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Con của mẹ, 

“Trong chốn vô cùng nhơ nhớp của đời mẹ, mẹ viết cho 

con những giòng này” 

“Ôi con của mẹ, con không thể nào tưởng tượng được 

cảm giác của mẹ lúc này. Con không thể nào tưởng tượng 

được được cảm giác của mẹ muốn nôn ra khỏi thân thể tim, 

phổi, ruột non, ruột già. Mẹ đang sống mà như không sống, 

không biết mình sống, không nghĩ rằng mình có thể sống 

được trong nỗi đau khổ ê chề, thê thảm tột cùng này. 

“Mẹ có còn xứng đang kêu lên hai tiếng “Con ơi !” 

không? Con có còn đủ can đảm gọi lên hai tiếng “Mẹ ơi !” 

không? Con ơi, con quả thật là con dứt ruột của mẹ, con 

quả thật là đứa bé hai mươi năm trước mẹ tưng tiu trong 

lòng, cho con bú mớm, sung sướng và đau khổ vì con. 

Nhưng lúc này mẹ phải trốn chạy con, trốn chạy hình hài 

của mẹ, trốn chạy máu mủ của mẹ, trốn chạy như trốn chạy 

một định mệnh thảm khốc. 

“Mẹ trốn chạy tội lỗi mà độ lượng bao la của Thượng 

Đế cũng không thể tha thứ cho mẹ con ta. Nhưng mẹ con ta 

nào đâu phải đích thực là thủ phạm của tội lỗi nhơ nhớp 

ấy. Có lẽ chính Thượng Đế, chỉ Thượng Đế mà thôi. Vậy 

mẹ phải tìm ai để quỳ gối thú tội đây, tất cả thế gian không 

hình thù này, những con người không mặt mũi này, và 

Thượng Đế tội lỗi này. 

“Mẹ muốn ôm con khóc cho vơi lòng mẹ, nhưng ý muốn 

ấy lại khiến da thịt mẹ rùng rợn trong cảm giác kinh tởm. 

**** 
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Neron gấp lá thư bỏ vào phong bì. Chàng mỉm cười 

một mình. Tâm hồn người lính Mỹ trẻ rộn ràng hướng về 

người yêu hòa lẫn với hình ảnh miền Florida rực rỡ biển, 

trời cùng những cánh đồng cỏ bao la. 

Neron là một quân nhân được gửi sang công tác tại 

miền Nam Việt Nam. Chuyến viễn du khá dài và khá xa ấy 

không khiến cho Neron buồn cho lắm, vì Việt Nam tuy thật 

xa lạ và ít được nhắc nhở tới trong các bài học địa dư khi 

chàng còn ngồi ở High School nhưng giải đất cong queo ấy 

không xa lạ với chàng trong tâm tưởng. 

Việt Nam ! Việt Nam ! Điệp khúc ấy lẩn quất trong ý 

nghĩ chàng, như một lời kêu gọi chưa thành hình nhưng âm 

vang mời mọc, quyến rũ. Vì Việt Nam là hai chữ được ghi 

trong khai sinh của chàng : John Neron, con của Robert 

Neron (gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ) và Lê Thị Phượng 

(quốc tịch Việt Nam). Chàng là một đứa con hai giòng 

máu, ba quốc tịch. Nhưng dân tộc Hoa Kỳ vốn là một dân 

tộc tạp chủng, trường hợp của Neron không phải là một 

ngoại lệ và chàng không có mặc cảm của một đứa con 

hoang trôi dạt giữa một xã hội xa lạ. Dù sao Neron không 

thể không nghĩ tới “nước mẹ” của mình. Khi còn đi học 

chàng đã hỏi thầy giáo về địa danh Việt Nam. Nhưng câu 

trả lời sơ sài và giáo khoa không đủ làm Neron thỏa mãn. 

Chàng đi tìm Việt Nam ở những tấm bản đồ thông thường. 

Neron không tìm được gì nhiều hơn về “nước mẹ”. Cuối 

cùng, khi Neron đã gia nhập quân đội Hoa Kỳ và khi được 

lựa chọn một trong các quốc gia Viễn Đông để phục vụ, 

chàng đã không ngần ngại ghi: Việt Nam. Người nhận đơn 

đã thoáng ngạc nhiên, không phải vì địa danh Việt Nam, 

mà vì hai chử Việt Nam có mang đủ dấu nặng, dấu mũ. 
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Lựa chọn Việt Nam Neron phải xa Jean cả một Thái 

Bình Dương. Jean là người yêu đã đính hôn của chàng. 

