà lại không cười, như buồn bã mà không buồn
bã. Trên anh là cả một nỗi dịu dàng âu yếm tôi không ngờ đến. Nên,
cúi đầu tránh đôi mắt ấy, tôi tự hỏi, có phải rằng anh còn yêu tôi, cái
tình trìu mến của đủ thứ tình trộn lẫn mà một thời nào anh đã trao cho
tôi trọn vẹn?
Một lúc anh tiếp câu chuyện với Tâm và Lâm Đồng:

“... Thì từ cái ngày ấy đến nay, tôi phải phấn đấu rất nhiều trong
một cơ cấu sống khắt khe của chế độ CS mới mong tồn tại không
những cho mình mà còn cho cả mọi người thân chung quanh.”
Trong bàn tiệc chỉ mỗi anh và tôi là uống đều từng cốc rượu. Tôi
thấy say say, ngước nhìn anh, bày tỏ:
“Ngày hôm nay em có hẹn với một người chấm tử vi rất giỏi mà
hình như em có nói cho anh nghe dạo trước?”
Anh mỉm cười:
“Tên Chất, kỹ sư công chánh.”
(Tôi thật kinh ngạc vì sự việc anh nhớ mồn một từng kỷ niệm cũ).
Và tiếp:
“Đúng, anh Chất. Em có hẹn với anh ấy vào lúc 4 giờ chiều nay.
Đêm qua Lâm Đồng cũng cho em hay cái hẹn 4 giờ của anh. Em thật
phân vân bởi vì nhiều ngày tháng qua em đã từng mơ ước gặp lại anh.
Nhưng rồi khẳng định với Tâm rằng em chỉ nhận cái hẹn anh Chất.”
Run giọng, tôi tiếp:
“Em sợ gặp anh khi mà nỗi muốn nhìn thấy anh cũng cao vời như
thế. Em sợ bắt gặp lại ánh mắt lạnh lẽo của anh.”
Anh không nói gì, cúi nhìn xuống đất.
Cái đầu tôi bắt đầu quay quay.
Một lúc, ngồi nghe anh trò chuyện cùng Lâm Đồng và Tâm, đột
nhiên tôi chỉ muốn phân tích hai con mắt của anh. Dưới cặp kính quen
thuộc, tôi tìm thấy lại ý nghĩ của mình ngày đó... Ngày xưa, tôi vẫn
thường nói cùng anh: ‘Anh có hai con mắt lạ quá. Mắt phải trông tàn
nhẫn, nhưng mắt trái lại thật dịu dàng hòa nhã.” Thì luôn luôn trong
cái ngày xưa ấy, anh thường đưa tay lên che mắt phải lại...
Buổi trưa nay trong cơn ngầy ngà say, nhớ lại chuyện cũ, nhìn vào
con mắt trái của anh, tôi đã không thể nào kềm giữ được một giọt lệ
ứa ra trên khoé. Hình như anh nhận biết điều ấy nên bối rối quay mặt
đi.
Tôi lấy thêm cho anh một chén cơm, Lâm Đồng mời ăn, anh bảo
rằng đã đủ. Tôi nói khe khẽ với anh:
“Em lấy cơm cho anh ăn mà sao anh từ chối?”
Thì thật cảm động, anh cầm ngay bát cơm, ăn tiếp...
Ôi! Những điều nhỏ nhặt này sao lại thật dịu dàng đằm thắm! Tôi
như đang bắt gặp lại được cả một trời kỷ niệm cũ trong buổi chiều
nay.
*
**
Lúc 2 giờ trưa, khi rượu đã vơi và anh cũng đã trễ, anh đứng lên
từ biệt. Tôi thảng thốt la lên:

