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HAØo QUAng  
HAïnH pHUùC

Böôùc vaøo nhaø haøng, Taâm thaáy loøng haân hoan, laâng 
laâng, bay boång. Ñaùm baïn Taâm vaây quanh, Taâm 

maëc cho hoï muoán keùo Taâm ñi ñaâu thì Taâm ñi theo. 
Ñaàu oùc Taâm ñaày aép nhöõng nieàm vui voâ taän. Böôùc chaân 
cuûa Taâm, nhöõng böôùc chaân cuûa ngöôøi moäng du!

 Buoåi trình dieãn vaên ngheä cuûa Taâm toái nay thaät 
hoaøn haûo,khaù thaønh coâng. Maët Taâm raïng rôõ,taâm hoàn 
nhö nôû hoa Tieáng voã tay cuûa khaùn giaû, nhöõng boù hoa 
töø haøng khaùn giaû ñem leân taëng laøm cho Taâm vöøa xuùc 
ñoäng, vöøa haõnh dieän. 

Taâm töôi cöôøi chaäm daõi, taïo veû duyeân daùng khi ñi 
qua ñaùm khaùn gæa ngöôõng moä, caùm ôn nhöõng lôøi xöng 
tuïng moät caùch ñieäu ñaøng, ñaày veû töï tin, quyù phaùi. 

Sau buoåi trình dieãn, nhöõng ngöôøi baïn cuûa Taâm 
ñaõ chôø ñoùn Taâm ngay cöûa hí vieän ñeå ñöa Taâm ñeán 
nhaø haøng sang troïng naøy ôû trung taâm thaønh phoá ñeå 
möøng söï thaønh coâng cuûa Taâm. 

Laïi nhöõng lôøi xöng tuïng khuoân saùo, nhöõng boù 
hoa, nhöõng moùn quaø, nhöõng caùi baét tay naém chaët, 
nhöõng caùi “hug” thaân maät! Nhöõng ly röôïu möøng loùng 
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laùnh döôùi aùnh ñeøn, nhöõng tieáng pha leâ chaïm nhau nghe 
thaät eâm tai! Nhöõng môøi chaøo lòch söï, nhaõ nhaën. 

Taâm hôi choaùng ngôïp trong aùnh haøo quang cuûa 
söï thaønh coâng, cuûa nhöõng chieâm ngöôõng, vaø quaù ñaày 
nhöõng lôøi khen taëng. 

Taâm thaáy chöa bao giôø mình haïnh phuùc nhö 
theá. Ñaây chaúng phaûi laø laàn ñaàu Taâm trình dieãn vaên 
ngheä tröôùc ñaùm ñoâng. cuõng khoâng phaûi laàn ñaàu nghe 
nhöõng lôøi khen taëng, vaø hôn nöõa cuõng khoâng ít laàn, 
sau nhöõng trình dieãn, Taâm coù nhöõng caûm giaùc haïnh 
phuùc. Taâm cuõng ñaõ quen vôùi nhöõng thoaùng haïnh phuùc 
nhö theá, vaø hoâm nay thì caùi haïnh phuùc maø Taâm caûm 
nhaän ñöôïc noù lôùn hôn haún nhöõng laàn tröôùc. Khaùn 
giaû thaät ñoâng ñaûo, söï coå vuõ thaät noàng nhieät, tieáng voã 
tay aøo aøo nhö thaùc ñoå, ñeøn saân khaáu nhö saùng theâm, 
phoøng hí vieän nhö quaù chaät, khoâng ñuû roäng ñeå chöùa 
nhöõng ngöôøi ñang chieâm ngöôõng, ñang thaàn töôïng 
hoùa Taâm! 

Thaät laø moät ngaøy thaät ñeïp, thaät ñaùng ghi nhôù 
trong ñôøi Taâm. Vaø Taâm chôït thaáy coù leõ mình seõ buoàn 
ñeán cheát maát neáu khoâng coøn nhöõng nguoàn vui naøy, 
khoâng coøn ñöoc moïi ngöôøi khen taëng, khoâng coøn 
nhöõng traøng voã tay noàng nhieät khoâng coøn caùi haøo 
nhoaùng cuûa saân khaáu. maëc daàu nhöõng haøo quang chæ 
loeù leân trong phuùt choác roài sau ñoù laø caùi theâ löông 
cuûa haäu tröôøng. Nhöng duø sao, Taâm nghó, ñoù laø caùi 
haïnh phuùcTaâm raát thích, maø coù leõ ai cuõng thích. ÖØ 
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thì “Thaø moät phuùt huy hoaøng roài chôït toái

Coøn hôn buoàn le loùi suoát traêm naêm” 

                             (thô Xuaân Dieäu)

 Taâm mæm cöôøi vaø nghó mình seõ daønh nhieàu taâm 
huyeát, thôøi gian ñeå ñi daàn tôùi ñænh cao! 

Cao hôn nöõa. Haøo quang saân khaáu cuoäc ñôøi thaät 
quyeán ruõ. 

Baøn tieäc duø ñaõ gaàn taøn nhöng moïi ngöôøi vaãn khoâng 
ngôùt khen ngôïi Taâm, moãi ngöôøi moät caùch. Ñoâi luùc Taâm 
thaáy coù ngöôøi khen Taâm vôùi nhöõng lôøi thaät hay, thaät yù 
nhò, hoaëc ñaày aån yù, vaø hôi quaù;nhöõng ñieàu Taâm töï thaáy 
khoâng phaûi laø cuûa Taâm, Taâm khoâng coù nhöõng thöù ñoù duø 
nghe thì raát ñeïp, raát quyù. Theá nhöng Taâm cuõng vaãn haøi 
loøng, vaãn eâm tai, vaãn sung söôùng, Taâm cuõng bieát nhöõng 
lôøi khen taëng khoâng phaûi luùc naøo cuõng laø toát, lôøi khen 
khoâng thöïc nhö noù ñöôïc phaùt ra, nhöng nghe rieát quen 
tai Taâm chæ cöôøi cho qua. vaø taïm deã daõi vôùi mình ñeå haøi 
loøng vôùi nhöõng haïnh phuùc ñoù. 