Nhưng không thể lựa chọn khác. Tiếng gọi huyền bí xa xôi 

của “nước mẹ” bắt buộc Neron phải tìm về con đường ấy. 

Neron đã giải thích với Jean và Jean hiểu chàng. Dĩ nhiên 

Jean còn tán đồng ý nghĩ của chàng. 

Jean đáng yêu biết mấy, Neron nhủ thầm. Từ ngày 

chàng sang Việt Nam đến nay, đã được tròn hai tháng, đều 

đặn mỗi tuần hai lần những cánh thư của hai người vượt đại 

dương để tới nhau. Và chiều nay lá thư của Jean vừa tới. 

Và chiều nay trong trí tưởng của Neron nồng hơi thở của 

Jean, nồng hương thơm của cánh đồng lúa mì miền Florida, 

trang trại nơi Jean đang nghỉ hè, nơi Neron và Jean đã dạo 

bước, nơi trên một bãi cỏ mượt, Jean đã gối đầu lên tay 

chàng thì thầm những mơ ước tương lai. 

Ngoài phần dành cho tình yêu chan chứa của Jean, 

Neron cũng dành một phần tâm hồn chàng cho việc khám 

phá “nước mẹ”. Neron đã không thất vọng. Chàng đã tìm 

thấy ở đây câu trả lời cho nỗi băn khoăn bấy lâu: dường 

như trước kia tâm hồn chàng có một nơi trống trải, có một 

chổ thiếu sót, nay đã được lấp đầy. Chàng đã học được, đã 

cảm được thái độ hướng nội của người Việt. Chàng đã có 

thể hiểu được sự vật không phải bằng sự vật mà bằng tương 

quan giữa con người và sự vật. Chàng đã thấy được những 

người Việt sống trong những hoàn cảnh vật chất chỉ bằng 

một phần trăm hoặc một phần nghìn một người Mỹ như 

chàng, nhưng chàng biết chắc chắn rằng họ không đau khổ. 

Chàng đã có lần viết cho Jean: “Em ơi thật là kỳ diệu, 

không phải sự kỳ diệu của Kim Tự Tháp Ai Cập hay những 
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vườn treo Babylone, mà là sự kỳ diệu nơi những con người 

nghèo nàn, giản dị nhưng đã có một thái độ sống đẹp đẽ 

chừng nào !” 

**** 

“Mẹ không biết bằng cách nào mẹ có thể bắt đầu câu 

chuyện của mẹ, đúng hơn, câu chuyện của mẹ và con. Có lẽ 

mẹ đã lúng túng vì trong những ngày thơ dại của con mẹ đã 

không có dịp ru con vào giấc ngủ bằng những câu chuyện 

cổ tích với câu mở đầu : “Ngày xửa ngày xưa…” 

Nhưng thôi, mẹ có thể bắt đầu giản dị bằng cách gọi là 

thời gian mẹ gặp cha con. Năm ấy mẹ mới mười tám tuổi, 

tuổi đẹp của đời người con gái. Và hình như lúc ấy mẹ 

cũng đẹp, thật đẹp. Nhan sắc mẹ đã làm điêu đứng không 

biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi mẹ. Họ sẵn sàng quỳ 

dưới chân mẹ, tôn sùng mẹ, hiến dâng mẹ tất cả những gì 

họ có. Nhưng mẹ vẫn kiêu hãnh xua họ sang hai bên con 

đường mẹ đi, cười cợt trên những đau khổ của bọn đàn ông 

si tình ấy. Mẹ như một bông hoa nhiều sắc nhưng lắm gai, 

không để cho bàn tay ô trọc nào xâm phạm. 

Và rồi mẹ đã gặp cha con. Và mẹ đã ngã vào ông mặc 

dù ông mang một giòng máu khác. Ông là sĩ quan trong 

quận đội Pháp, người Pháp đối với người Việt lúc ấy là kẻ 

xâm lăng. Nhưng ông cũng như một số người Pháp ý thức 

khác, dằn vặt bởi nỗi ô nhục vì vai trò nhỏ nhoi của mình 

trong guồng máy thực dân khốc liệt. Tâm hồn của ông bẩm 

sinh đa cảm, ông sinh trưởng tại Alsace và huyết thống ông 

có pha trộn giòng máu Germain – nên ông thông cảm thật 

nhanh, thật bén nhậy với những người dân bị trị nhưng 
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quật cường. Ông hiểu rõ giá trị của dân tộc Việt. Ông kính 

trọng và giúp đỡ họ trong phạm vi ông có thể giúp đỡ 

được. 

