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Tôi nhớ có một lần, chị Phúc Thành sang thăm vợ 

Khánh ở cư xá ngân hàng quận 7. Sau khi hàn huyên, chị 

hỏi thăm về các bạn của Thành có khỏe không? Nào anh 

Ánh, anh Vượng ra sao? 

Tôi mỉm cười trả lời chị: 

- Ánh mất năm 2013, sau anh Thành một năm. Hai 

người đều ra đi vào mùa Xuân cả. 

Nghe tôi nói vậy, chị bùi ngùi: 

- Khổ quá, em cứ ám ảnh cái buổi chiều anh Ánh 

xuống thắp nhang cho nhà em. Anh ấy đứng lâu lắm và dơ 

tay chùi nước mắt hoài. Hình ảnh ấy, hình ảnh một người 

bạn đang trong cơn bịnh giai đoạn cuối còn bắt con chở 

xuống với nhà em làm em nhớ tên anh Ánh. Nó vào tiềm 

thức lúc nào không biết, nên hỏi về bịnh tình bè bạn các 

anh, em cứ tưởng anh Ánh còn sống. 

Rồi chị thở dài: 

- Anh Lợi ở Mỹ mất cùng năm với nhà em. Anh Ánh 

sau một năm mà … sao các anh ấy cứ đi vào mùa xuân nhỉ? 
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Câu “sao các anh ấy cứ đi vào mùa xuân nhỉ?” không 

phải là câu hỏi để chờ trả lời. Mà có lẻ đó là một sự ngậm 

ngùi cho những người còn sống. 

Thực ra nào ai có muốn mất vào mùa xuân đâu. Cái ý 

than vãn, nuối tiếc ấy là niềm đau trong tâm thức của 

những người tự dưng mất mát một cái gì yêu quý nhất của 

mình, và nếu ai nghĩ rằng đó là câu hỏi thì trăm người như 

một đều an ủi nhau sự mất mát ấy là định mệnh, là số phận 

trời đất đã an bài, nhà Phật gọi là vô thường. Chẳng thế mà 

mỗi khi mùa Xuân lại gặp nhau đầu năm mới là tay bắt mặt 

mừng, là chúc nhau sống lâu trăm tuổi. Có thể còn là “Lão 

bạng sinh châu” nữa. Đùng một cái đã nghe tin … và các 

lời chúc nhau ấy chỉ còn là thói quen, là phong tục trong 

các ngày lễ lớn như Tết Tây, Tết Nguyên Đán. 

“Sao cứ đi vào mùa xuân” là một nỗi u hoài kéo dài 

trong tháng này tháng nọ. Hồ dễ quên nhanh, nhưng rồi 

thời gian đã xóa dần dấu vết, nỗi đau phai dần. Niềm yêu 

thương chỉ còn là kỷ niệm một đời đem theo đến lúc tàn 

hơi. 

Xin cám ơn những bạn bè thân hữu vẫn còn tìm trong 

ký ức đang tàn phai ấy khuôn mặt bạn bè đã không còn 

sum họp cùng chúng ta trên cõi đời này. 
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