Sau böõa tieäc laø nhöõng maøn khieâu vuõ, nhöõng uoán 
eùo, nhuùn nhaåy dòu daøng . Döôùi aùnh ñeøn môø aûo, moïi 
thöù nhö lung linh bay boång, taâm hoàn chôi vôi theo 
ñieäu nhaïc Nhöõng taø aùo bay löôïn, nhöõng thaân hình eâm 
aùi va coï vôùi nhau, nhöõng böôùc chaân uyeån chuyeån;Taát 
caû laøm taâm hoàn Taâm vôõ tan. Taâm nhö tænh nhö meâ, 
môø môø, aûo aûo 

…. 
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Cuoäc vui naøo roài cuõng phaûi taøn, Taâm ñöôïc baïn dìu 
ra xe, Taâm ñi nhöõng böôùc chaân buaâng khuaâng, nheï 
höõng gioáng nhö khoâng chaïm ñaát. Taâm vaãn coøn nhö 
choaùng, chöa thöïc oån ñònh, tænh taùo. Maø cuõng chaúng 
caàn tænh taùo-Taâm nghó theá- Vui maø! AÊn möøng thaønh 
coâng maø! OÂi! Haïnh phuùc bieát bao!

Ra ñeán xe, Phaùt hoûi:

- Khuya roài, em laùi xe veà ñöôïc khoâng?

- Coù gì ñaâu, em vaãn thöôøng laùi xe buoåi toái maø! 
chuyeän nhoû! Ñöøng lo, thoâi chaøo anh!

- Em laùi xe caån thaän, nhöng ñeå anh ñaëc bieät chuùc 
möøng em hoâm nay ñaõ! 

Noùi roài Phaùt oâm ghì laáy Taâm hoân leân maù Taâm. 

Ñang chôi vôi, Taâm laïi caøng chôi vôi hôn. Nhö 
coù moät luoàng dieän naøo ñoù vöøa chaïy vaøo trong ngöôøi 
Taâm, Taâm thaáy mô mô tænh tænh, 

Ngoài vaøo xe roài vaãn chöa heát caùi dö aâm cuûa voøng 
tay Phaùt aám aùp, chaët cheõ, khi moâi Phaùt chaïm vaøo maù 
Taâm, Taâm thaáy hôi choaùng vaùng, ngaát ngaây khoù taû. 

 Laùi xe vaøo Freeway, Taâm laéc ñaàu nhö ruõ boû 
nhöõng xuùc caûm vöøa xaûy ra. Ngaøy leã, buoåi toái treân 
Freeway khaù laø ñoâng xe. Taâm caån thaän ñeo theâm 
kính ñeå nhìn cho roõ vaø taäp trung laùi xe vì sôï lô laø 
moät chuùt coù theå xaûy tai naïn. Treân ñöôøng veà nhaø chuù 
yù laùi xe, Taâm taïm queân ñi nhöõng caûm giaùc xoân xao, 
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nhöõng haøo nhoaùng cuaû cuoäc trình dieãn,cuoäc hoïp baïn 
haäu trình dieãn. 

 Taâm tieác nuoái buoåi trình dieãn hoâm nay cuûa Taâm 
khoâng coù maët Vuõ. Vuõ coù vieäc ñi xa khoâng veà kòp, Vuõ 
ñieän thoaïi cho Taâm noùi laø khoâng daùm chaéc, nhöng 
Vuõ seõ coá thu xeáp ñeå coù theå veà xem Taâm trình dieãn 
Taâm mô maøng nghó ñeán Vuõ. 

 Moãi khi nghó ñeán Vuõ Taâm laïi thaáy taâm hoàn mình 
nheï nhaøng, eâm aí. Taâm thaáy loøng aám aùp. Taâm bieát 
thaät roõ Vuõ raát möïc thöông yeâu Taâm,Vuõ luoân coi Taâm 
nhö em gaí beù boûng, Vuõ naâng niu Taâm, chieàu chuoäng 
Taâm. Chöa bao giôø Vuõ coù lôøi noùi, cöû chæ thieáu nheï 
nhaøng vôùi Taâm. Vuõ traân troïng tình caûm cuûa mình 
daønh cho Taâm vaø, toân troïng Taâm laø ñieàu khoâng bao 
giôø Vuõ thieáu. Vuõ saên soùc Taâm, an uûi, voã veà Taâm. Vôùi 
Vuõ, Taâm luoân luoân coù moät khung trôøi töï do, khoâng bò 
goø boù, haïn cheá. Taâm thöôøng noùi vôùi Vuõ nhö baøy toû 
moät lôøi caûm ôn:” Anh ñöøng chieàu em quaù! Em haïnh 
phuùc khi coù anh. 

Em khoâng vì ñöôïc anh chieàu maø loäng ñaâu! Em 
bieát ñieàu maø!

Taâm ñaõ noùi raát thaät loøng vôùi Vuõ nhö theá. Nhöõng 
luùc ñoù Vuõ vuoát ve trìu meán Taâm vaø nhoû nheï: “Chieàu 
em, saên soùc em laø nieàm vui cuûa anh, anh khoâng goø 
boù coät buoäc em, anh ñeå cho em coù khoaûng trôøi töï do 
cho em thôû. Anh muoán neáu coù coät buoäc nhau thì em 
töï coät buoäc em vôùi anh cuõng nhö anh töï coät buoäc anh 
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vôùi em. taát caû laø töï nguyeän! Yeâu thöông nhau thöïc 
loøng thì moãi ngöôøi töï bieát mình phaûi laøm gì ñeå boài 
döôõng haïnh phuùc. vaø cuõng töï bieát mình laøm gì thì 
haïnh phuùc seõ tan bieán daàn. Ñaõ phaûi duøng caùch naøy 
caùch noï ñeå troùi buoäc nhau thì khoâng coøn laø haïnh phuùc 
nöõa ;nhöõng gì coøn soùt laïi chæ laø göôïng eùp vaø chæ coù 
hình thöùc. 