“Mẹ gặp ông và yêu ông, tình yêu đến như một phép lạ. 

Quả thật là một phép lạ. Bởi vì nếu không là một phép lạ 

hẵn mẹ không đủ can đảm vượt ra ngoài vòng cương tỏa 

của gia đình và xã hội để yêu ông và chung sống với ông. 

Gia đình mẹ mặc dù tân tiến và đã cho mẹ theo học chương 

trình văn hóa Tây Phương cũng vẫn không thể chấp nhận 

một người rể ngoại quốc, nhất là một người thuộc khối 

người Pháp xâm lược, mặc dù cá nhân người đó ra sao. 

Muốn hiểu phần nào thành kiến khắt khe của các gia đình 

Đông phương về phương diện hôn nhân của con cái, còn có 

thể tìm đọc East Wind West Wind của Pearl Buck. Ngoài 

gia đình mẹ, họ hàng, bạn bè, xã hội… lại còn khắt khe 

hơn. Họ có một danh từ để chỉ những người làm vợ người 

Pháp : “Me Tây”. Me Tây có nghĩa là cặn bã, là những 

người đàn bà còn tồi tệ hơn bọn đĩ điếm. Ai đã là Me Tây, 

người đó đã cắt dứt mọi liên lạc với người chung quanh và 

bất cứ ai cũng có quyền khinh bỉ, phỉ nhổ một cách công 

khai. 

Yêu cha con, mẹ đã phải chấp nhận hoàn cảnh của một 

“Me Tây”, mẹ đã mất từ những người đồng hương xa lạ 

đến những người thân yêu ruột thịt. Mẹ lặng lẽ về nhà 

chồng, bữa tiệc cưới duy nhất là bữa tiệc thu hẹp giữa năm 

ba người bạn thân của cha con. 

Mẹ thú nhận có buồn rầu và bơ vơ nhưng mẹ không hối 

hận. Mẹ đã đặt tình yêu đúng chổ. Cha con là một người có 

nhân cách và độ lượng, tâm hồn ông có những băn khoăn 
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sâu xa của một kẻ bị lưu đầy. Những người như ông thường 

cô đơn trong những hoài bão đốt cháy lòng mình. Mẹ càng 

hiểu càng yêu ông hơn, càng tận tụy làm tròn nhiệm vụ một 

người bạn đường của ông hơn. Mẹ hoàn toàn được sung 

sướng. Mẹ không còn buồn rầu và bơ vơ nữa. Ngược lại, 

cha con cũng hiểu và cảm động trước mối tình của mẹ. Ông 

hiểu mẹ bị sỉ nhục bởi chính đồng bào, bè bạn và thân nhân 

của mình. Nhưng không phải vì bênh mẹ ông trở lại thù 

ghét những người ấy. Ông chỉ phàn nàn về những biên giới 

phi lý mà nhân loại đã vạch ra. Ông cố gắng tiến tới gần, 

quan sát, khám phá tâm hồn người Việt để một ngày nào đó 

ông có thể xóa nhòa biên giới ấy. Càng khám phá, ông 

càng kinh ngạc và có lần ông xúc động nói với mẹ : 

“Những tinh hoa phương Đông thật đẹp nhưng cũng 

thật âm thầm, người Tây phương chỉ biết say mê cảnh sắc, 

thường khó lòng khám phá vẻ quyến rủ kỳ bí ấy. Anh là một 

kẻ thật nhiều diễm phúc: Anh được ân hưởng tình yêu tuyệt 

vời của em. Càng gần em khiếu cảm nhận của anh càng 

bén nhậy để có thể tới chổ hòa đồng giữa hình và thể, giữa 

vũ trụ và con người. Anh cảm tạ Thượng Đế đã sắp đặt 

cuộc gặp gỡ này, cho anh được đóng vai Từ Thức trong 

truyện truyền kỳ của xứ sở em.” 

Trong hai năm, mẹ và cha con triền miên trong giấc 

mộng mà giác quan không đủ để đón nhận hạnh phúc, mà 

hạnh phúc như một chất men làm choáng váng lòng người. 