“Anh khoan hẳn đi. Cho em nói điều này lần cuối.”
Anh ngồi xuống ghế chờ đợi. Tôi vụt bảo:
“Em muốn yêu cầu anh che con mắt phải lại! Con mắt phải của
anh sao vẫn tàn nhẫn quá như ngày xưa em từng nói.”
Tức thì anh làm ngay, đưa bàn tay lên che kín con mắt phải. Tôi
cắn môi, cố nén xúc động, giấu mặt mình trong tóc, giọng ngập ngừng
run rẩy:
“Điều thứ hai em muốn nói là trong 26 năm, em chưa gặp người
đàn ông nào tàn nhẫn hơn anh và cũng chưa người đàn ông nào dịu
dàng với em hơn anh. Anh có biết, những ngày cuối cùng trong định
mệnh anh, em đã đau đớn ngần nào vì sự tàn nhẫn của anh trong ngôi
nhà 35 Cao Bá Quát? Thì đã nhiều lần trở về Dalat, Cao Bá Quát là
con đường em không bao giờ đặt chân đến, dù cũng chính đó là con
đường em nghe thân thiết gần gũi nhất tại đây.”
Tôi thấy mình như bị hụt hơi, đồng thời một cảm giác nhẹ nhõm
bao phủ tâm tư khi cái điều khó khăn ấp ủ, tôi đã trút ra hết được.
Trên mặt anh hiện rõ sự đau đớn. Mãi lâu anh cúi đầu trầm giọng:
“Trước hết, anh phải cảm ơn em vì sự kiện đôi mắt. Anh không
ngờ em vẫn nhớ rõ như vậy. Sau nữa, xin nói rằng, từ một năm qua
anh cũng nhiều lần uống rượu nhưng chưa hề say. Chỉ lần này, anh
nghe say thật dù là uống ít. Trong suốt cuộc đời, anh vẫn ân hận về
điều em vừa nói. Anh luôn luôn cố gắng sống một nửa cái bản chất
dịu dàng của mình với bất cứ ai, nhưng bao giờ cũng vẫn bị nửa bản
chất tàn nhẫn kia lấn lướt. Thì đó chính là nỗi ân hận một đời nói
chung và của một năm nay nói riêng. Anh tàn nhẫn thật, đúng như lời
em nói. Anh tàn nhẫn thật!”
Dáng vẻ anh khổ sở quá khiến tôi hối hận, nên khi anh đứng lên
để chào mẹ Lâm Đồng lần nữa, tôi nghe hốt hoảng như sắp mất hẳn
anh, nên lại la lên:
“Khoan! Em chưa muốn anh đi!”
Anh đưa tay về phía tôi, dịu dàng nói:
“Anh phải đi em à. Anh muốn ở lại thêm với em nhưng đã trễ giờ
rồi. Mọi người đang chờ anh. Cho anh đi, tháng Sáu anh về Sàigòn,
mình sẽ lại gặp nhau và trò chuyện nhiều hơn.”
Như bị một sự thúc đẩy kỳ diệu, tôi phá vỡ cái vòng ngăn cách mà
nắm lấy tay anh. Tức thì nghe năm ngón anh xiết lại thật chắc trên bàn
tay tôi lạnh giá. Thật gần gũi âu yếm. Thật mềm mại yêu thương.
Điệu bộ anh lúng túng:
“Để anh ngồi xuống vậy!”
Tôi mỉm cười nghe trỗi dậy cái bản tính ngông cuồng quen được
anh nuông chiều như trong những ngày cũ, nên tiếp:
“Trong suốt tám tháng mình có nhau, em chưa hề biết van xin anh
điều gì, mà chỉ là bắt buộc, bởi vì em đã được anh cưng chiều như với

một đứa con bệnh hoạn đến trở thành hư hỏng, thì bây giờ em cũng
bắt buộc anh ngồi lại ít phút với em.”
Anh gật đầu, nói thật dịu dàng:
“Anh ngồi chút nữa xong phải đi nhé em. Tháng Sáu về Sàigòn,
anh sẽ đến tìm em ngay tại nhà Mẹ. Lúc nào anh cũng vẫn vậy, từ
ngày xưa cho đến ngày nay, lúc nào cũng chỉ duy nhất là anh, thủy
chung ghi giữ hình bóng và kỷ niệm em. Vậy thì tháng Sáu này về
Sàigòn, anh sẽ đi tìm em cho dù có gặp muôn ngàn khó khăn đưa đến,
anh vẫn nhận chịu và quyết lòng gặp em cho được.”
Tôi sững sờ cảm động khi bắt gặp lại cái vẻ trẻ trung nơi anh.
Trước mặt tôi bây giờ, anh không còn già nua còm cõi vì một năm
trời phấn đấu như lời anh đã tự vẽ hình lúc nãy, mà là hiện thân cho
chàng tuổi trẻ hăng say, ngày nào thứ nhất từ Nha Trang bôn tẩu
giang hồ Dalat với tôi.
Khi Lâm Đồng đưa cho anh cái địa chỉ và nhìn thấy anh cất vào
ví, tôi đã nghe lòng chùng hẳn lại, cúi đầu nói:
“Đã có lần anh về Sàigòn nhưng không cho em gặp tại nhà Duy
Quang. Anh Vui và Lâm Đồng vì thấy anh không muốn nên cũng
không báo em hay. (Anh gật đầu xác nhận). Nhưng lần này, xin hãy
hứa với em là không trốn tránh em nữa mà sẽ đi tìm em và nói cho em
hay là anh đã về bữa đó?”
Anh giơ tay lên:
“Anh hứa! Anh sẽ về và đi kiếm em ngay! Chúng mình còn rất
nhiều điều cần nói với nhau. Riêng bây giờ, anh xin chân thành nói lời
này với em: Bằng bất cứ khả năng nào của anh, luôn cả đời sống, nếu
có thể làm gì được cho em, anh vẫn không từ chối. Sự từ bỏ cuộc
rượu bây giờ cũng là một phần nằm trong lời nói ấy. Anh sẽ cố gắng
hết sức để chóng có kết quả thành lập một đoàn văn công tại Dalat
này.”
Và anh từ giã khi trời bắt đầu mưa, bước đi nhanh, cơ hồ như
muốn trốn chạy tôi và trốn chạy cả chính anh.
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