Anh khoâng muoán chuyeän ñoù, chaéc em cuõng vaäy 
thoâi!.”

Nghe thì nghe, hieåu thì Taâm cuõng hieåu,nhöng 
Taâm mô hoà caûm thaáy ôû Vuõ nhö coù gì laäp dò, 

Coù gì hôi khaùc laï, khoâng naëng veà tính sôû höõu 
nhö nhöõng ngöôøi Taâm töøng quen bieát hoaëc ñi qua 
ñôøi Taâm. Vuõ cuõng khoâng traùnh ñöïôc coù tính ích kyû, 
Vuõ cuõng laø moät con ngöôøi bình thöôøng maø! Chæ maõi 
vie#ceà sau chung soáng vôùi nhau Taâm môùi hieåu, Tình 
yeâu Vuõ daønh cho Taâm quaù lôùn, quaù saâu ñaäm, laïi raát 
phoùng khoaùng, vò tha, Vuõ yeâu Taâm vì yeâu Taâm chöù 
khoâng vì yeâu baûn thaân Vuõ. 

Taâm ñaõ yeân oån tinh thaàn, yeân taâm veà tình caûm 
Vuõ daønh cho mình Taâm laïi coù khung trôøi töï do khoâng 
bò Vuõ goø eùp, Taâm thaáy mình thaät haïnh phuùc, thaät an 
laïc vaø Taâm cöù töï do maûi meâ vôùi vaên ngheä, vôùi thuù 
vui Taâm raát thích töø nhoû. Vuõ khuyeán khích, an uûi, 
hoã trôï tinh thaàn Taâm khi Taâm theo ñuoåi vaên ngheä. 
Ñoâi luùc Taâm toû ra chaùn naûn thì Vuõ laïi ñoäng vieân Taâm 
ñöøng boû cuoäc. Taâm phaûi coâng nhaän Vuõ nhìn thaáy raát 
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roõ nhöõng öu, khuyeát ñieåm cuûa Taâm. Hieåu Taâm raát 
tæ mæ, phaân tích cho Taâm roõ Vuõ thaáy ôû Taâm nhöõng 
gì vaø muoán Taâm phaùt huy khaû naêng cuûa Taâm. Vuõ 
thöôøng noùi vôùi Taâm, “Khoâng phaûi ai cuõng ñöôïc trôøi 
phuù cho caùi khaû naêng nhö em. Em coù thì caàn phaùt 
huy noù ñöøng boû phí. Phaùt huy ñeå coáng hieán cho ñôøi, 
cho ngöôøi, nhö moät söï traû nôï cho xaõ hoäi nhöõng gì 
mình ñaõ thuï höôûng!”

Vaø Taâm höùa vôùi Vuõ laø seõ tieáp tuïc mieãn laø Vuõ 
ñoàng yù vaø khoâng thaáy böïc mình. Luùc ñoù Vuõ chæ oâm 
Taâm vaøo loøng, thuû thæ beân tai Taâm “Em thaät deã 
thöông bieát bao!”

Hoâm nay loøng haân hoan, Taâm noùng loøng mong 
Vuõ trôû veà sôùm ñeå chia seû nieàm vui naøy. 

Taâm ra khoûi freeway ñeå reõ vaøo con ñöôøng daãn tôùi 
caên nhaø quen thuoäc cuûa mình Laùi xe vaøo garage xong, 
Taâm ñi nhöõng böôùc nhuùn nhaåy, tung taêng qua haønh 
lang daãn tôùi phoøng nguû. Taâm xoay mình lieác nhìn 
thaân hình mình trong göông vaø Taâm caûm thaáy mình 
cuõng vaãn coøn ñeïp, duyeân daùng hôn khoái nhöõng phuï 
nöõ ít tuoåi hôn. Taâm haøi loøng veà mình, veà caû nhöõng 
thaønh coâng cuûa mình. Kheùp cöûa phoøng nguû, Taâm vöùt 
caùi tuùi xaùch treân giöôøng, côûi boû boä aùo ngoaøi roài vaøo 
phoøng taém, vaën voøi hoa sen cho nöôùc aám tuoân ra phuû 
kín thaân hình. Nhöõng tia nöôùc aám laøm Taâm khoan 
khoaùi, vuoát ve thaân mình vôùi ít söõa taém. Vöøa taém 
Taâm vöøa lan man nghó tôùi buoåi trình dieãn, nghó tôùi 
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nhöõng traøng phaùo tay daønh cho mình, nhöõng boù hoa 
töôi ñöôïc khaùn gæa taëng. Taâm mæm cöôøi moät mình 
khi nghó tôùi caùi oâm ghì, caùi hoân leân maù Taâm cuûa 
Phaùt. Khoâng!, Taâm khoâng coù tình caûm gì vôùi Phaùt, 
Phaùt cuõng nhö bao nhieâu ngöôøi baïn khaùc cuûa Taâm, 
Taâm khoâng heà nghó tôùi ai. Veà tình yeâu Taâm chæ nghó 
tôùi Vuõ, Taâm ñaõ coù Vuõ, Taâm yeâu Vuõ nhieàu, Vuõ laïi heát 
loøng yeâu Taâm, Taâm thaáy cuoäc ñôøi mình nhö theá laø 
quaù ñuû,Taâm khoâng heà nghó tôùi ai khaùc. Taâm thaáy roõ 
loøng mình yeâu Vuõ, vaø Taâm böïc mình vì hoâm nay caùi 
oâm hoân cuûa Phaùt laïi ñeå laïi trong Taâm chuùt gì xao 
xuyeán khieán Taâm thænh thoaûng laïi nghó tôùi. Coù phaûi 
vì trong loøng ñang raát vui sau buoåi trình dieãn thaønh 
coâng, trong nhöõng luùc hoan hæ, Taâm ñaõ môû roäng loøng 
mình deã daõi vôùi moïi ngöôøi, nhaát laø vôùi baïn beø thaân?! 
Vuõ khoâng thích nhöõng haønh vi cöû chæ nhö vaäy, Taâm 
bieát, Vuõ khoâng taàm thöôøng nhö nhöõng ngöôøi ñaøn 
oâng khaùc, nhöng Vuõ muoán raèng Vuõ yeâu Taâm, Vuõ quyù 
troïng Taâm neân khoâng muoán baát cöù ai thieáu toân troïng 
Taâm hoaëc coù nhöõng haønh vi cöû chæ thieáu nhaõ nhaën, 
thieáu nghieâm tuùc ñoái vôùi Taâm. Raéc roái thaät! Taâm laéc 
laéc caùi ñaàu vöøa ñeå ruõ bôùt nhöõng gioït nöôùc coøn vöông 
treân toùc, vöøa ñeå xua ñi doøng tö töôûng ñang laøm Taâm 
thaáy raéc roái. 