Ôi, giờ đây mẹ còn nối tiếc sao khoảng thời gian ấy không 

ngừng trôi chẩy, sao ngoại giới không “đứng” lại, đông 

đặc lại như một khối pha lê chẳng bao giờ chuyển biến 

nữa! 
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Rồi một tai nạn xảy ra cho cha con, một tai nạn tuy nhẹ 

không đến nỗi tàn tật nhưng đủ để cha con được giải ngũ. 

Cùng lúc ấy, một người họ xa đề nghị cha con sang Mỹ 

cộng tác kinh doanh. Tiếng gọi phiêu du trong huyết quản 

người dân miền Alsace một lần nữa đưa đẩy cha con và lúc 

ấy có cả mẹ, tới một chân trời mới. 

Dĩ nhiên mẹ lưu luyến quê hương và chẳng bao giờ 

muốn rời xa nhưng như mẹ đã nói, người đàn bà Á Đông 

chấp nhận một cách tự nhiên uy lực của người chồng. Để 

yêu cha con, mẹ đã mất tất cả bè bạn họ hàng, mẹ chỉ còn 

biết nương tựa nơi ông và như một con chiên ngoan đạo 

chỉ biết in dấu chân của mình vào đúng dấu chân con chiên 

đầu đàn, đàn chiên chỉ vẻn vẹn có con số hai. Lúc ấy cũng 

là lúc mẹ đã mang con trong lòng mẹ. 

Cha con dỗ dành: 

- Con chúng ta đã là một phối hợp tuyệt hảo về huyết 

thống, nhưng anh còn muốn nó được lớn lên trong hoàn 

cảnh của một quốc gia đang vươn mình. Với tâm hồn Á 

Đông phong phú và với tinh thần không khí Viễn Tây, anh 

tin chắc nó sẽ là một con người điển hình cho thế giới ngày 

mai. Em không ước mong một tác phẩm tuyệt mỹ như thế 

sao? 

Ông vừa nói vừa để tay lên bụng mẹ, hầu như muốn 

truyền thông ý tưởng của ông cho con. Nhưng dù cha con 

hữu lý hay không, mẹ bao giờ có thái độ khác hơn là tuân 

phục. 

Bấy lâu, mẹ có bao giờ ngờ đời mẹ luôn luôn là những 

chuyến viễn du. Nhưng như mẹ đã nói, mẹ không hề hối 
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tiếc. Được chung hưởng hạnh phúc cùng cha con dù chỉ 

trong giây phút để phải chịu đựng cả trăm năm đau khổ, 

mẹ cũng cho là đời mẹ được Thượng Đế đãi ngộ quá nhiều. 

Mỹ Quốc đối với mẹ quả là một thế giới lạ lùng. Tất cả 

sức mạnh của quốc gia trẻ trung ấy đều vươn lên bằng hình 

khối. Cuộc sống hối hả như muốn khuất phục mọi định luật 

về thời gian. Mọi giá trị của xã hội Mỹ đều đo lường bằng 

kích thước và mọi kích thước đều vĩ đại. 

Cha con sau bao nhiêu năm bị dồn ép khả năng và ý chí 

trong khuôn khổ của đoàn quân viễn chinh lạc hậu đã được 

đánh thức trong cái đà sống cuồn cuộn ấy. Ông lao mình 

vào công việc, ông tận dụng trí tuệ để xây dựng và sáng 

tạo. Ông thường nói với mẹ: Người ta đã đánh giả nhầm 

các doanh nhân. Doanh nhân ở đây cũng là một thứ nghệ 

sĩ. 

Về phần mẹ, tuy mẹ có bỡ ngỡ với cuộc sống mới nhưng 

mẹ luôn luôn cố gắng để khỏi làm bận lòng cha con. Nhưng 

mặc dù cố gắng, khí hậu miền bắc nước Mỹ cộng với cách 

sinh hoạt mới và lòng hoài tưởng quê hương cũ làm cho 

sức khỏe của mẹ suy kém trông thấy trong khi chỉ còn non 

một tháng trời nữa thì mẹ sinh con. Nhiều đêm tỉnh giấc, 

cha con thấy mẹ còn thao thức thì ông cảm thấy bị cắn rứt 

như đã phạm một lỗi lầm không thể tha thứ. Cho đến một 

hôm bác sĩ tỏ ý lo ngại nếu sức khỏe của mẹ không khá 

hơn, sự sinh nở có thể là một trường hợp nguy hiểm, cha 

con dẹp bỏ mọi công việc dở dang để đưa mẹ đi tĩnh dưỡng 

tại một làng nghỉ mát hẻo lánh nhưng thơ mộng và gần với 

sắc thái Việt Nam gần bờ biển Los Angeles. Những buổi 

chiều thần tiên, mẹ và cha con kề vai đắm mình trong 
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khung cảnh bao la của trời và biển, đã trở nên bất diệt 

trong tâm tưởng mẹ. Cha con thường gượng nhẹ hôn mẹ và 

thì thầm: 

- Thần nữ Á Đông huyền diệu của anh! 