Taém xong, Taâm lau mình baèng chieác khaên taém 
thöôøng duøng. Ngoài tröôùc göông treân baøn phaán, Taâm 
ngaém mình laàn nöõa, nhìn kyõ khuoân maët, maùi toùc, caùí 
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khuoân maët vôùi caëp maét saâu, maùi toùc buoâng lôi, coù veû 
maát traät töï maø Vuõ raát thích khi ngoài ngaém Taâm. 

Vuoát sô maùi toùc roài thay ñoà nguû, ngoài vaøo baøn 
laøm vieäc ñònh môû maùy xem thö töø, tin töùc. Taâm chôït 
thaáy moät phong bì lôùn ai ñeå treân maët baøn. Hôi ngaïc 
nhieân, Taâm môû phong bì ra thaáy moät saáp giaáy in vaø 
moät tôø thö. Caûm thaáy coù söï gì khaùc laï, Taâm caàm laù 
thö ñoïc, thì ra laø thö cuûa Vuõ, Vuõ vieát ngaén goïn:

“Em yeâu, anh ñaõ veà kòp xem em trình dieãn, buoåi trình 
dieãn raát thaønh coâng, Em raát gioûi! Anh chuùc möøng em! Em 
xöùng ñaùng ñöôïc höôûng nhöõng nieàm vui ñoù. Em ñaõ thaønh coâng 
vaø töø ñaây em seõ tieáp tuïc thaønh coâng hôn nöõa. Ñoù laø ñieàu em 
mong muoán vaø anh cuõng muoán em thaønh coâng nhö theá, Caùi 
haøo quang cuûa söï thaønh coâng naøy laø phaàn thöôûng xöùng ñaùng 
daønh cho em. Anh vui vì em vui. 

Anh hoân em

      VUÕ

Taâm baøng hoaøng khoâng hieåu gì caø, sao Vuõ veà 
kòp maø khoâng cho Taâm bieát? Taïi sao? Vuõ ñi ñaâu, sao 
khoâng gaëp Taâm tröôùc vaø sau khi Taâm trình dieãn? 
Taâm voäi laáy ñieän thoaïi baám maùy goïi Vuõ, tieáng ñieän 
thoaïi reo ngay trong phoøng nguû cuûa Taâm. Taâm döùng 
daäy tìm, ñieän thoaïi cuûa Vuõ naèm ngay treân keä saùch 
trong phoøng nguû!

Hay Vuõ muoán daønh cho Taâm moät baát ngôø naøo 
ñaây? Taâm nghó thaàm. 
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Taâm böôùc ra cöûa soå nhìn xuoáng ñöôøng, döôùi aùnh 
ñeøn ñöôøng vaøng nhaït, con ñöôøng tröôùc cöûa nhaø vaéng 
laëng, vaøi chieác xe hôi ñaäu im lìm, khoâng moät boùng 
ngöôøi, taát caû nhö ñang nguû yeân. Trong loøng hoang 
mang, Taâm quay vaøo baøn, ruùt tôø giaáy in ra ñoïc. Maét 
Taâm döôøng nhö hôi môø ñi

Em yeâu!

Anh ñaõ vieát nhöõng doøng naøy tröôùc khi anh coù 
chuyeán ñi vöøa roài. Anh göûi cho em hoâm nay laø ngay 
sau khi em trình dieãn thaønh coâng. Anh bieát em seõ 
thaønh coâng vaø anh muoán em ñoïc noù khi em ñang haïnh 
phuùc trong aùnh haøo quang maø em haèng mô öôùc. 

Hoài töôûng laïi nhöõng ngaøy chuùng mình môùi bieát 
nhau, taâm traïng caû hai chuùng mình ñeàu ñang raõ rôøi, 
coõi loøng tan naùt, coâ ñôn cuøng cöïc. Em coù nhöõng noãi 
ñau thaàm laëng

Khoâng theå toû cuøng ai, em coù nhöõng saàu luïy, teâ taùi 
khoâng ngöôøi thoâng caûm. Em ñaõ soáng nhö chöa töøng 
coù cuoäc soáng bình thöôøng cuûa con ngöôøi ñang ñaày söùc 
soáng. Em caâm nín, em teâ daïi, chaùn naûn,em caûm nhaän 
ñöôïc laø em ñaõ bò ñaùnh caép toøan boä cuoäc ñôøi em, em 
khoâng coøn bieát ñeán caû moät nuï cöôøi thoaûi maùi chöù noùi 
chi ñeán hai chöõ haïnh phuùc. Haïnh phuùc ñoái vôùi em laø 
caùi gì quaù xa laï maø em khoâng ñöôïc bieát tôùi

Hay coù luùc em nghó em ñaõ khoâng ñöôïc quyeàn bieát 
tôùi. Quay cuoàng trong nhöõng ñau khoå khoâng loái thoaùt 
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em ñaønh phoù maëc cho soá phaän Em ñaõ phaûi töï an uûi 
cho qua ngaøy baèng caùch nghó tieâu cöïc laø soá phaän em 
nhö theá, caùi nghieäp cuûa em phaûi traû noù nhö theá, chæ 
vì em coøn coù boån phaän, traùch nhieän vôùi nhöõng ñöùa 
con em ñaõ sinh ra. 

Moät cuoäc tình duyeân ñaàu ñôøi khoâng ñem laïi cho 
em caùi haïnh phuùc em mô öôùc, caùi haïnh phuùc ñôn 
giaûn maø baát cöù ngöôøi phuï nöõ naøo khi böôùc chaân leân 
xe hoa ñeàu mong muoán. 

Theá roài em oaèn ngöôøi chòu ñöïng, em boân ba, 
böông chaûi, em muoán ñöôïc chia seû vui buoàn trong 
coâng vieäc trong hoaït ñoäng thöôøng ngaøy. Taát caû nhöõng 
mô öôùc em ñeàu khoâng coù ñöôïc duø chæ laø chuùt ít. Em 
ñi, cöù ñi, em veà, cöù veà, em buoàn cöù buoàn, muoán laøm gì 
thì cöù laøm,khoâng ai thaéc maéc hay quan taâm chia seû. 
Em coâ ñôn trong chính caùi taäp theå nhoû beù :gia ñình 
em. Em nhö moät ngöôøi caâm khoâng heà bieát noùi ngay 
caû vôùi nhöõng ngöôøi thaân cuûa em, vaø cuõng chaúng ai 
quan taâm ñieàu ñoù. 

Em lao vaøo coâng vieäc vì nhu caàu cuûa cuoäc soáng 
cuõng coù maø vì ñeå tieâu heát thôøi gian, khoâng coøn giaây 
phuùt naøo troáng ñeå khoûi nghó tôùi noãi coâ ñôn cuõng coù. 
Em soáng nhö moät caùi xaùc bieát ñi, voâ hoàn. Khoâng ra 
ngoaøi laøm vieäc thì em giam mình trong caên phoøng cuûa 
em, ngaøy cuõng nhö ñeâm. Cuoäc soáng cuûa em, neáu coøn 
goïi ñoù laø cuoäc soáng, noù chai lì, laïnh leõo. Caên phoøng 
cuûa em khaùc naøo nhö moät laõnh cung giam haõm ñôøi 
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em töø khi coøn raát treû. Em maát heát tin töôûng vaøo cuoäc 
ñôøi. Em lang thang trong chính cuoäc ñôøi cuûa em. Em 
ñaõ ñôn ñoäc lang thang trong cuoäc ñôøi mình, em tìm 
söï giaûi thoaùt trong nieàm tin vaøo moät theá giôùi voâ hình 
. Em khoâng coøn nghó ñöôïc con ñöôøng em phaûi ñi noù 
töø ñaâu vaø seõ tôùi ñaâu. Em buoâng xuoâi maëc cho söï ñôøi 
bieán ñoäng nhaøo naën. Em hoaøn toaøn maát nieàm tin vaøo 
cuoäc ñôøi, vaøo nhöõng con ngöôøi soáng quanh em. 

Theá roài em ngaõ beänh, em ñaõ cheát ñi, soáng laïi vôùi 
caùi beänh cuûa em. Caùi beänh taát yeáu phaûi xaûy ra ñoái 
vôùi ngöôøi mang naëng saàu ñau, khoå luïy maø vaãn lao 
vaøo coâng vieäc, khoâng ngôi nghæ. Treân giöôøng beänh 
em caøng thaám thía noãi coâ ñôn cuøng cöïc. Khoâng moät 
ngöôøi thaân thích chaêm soùc, duø em coù khoâng ít ngöôøi 
thaân coù theå chaêm soùc. Moïi chuyeän em nhôø vaøo y taù 
beänh vieän neáu em khoâng töï nhuùc nhích ñöôïc. 

Em ñaõ thaät can ñaûm vaø kieân cöôøng ñeå choáng ñôõ 
caên beänh. Em ñaõ raát kieân nhaãn, quyeát taâm ñeå khoûi 
thaønh pheá nhaân. Em thaät duõng caûm, roài em ñaõ ñöôïc 
ñeàn buø cho loøng duõng caûm aáy, em ñaõ khoûi beänh. ! 
Khoûi beänh vaãn bieát laø toát hôn laø naèm treân giöôøng 
beänh, toát hôn phaûi naèm lieät giöøông nhö pheá nhaân. 
theá nhöng cuõng chaúng toát gì hôn cho cuoäc soáng tinh 
thaàn, tình caûm cuûa em. Thöïc ra töø laâu em khoâng coøn 
nghó ñeán tình caûm cuûa em nöõa. Em cuõng chæ nhö moïi 
ngöôøi, coù cuoäc soáng theå xaùc vaø cuoäc soáng tinh thaà.
Trong theå xaùc vaø tinh thaàn noù coù cuoäc soáng tình caûm 
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ñeå con ngöôøi khoâng bieán thaønh khoâng coøn laø ngöôøi 
bình thöôøng. Theå xaùc em mang thöông taät, tinh thaàn 
daõ trôû thaønh chai ñaù, tình caûm thì cheát laëng töø laâu! 
Thaät laø theâ thaûm !

Em khoâng nghó, nhöng thöïc teá nhöõng thöù ñoù ñaõ 
daàn daàn quaät ngaõ thaân xaùc em moät laàn nöõa, noù quaät 
ngaõ em maø em khoâng ngôø ñöôïc. 