Nhưng than ôi, cũng nơi ấy đã chôn vùi đời mẹ vì cũng 

nơi ấy, mẹ đã mất chồng, con đã mất cha khi chưa kịp mở 

mắt chào đời. 

Một hôm cha con nể lời mời của người hàng xóm, cùng 

đi câu ngoài khơi trên một con thuyền nhỏ. Mẹ mang con 

trong bụng đã khá nặng nhọc nên thơ thẩn ở nhà một mình. 

Sáng hôm ấy nắng ấm, trời và biển trong xanh, nhưng bỗng 

quá trưa trời trở cơn giông bất ngờ và cha con biệt tích 

trên mặt biển. Sóng gió lớn khiến các tầu cấp cứu cũng 

không thể nào hoạt động được. 

Mẹ không thể mô tả hết nơi đây nỗi kinh hoàng và niềm 

đau đớn của mẹ. Sáng hôm sau khi vớt được xác cha con 

thì mẹ đã như người chết rồi. Và mẹ mê man từ hôm ấy cho 

đến ngày sinh con. Sinh con rồi, mẹ còn ốm hơn ba tháng. 

Khỏi rồi mẹ còn ở trong trạng thái tinh thần mê hoảng ngót 

nữa năm. 

Người họ xa đã mời cha con sang đây săn sóc mẹ khá 

chu đáo và đặt tên cho con là John Neron. 

John ơi, con có thể nào hiểu được nỗi khổ đau của mẹ. 

Tình yêu đã mất, người yêu đã mất, quê hương đã mất, bè 

bạn và họ hàng đã mất, mẹ còn gì để sống ngoài con của 

mẹ. Nhưng con còn thơ dại quá, mẹ có đủ sức gầy dựng 

cho con không, người mẹ bạc nhược từ thể xác đến tinh 

thần này? 
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Chao ôi, ngày đêm mẹ khóc mà không nhỏ nước mắt, 

sự khóc than khô héo đó biểu lộ một trạng thái tinh thần 

hiểm nghèo: những đau khổ dồn nén lúc nào cũng rình rập 

để biến thành trận cuồng phong thổi tắt ngọn lửa sinh lực 

nhỏ nhoi còn lại của mẹ. 

Mẹ tự lượng không đủ sức nuôi con, mẹ cũng không 

muốn nhờ vả đến người họ xa của cha con vì dù sao đối với 

những người còn lại – là mẹ và con – đôi bên cũng chưa 

kịp có mối giao tình thắm thiết. Mẹ đành giao con cho một 

viện mồ côi. Mẹ muôn vàn có lỗi với con, nhưng con hãy rũ 

lòng thương mẹ, John nhé ! 

Buổi sáng trước khi ôm con đến viện mồ côi, mẹ ru con 

lần cuối bằng một bài ca dao của quê hương mẹ : 

Trèo lên ngọn đông, 

Trông sang ngọn bắc. 

Trăng sao vằng vặc, 

Lòng mẹ bời bời, 

Con ơi con ngủ đi thôi, 

Cho mẹ cầu trời con chóng lớn khôn … 

Lúc ấy con chưa đầy năm, nào con có hiểu gì đâu. 

Nhưng hình như con đang chìm đắm trong giấc mơ vô thức 

nào nên con nhoẻn miệng cười, nụ cười làm mẹ nhẹ hẵn 

lòng, mẹ tin rằng Thượng Đế đã truyền thông sự thương 

yêu của Người cho con và con đã sẵn sàng tha thứ cho mẹ. 

Sau khi gửi gấm cho con những nhà từ thiện, mẹ thu 

xếp trở về quê hương. Nhờ sự giúp đỡ của lãnh sự Pháp, 

nơi mà cha con có người quen, mẹ được bước chân xuống 

tầu ở New York hướng về Thái Bình Dương. Trong những 



  Đặc san mùa Xuân  43 

ngày lênh đênh, biển và trời không bão tố nhưng lòng mẹ là 

cả một trận cuồng phong. Chiều chiều mẹ ngồi trên boong 

tầu, mắt mở mà không nhìn; gió thổi, sóng vỗ hay sương 

rơi mà mẹ không hay biết, vì mẹ đang hân hoan sống với 

cha con, sống với những kỷ niệm hình như đã xa xôi lắm, 

mặc dù cha con mới mất chưa đầy một năm. 