Em phaûi chòu moät cuoäc giaûi phaãu phaù banh thaân 
xaùc em. Y hoïc taân tieán vaø pheùp laï ñaõ hôïp taùc cöùu ñöôïc 
em trong chaân tô keõ toùc. Laïi nhöõng ngaøy leâ theâ trong 
beänh vieän,. Em, moät caùi xaùc khoâng hoàn ñaõ vaát vöôûng 
thaàm laëng, coâ dôn vöôït qua hieåm nguy, ñeå soáng soùt, . 
Em ñaõ ñöôïc hoài sinh! Khoâng moät kieáp ngöôøi naøo laïi 
gaùnh chòu nhieàu ñau thöông bi haän veà caû theå xaùc laãn 
tinh thaàn nhö em. Sau laàn thoaùt hieåm naøy, em daàn 
daàn suy taøn,traàm caûm . Em ñaõ raát cöùng coûi coá giöõ cho 
tinh thaàn minh maãn, vui vôùi vaên chöông, ngheä thuaät 
haàu queân ñi moïi baát haïnh cuûa cuoäc ñôøi. 

Nhöng söï suy taøn, traàm caûm ñeán töø töø maø em 
khoâng hay, hoaëc em cuõng sôï noù tôùi neân em khoâng 
muoán nghó laø em ñang rôi vaøo traïng thaùi doù. 

Nhö moät saép xeáp cuûa thöôïng ñeá coøn muoán em 
toàn taïi ñeå em coáng hieán khaû naêng cuûa em cho ñôøi. 
Chuùng mình ñaõ gaëp nhau trong moät söï tình côø. Cöù 
coi nhö laø moät caùi duyeân gaëp gôõ. Thaät mau choùng 
mình thaân thieát vôùi nhau. Do ñoàng quan ñieåm, mình 
hieåu nhau thaät deã daøng, thaät nheï nhaøng vaø nhanh 



56 * cuoái ñôøi nhìn laïi

ñeán khoâng ngôø. Ngöôøi naøy noùi ra phaân nöûa thì ngöôøi 
kia ñaõ hieåu ngay ñöôïc phaàn coøn laïi! Thaät laï luøng, cöù 
nhö moãi ngöôøi chæ laø coù moät nöûa, ngöôøi kia laø nöûa 
coøn laïi Thaûo luaän vôùi nhau thì cöù y nhö laø gheùp laïi 
cho troïn veïn. 

Vaø cuõng chæ moät thôøi gian ngaén, tính baèng thaùng, 
anh ñaõ hieåu ñöôïc laø em ñang baét ñaàu giai ñoaïn traàm 
caûm. Anh traùnh duøng töø ngöõ naøy khi noùi chuyeän vôùi 
em vì khoâng muoán em suy nghó,hoang mang. Taát 
nhieân em khoâng thöøa nhaän tình traïng ñoù vì em nghó 
laø em vaãn saùng suoát, vaãn laøm vieäc. Caùi traàm caûm noù 
theå hieän trong em,töøng luùc vaø nhieàu luùc trong ngaøy 
chöù chöa naëng ñeán noãi keùo daøi suoát ngaøy. Noù laøm 
cho tinh thaàn em ñoät ngoät chuøng xuoáng, em buoàn raõ 
rôïi, tay chaân nhö khoâng coøn söùc löïc. Nhöõng luùc ñoù 
em coù nhöõng suy nghó cöïc kyø bi quan,

 Anh yeâu thöông em vaø caøng thöông yeâu em nhieàu 
hôn nöõa. Anh mong muoán coù theå giuùp em thoaùt khoûi 
traàm caûm. Anh khoâng muoán em coù nhöõng khoaûng 
troáng thôøi gian cho nhöõng suy tö saàu naõo. Anh thuùc 
ñaåy em sinh hoaït vaên ngheä, anh khuyeân em taäp trung 
vaøo vieäc ñoù; anh luoân ôû beân em baát cöù luùc naøo coù theå . 
Tieâu hao khaù nhieàu thôøi gian cuûa em cho nhöõng buoåi 
ñi chôi, nhöõng laàn daõ ngoaïi. Anh muoán em khoâng coøn 
thì giôø raûnh ñeå öu tö saàu naõo. 

Vôùi taát caû yeâu thöông daønh cho em, anh khoâng 
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quaûn ngaïi vaø quyeát taâm keùo em ra khoûi traïng thaùi 
suy traàm. 

Trôøi thöông em, trôøi ñaõ baét em chòu quaù nhieàu ñau 
thöông cô cöïc, nhöng roài trôøi ñaõ laïi cho em theâm laàn may 
maén nöõa ñeå em ñang töø töø thoaùt caûnh traàm caûm. 

Em ñaõ töøng noùi laø anh hieàn, vaø kieân nhaãn ñoái 
vôùi em! Ñuùng vaäy! Anh kieân nhaãn trong nhieàu tình 
huoáng ñoái vôùi em vì anh ñaõ raát thöông yeâu em, raát 
muoán em daàn daàn queân ñi nhöõng buoàn ñau, coâ quaïnh 
trong quaù khöù. Anh ñoäng vieân em sinh hoaït vaên ngheä 
ñeå em khoâng coøn nhieàu thôøi gian raûnh maø hoài töôûng 
laïi quaù khöù ñau buoàn

Anh ñaõ ñeå em coù khung trôøi töï do cho em thoaûi 
maùi, cho vui trôû laïi nhö em ñaùng ñöôïc höôûng. Beân 
caïnh em luoân coù ngöôøi ñeå em coù theå chia seû nieàm 
vui, noãi buoàn laø anh. Anh mong em ñöôïc haïnh phuùc 
hay ít ra em cuõng caûm nhaän ñöôïc caùi haïnh phuùc maø 
em mô öôùc thôøi con gaùi môùi lôùn. Em cuõng ñaõ vaøi laàn 
taâm söï vôùi anh laø töø khi em coù anh,em thaáy laïi ñöôïc 
nhöõng öôùc mô cuûa em thôøi môùi lôùn. Em thaáy em ñang 
haïnh phuùc. Anh raát möøng laø ñaõ ñem laïi haïnh phuùc 
cho em. Anh luoân luoân chia seû vôùi em moïi chuyeän, töø 
taâm tö, tình caûm cho tôùi nhöõng coâng vieäc em ñang 
laøm.. Ñoù laø nhöõng thöù maø tröôùc ñaây em muoán maø 
khoâng coù ngöôøi chia seû vôùi em. Em muoán ñöôïc naâng 
niu chieàu chuoäng, muoán ñöôïc an uûi, voã veà, muoán ñöôïc 
höôûng nhöõng tình caûm cuûa cuoäc soáng löùa ñoâi . Em 
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ñang coù nhöõng thöù ñoù, nhöõng thöù em caàn maø töø bao 
laâu nay em khoâng coù ñöôïc. Vaø em nhaän laø em ñang 
raát haïnh phuùc. 

Thaáy em ñöôïc nhö vaäy anh cuõng raát haïnh phuùc 
raát vui vaø an laïc. 

Trong quaù khöù em ñaõ khoâng coù ñöôïc nhöõng thöù 
em mong muoán ñoù. Vaø nhaát laø em ñaõ phaûi coâ ñôn, 
laëng leõ soáng khoâng coù ai hieåu ñöôïc em, khoâng coù 
ngöôøi ñeå em taâm söï hay truùt boû nhöõng lo aâu, nhöõng 
khoù khaên trong cuoäc soáng. Nay em ñaõ coù, Ñoù chính 
laø chaân haïnh phuùc cuûa em. 

Cho tôùi ít laâu sau naøy, anh nhaän thaáy em daàn 
daàn buoâng lôi haïnh phuùc cuûa em. Noùi nhö theá haún 
nhieân laø em khoâng theå tin ñöôïc, vaø em seõ noùi em ñaâu 
coù khôø daïi maø buoâng lôi haïnh phuùc cuûa em!

Ñuùng, em khoâng muoán vaø cuõng khoâng daïi. Em 
chæ thieáu tænh taùo thoâi. 

Anh daønh cho em khoaûng trôøi töï do ñeå em coù 
nhöõng hoaït ñoäng theo yù em cho em vui, cho em ñöøng 
rôi trôû laïi tình traïng traàm caûm. Anh khuyeán khích 
em hoaït ñoäng, em ñaõ coù nhöõng thaønh coâng nho nhoû, 
roài thaønh coâng lôùn hôn theo thôøi gian . Nhöõng thaønh 
coâng cuûa em ñem laïi cho em nhieàu nieàm vui, Thaät laø 
toât ñeïp! Saân khaáu cuoäc ñôøi ñaõ cho em nhöõng thoaùng 
haïnh phuùc,nhöõng aùnh haøo quang duø chæ trong phuùt 
choác. Em haõnh dieän vôùi nhöõng thaønh töïu,. Anh cuõng 
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haõnh dieän vôùi nhöõng thaønh töïu cuûa em. Nhöõng aùnh 
ñeøn saân khaáu, nhöõng haøo quang cuûa thaønh töïu ñaõ 
raát quyeán ruõ ñoái vôùi nhöõng ngöôøi sinh hoaït vaên ngheä. 
Vaø hieån nhieân laø noù phaûi quyeán ruõ em. 

Em ñaõ meâ say, nguïp laën trong aùnh haøo quang ñoù. 
Noù laø nhöõng thoaùng haïnh phuùc maø em ñaùng ñöôïc 
höôûng, Anh muoán em taän höôûng noù. Vaø, anh cuõng 
muoán em höôûng ñöôïc caøng nhieàu caøng toát nhöng phaûi 
tænh taùo ñeå nhaän roõ caùi thöïc vaø caùi hö. 

Em bieát raát roõ laø trong moò tình huoáng, khoâng khi 
naøo anh caám caûn em hay baét buoäc em laøm nhöõng gì em 
khoâng muoán. Nhöõng gì anh thaáy em khoâng neân laøm thì 
anh chæ nhaéc em raát nheï nhaøng. Do ñoù khoâng ít laàn anh 
nhaéc em raèng “Anh ñang bò moïi ngöôøi chieám maát thôøi 
gian em daønh cho anh!”. Noùi nhö theá khoâng coù yù laø em 
phaûi daønh cho anh nhieàu thôøi gian hôn laø daønh cho moïi 
ngöôøi. Em laø ngöôøi raát thoâng minh vaø nhaïy beùn, nhöng 
trong tröôøng hôïp naøy em bò haøo quang saân khaáu ñôøi che 
laáp maát caùi thoâng minh cuûa em, laøm em khoâng coøn nhaïy 
beùn nöõa. Anh nhaän thaáy em ñaõ ñem caùi hö chuøm leân caùi 
thöïc. Em ñaõ bò aùnh haøo quang - haïnh phuùc hö aûo - che 
maát caùi haïnh phuùc ñích thöïc cuûa em. Phaàn treân, anh 
ñaõ löôïc keå laïi caû moät quaù trình soáng cuûa em, nguïp laën 
trong ñau khoå, coâ ñôn, khoâng tìm ñöôïc caùi haïnh phuùc 
ñích thöïc maø em ñaõ mô öôùc töø thuôû thieáu thôøi. Baây giôø 
em coù ñöôïc, em ñang höôûng thì em laïi boû queân noù ñeå 
chaïy theo caùi haïnh phuùc aûo. 
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Caùi haøo quang cuûa nhöõng thaønh töïu trong ngheà 
nghieäp, caùi haøo quang cuûa nhöõng coå vuõ, xöng tuïng 
chæ laø nhöõng neùt son toâ ñieåm cho cuoäc soáng cuûa ngöôøi 
thuï höôûng noù. Tuyeät ñoái khoâng phaûi laø haïnh phuùc 
cuûa cuoäc ñôøi hoï. 