Mẹ mỉm cười, mẹ thì thầm những lời tình tứ. Mẹ ôm 

hôn một hình bóng đang kề bên vai mẹ. Khi đêm xuống hẳn 

và gió quất buốt da thịt, mẹ choàng tỉnh, người nóng bỏng 

như đang lên cơn sốt dữ dội. Mẹ vùng chạy về cabin nức nở 

gọi tên cha con, gọi tên con trong bóng tối tàn nhẫn. 

Nhiều lần mẹ muốn gieo mình xuống biển cả. Mẹ tin 

rằng làn nước trong xanh kia sẽ phủ lấy mẹ trong sự êm 

mát khôn cùng, rong rêu sẽ kết thành hoa lá dựng cho mẹ 

một mùa xuân vĩnh cửu. Và điều mà mẹ tin chắc hơn cả là 

trong hương sắc mùa xuân ấy, cha con sẽ dang rộng hai 

cánh tay đón mẹ, nước mắt hội ngộ thừa làm cho biển cả 

dâng cao và những xúc động ái ân say đắm sẽ mặn nồng 

hơn ức tỉ những tinh thể vô cơ chứa đựng bởi đại dương. 

Nhưng không hiểu sức mạnh nào đã giử mẹ lại. Thực 

tình mẹ không hiểu, bởi vì mẹ làm gì còn lý trí để hiểu 

Mẹ về đến quê nhà đúng lúc chiến tranh bùng nổ ở Âu 

Châu lôi cuốn Mỹ Châu và sau đó lan tràn sang Á Châu. 

Từ đấy mẹ đứt đoạn với con, đúng hơn mẹ đứt đoạn với cơ 

quan từ thiện nhận nuôi dưỡng con. 

John, nguồn sống cuối cùng của mẹ đã mất. Như chiếc 

lá trên giòng, mẹ buông thả đời mẹ cho định mệnh khắt 

khe. 
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**** 

Saigon ban đêm đối với Neron không rực rỡ bằng một 

khu phố trung bình của New York, nhưng sau gần một 

tháng công tác tại một quận lỵ nghèo nàn xơ xác, Neron 

cũng cảm thấy vui thích được về đây. 

Buổi chiều vừa có một cơn mưa nhỏ, đủ ướt mặt đường 

và nhờ thế bớt đi phần nào bụi bặm và oi bức, Neron đi qua 

các cửa hàng còn trưng đèn sáng, tò mò ngắm nhìn nhưng 

không có chủ đích. Từ lâu chàng định mua tặng Jean một 

món quà đặc biệt Á Đông, nhưng có lẻ chàng nên nhờ một 

người bạn Việt Nam “cố vấn”, chắc chắn sẽ gây thích thú 

bất ngờ cho Jean nhiều hơn. 

Không chủ đích, Neron dễ dàng bị hấp dẫn bởi âm 

thanh rộn rã của một bản nhạc rock vọng qua từ một phòng 

trà. Neron gần như bị thúc dục bởi nhu cầu phải tiêu cho 

vơi số tiền, tuy chẳng nhiều lắm, của hai tuần lương vừa 

lĩnh chiều nay. 

Ngồi trên chiếc ghế cao, Neron nhìn vào ngực người 

chiêu đãi mặc áo hở cổ và cười (cảnh này chẳng nên kể với 

Jean), chàng nghĩ thầm. 

Qua mầu vàng óng ánh của ly whisky, mọi vật như bị 

uốn cong và có một vẻ đẹp ngộ nghĩnh. Neron chợt nhớ 

chàng đã có cảm tưởng ấy trong một quán rượu nhỏ gần 

khu đại học, nhưng lúc ấy chàng chưa đủ tuổi uống rượu và 

chàng chỉ ngắm nhìn vẻ cong queo của đồ vật trước mắt 

qua lớp thủy tinh của vỏ chiếc chai coca-cola hiền lành. 