Thaät ñôn giaûn ñeå hieåu raèng haïnh phuùc ñích thöïc 
cuûs em ñaõ bò em boû laïi phía sau ñeå chaïy theo nhöõng 
caùi goïi laø neùt son chaám phaù cho chính caùi em boû laïi 
phía sau ñoù. 

Em ñaõ meâ maûi chaïy theo aùnh haøo quang saân 
khaáu cuoäc ñôøi, Anh nhaän thaáy baây giôø em coi ñoù môùi 
chính laø haïnh phuùc cuûa em. Anh chuùc möøng cho em 
tìm ñöôïc haïnh phuùc môùi. Em seõ coøn nhöõng thaønh töïu 
khaùc nöõa, cuõng nhö caùi xe ñaõ khôûi ñoäng ñang chaïy 
ñöôïc thì noù seõ tieáp tuïc chaïy nhanh hôn. . Nhö treân 
anh ñaõ noùi coù nhaéc em laø anh bò chieám maát nhieàu 
thôøi gian em daønh cho anh, Ñoù laø anh muoán noùi vôùi 
em raèng cuoäc soáng cuûa chuùng mình ñang raát haïnh 
phuùc, noù laø Haïnh phuùc chính ñaùng, em ñöøng ñeå 
nhöõng thöù naøo khaùc laøm hao huït noù,. Haõy löu taâm tôùi 
noù nhieàu hôn. Vì noù ñang bò hao huït gioáng nhö anh 
bò maát ñi nhöõng giôø phuùt quùy baùu mình caàn daønh cho 
nhau ñeå boài döôõng cho haïnh phuùc cuûa chuùng mình 
lôùn maïnh hôn leân. 

Anh ñang traùnh cho em nhöõng khoù xöû, nhöõng aùy 
naùy em seõ coù khi haøo quang saân khaáu ngaøy caøng meâ 
hoaëc em hôn, Bôûi vì anh thaáy raát roõ laø em ñang raát 
vui söôùng, raát haøi loøng vôùi noù. 
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Phaàn anh, anh yeâu thöông em,anh muoán em ha-
ïnh phuùc, vui veû. Hieän nay em ñang haïnh phuùc, vui 
veû. theá laø ñuû, anh an loøng. Em vui veû, haïnh phuùc coù 
anh, hay vui veû haïnh phuùc vôùi nhöõng thöù khaùc, mieãn 
sao em haøi loøng. 

Tình yeâu anh daønh troïn cho em cuõng chæ mong 
öôùc sao cho em vui töôi haïnh phuùc

Tình yeâu anh daønh cho em khoâng naëng tính sôû 
höõu maëc daàu anh luoân luoân muoán coù em maõi maõi. 
Nhöng coù em maø em khoâng caûm thaáy haïnh phuùc, em 
khoâng caûm thaáy chuùng mình soáng vôùi nhau nhö ñaõ 
soáng laø haïnh phuùc thì coù nghóa gì nöõa?

* Haïnh phuùc cuûa em baây giôø laø aùnh haøo quang 
cuûa saân khaáu ñôøi, 

* Haïnh phuùc cuûa anh maõi maõi vaãn laø muoán em 
ñöôïc haïnh phuùc, thaáy em thoaùt khoûi coâ ñôn saàu naõo. 
Theá thoâi!

Chuùng mình ñaõ coù nhöõng quan ñieåm gioáng nhau 
veà cuoäc soáng ñaõ coù nhöõng nhaän ñònh khoâng khaùc 
nhau veà moïi söï kieän. Chuùng mình ñaõ raát vui vì khoâng 
heà coù xung khaéc, nghòch yù vôùi nhau. Cho neân anh 
khoâng nghó laø chuùng mình seõ coù caùi nhìn khoâng cuøng 
moät höôùng veà haïnh phuùc löùa ñoâi. 

Vaø, baây giôø cuõng vaãn laø khoaûng khoâng gian vaø 
thôøi gian anh daønh cho em ñeå em töï do phaùt huy caùi 
thoâng minh, nhaïy beùn, söï tinh khoân, tænh taùo vaø caû 
taøi naêng cuûa em. 
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Anh chôø em, Chôø tôùi khi naøo em nhaän roõ ñöôïc 
nhöõng caùi thöïc söï caàn thieát cho cuoäc ñôøi mình, caùi  
haïnh phuùc thöïc söï em caàn coù vaø phaân bieät ñöôïc giöõa:

Haøo quang vaø haïnh phuùc. 

Anh chôø em, 

Chuùc em an laïc cuøng vôùi moïi ñieàu may maén. 

Anh hoân em 

Vuõ

Taâm thaãn thôø buoâng rôi tôø giaáy, moät caûm giaùc 
hoang mang troáng traûi, thaät baøng hoaøng!. Taâm ngoài 
laëng thaät laâu ñeå nghó tôùi Vuõ, tôùi tình yeâu cuûa Vuõ daønh 
cho mình. Sao maø tha thieát, sao laõng maïn, saâu laéng 
ñeán ñoä Taâm khoâng caûm nhaän heát ñöôïc!

Taâm nhôù ñaõ coù laàn Vuõ noùi vôùi Taâm veà tình yeâu 
qua moät yù töôûng cuûa nhaø vaên Phaùp thuoäc tröôøng phaùi 
Laõng maïn: Lamartine:

 “Aimer pour eâtre aimeù, c’est de l’homme,

Aimer pour aimer est presque de l’Ange”…

 (Lamartine- trong Graziella)

(Yeâu ñeå ñöôïc yeâu thì chæ laø theá nhaân, Yeâu ñeå maø 
yeâu haàu nhö laø thaùnh nhaân)

Vaø Vuõ ñaõ noùi vôùi Taâm “anh khoâng phaûi laø Thaùnh nhaân, 
nhöng tình yeâu anh daønh cho em noù ôû giöõa 2 thöù ñoù!”

VöônG nhaân
08. 2013