Sự liên tưởng ấy khiến Neron cảm thấy hãnh diện thực 

sự là người lớn. 
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Ánh sáng trong phòng mịt mù khói thuốc, Neron dựa 

lưng vào quầy nhìn mấy cặp đang nhẩy ngoài piste. Tấm 

mắt bâng quơ của Neron chợt ngưng lại ở một góc tối phía 

đối diện. Một người con gái – đúng hơn, một người đàn bà 

– đang ngồi một mình, đầu hơi cúi thấp, mái tóc xõa che 

khuất một nữa khuôn mặt. Tuy không nhìn rõ, không hiểu 

tại sao Neron vẫn đinh ninh người đàn bà có một vẻ đẹp 

gợi cảm nhưng kín đáo, một vẻ đẹp thuần túy Á Đông. 

Neron vẫy một người chiêu đãi đứng gần đấy và hỏi:  

- Tôi có thể nói chuyện với cô kia được không? 

- Of course, boy! 

Chữ boy tinh nghịch không khiến cho Neron bực tức vì 

chàng đang tự hài lòng và dễ tha thứ. Từ khi bắt gặp người 

đàn bà với vẻ ngồi lơ đãng trong bóng tối, Neron bị thu hút 

một cách kỳ lạ, không như một sự đòi hỏi thể xác, cũng 

không như sự nao nức chờ đón người yêu sau mỗi giờ tan 

học. Chàng cảm thấy, mà không hiểu, ở người đàn bà ấy có 

một vẻ gì lôi cuốn bí ẩn. 

Người chiêu đãi lấy tay ra hiệu. Người đàn bà rời bỏ 

vùng bóng tối của nàng tiến về phía Neron. Chàng không 

nhầm, nàng đẹp thật. Tuy nàng có vẻ lớn tuổi nhưng thời 

gian hình như không tàn phá mà còn mài rũa cho viên ngọc 

thêm trong sáng. 

Nàng đưa tay cho Neron bắt và hơi phác một nụ cười. 

Neron thầm nghĩ: “Mình đã gặp nụ cười này trong giấc mơ 

nào đây”. Đột nhiên Neron cảm thấy bối rối, mặc dù chàng 

biết mình đang đối diện với một “joy girl” không hơn 

không kém. 

- Anh vừa từ mặt trận về? 
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- Sao cô biết 

- Biết chứ! Người Việt Nam có một khứu giác quen 

thuộc với chiến tranh. Dù anh có trút bùn đất trong bồn 

tắm, rửa mặt bằng nước hoa và gội đầu bằng whisky, tôi 

vẫn ngửi thấy. 

- Ô, tôi không thích loài chồn, cô đừng làm tôi sợ. Cô 

tên gì? 

- Liên, tiếng Việt Nam có nghĩa là “hoa sen”. 

- Thế thì tôi cứ gọi cô là Hoa Sen nhé? Nào, cô Hoa 

Sen, cô nhảy với tôi bài này nhé! 

- Đồng ý … còn tên anh? 

- John. Cô nói tiếng Anh thật lưu loát, tôi từng gặp 

nhiều người Việt học rộng cũng không nói được như cô. 

Cách phát âm của cô khiến tôi nghĩ cô đã phải từng sống ở 

Hoa Ký 

Nàng nói sang vấn đề khác: 

- Anh còn trẻ, quá trẻ nhỉ? Anh đã đủ tuổi uống rượu 

chưa? 

- Ở tiểu bang tôi thì vừa đủ 

- Anh ở tiểu bang nào? 

- Florida. 

- Đẹp lắm ! Những cánh đồng cam miền Florida thật 

tuyệt 

- Sao cô biết? 

- Tôi xem … Informations et Documents 

- Cô uống rượu nhé 

- Một chút thì được. Anh cũng đừng nên uống nhiều, 

tôi không thích săn sóc học trò say rượu. 

- Tôi là học trò? 
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- Chứ gì? Đừng nên tập làm người lớn. Hết hạn quân 

dịch anh lại trở lại đại học, phải không? 

- Phải, cô thông minh nhưng quái ác. Có người yêu như 

cô chắc tôi không dám dở trò gì 

- Anh có người yêu chưa? 

- Rồi. nàng dễ tính hơn cô, khuyến khích tôi uống rượu 

và hút thuốc 

- Nếu tôi là mẹ anh, tôi sẽ đánh đòn cả hai. Đi quân 

dịch, anh được lựa chọn đơn vị đồn trú gần người yêu ở Mỹ 

sao anh lại chọn Việt Nam 

John nói dối: 

- Tôi không tự hỏi như thế bao giờ. Vả lại tôi chỉ phải 

xa người yêu trong một năm. Tình yêu xa cách là một cơ 

hội thử thách quý giá … Việt Nam đối với tôi hình như có 

một sức quyến rũ thật khó hiểu 

- Bây giờ anh đã hiểu chưa? 

- Chưa? Ai dám tự hào hiểu Việt Nam, nói chung cả Á 

Châu, chính là người không hiểu gì cả. 

- Biết như thế là anh hiểu rồi đấy. Ở đại học chắc anh 

học về văn hóa Á Đông? 

- Không. Tôi chỉ lập lại ý kiến của một ký giả trong bài 

báo mà tôi đọc đã lâu. 

- Anh có vẻ già dặn hơn tôi tưởng và không nông cạn 

như hầu hết người Mỹ mà tôi đã gặp. Với anh, tôi may mắn 

không phải nói chuyện về Marilyn Monroe, về Paul 

Newman hay kiểu áo của bà Jacquelin Kennedy. Nhưng 

không khí này quả cũng không thích hợp để anh tìm hiểu Á 

Đông đâu. 

- Phải đấy. Cô có thể đi với tôi tới một chỗ khác tĩnh 

mịch hơn không? 



48  Cuối đời nhìn lại 

- Không hiểu tại sao với anh tôi bằng lòng ngay mặc dù 

chưa “điều đình” gì cả. Nhưng tôi tin là anh không để tôi 

thiệt. 

Neron đưa nàng ra khỏi vũ phòng. Dáng nàng mảnh 

khảnh và cao. Bỗng dưng Neron muốn nắm lấy tay nàng 

như từng nắm lấy tay Jean những lần đi dạo bên nhau. 

Nàng hơi rụt tay lại khiến Neron cảm thấy vui thích, nỗi vui 

thích thật trẻ con. 

- Tôi ít gặp một người làm nghề này có một kiến thức 

như cô kể cả người Mỹ. Nếu từ cô mà suy luận về trình độ 

của người Việt thì người Việt đã vượt người Mỹ nhiều lắm. 

- Tôi không muốn mang tiếng tự kiêu, nhưng quả thật 

tôi là một ngoại lệ. Và cả anh nữa, anh là một ngoại lệ đối 

với tôi. 

Neron đưa nàng vào một quán nước ở bờ sông. Đối 

diện với nàng, Neron nhận thấy trong vẻ đẹp của nàng có 

một vẻ mệt mõi yên tĩnh. 

- Tôi có cảm tưởng ít khi cô vui thật tình. 

- Tôi không bao giờ vui thật tình. Từ hơn 20 năm nay 

- Hơn 20 năm? Cô nói thản nhiên như nói về một chớp 

mắt. Hơn hai mươi năm mà cô không có một phút nào sung 

sướng sao? 

- Không! Tôi đã chôn vùi sự sung sướng của tôi chung 

với nấm mộ chồng tôi 

- Chồng cô đã chết 20 năm? Cô trẻ hơn tuổi nhiều quá. 

- Đó là một hình phạt cay đắng của Thượng Đế. Người 

giữ gìn tuổi trẻ và sắc đẹp cho tôi nhưng lại cướp mất hạnh 
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phúc của tôi. Càng trẻ đẹp tôi càng cô đơn hơn. Tôi mong 

được già, được xấu, để được mau tái ngộ với chồng tôi. 

- Mỗi người Á Đông là một vũ trụ. Càng đặt bước vào 

càng thấy mênh mông 

Nàng quay mặt nhìn ra giòng sông đen im lặng chảy. 

Vầng trán nàng thật cao và thanh khiết. Neron không còn ý 

nghĩ nàng là một người đàn bà bán thân. Bỗng nàng quay 

lại nhìn sâu vào hai mắt Neron chàng cảm thấy như nàng 

khẽ rùng mình và cất tiếng nói thoảng qua như một hơi thở: 

- Ồ, mắt anh có một mầu đen rất đẹp. mầu mắt ấy thật 

hiếm ở một người tây phương. Có lẽ hôm nay là một ngày 

vui của tôi sau hai mươi năm buồn nản. Anh là tiếng vang 

của hạnh phúc đã mất, dội lại từ một thế giới nào thật xa. 

John, thật tình tôi thích anh. Anh hứa sẽ không trả tiền tôi 

như đối với các người đàn bà khác nhé. 

Nàng đưa tay nắm lấy tay Neron để trên bàn. Bàn tay 

nàng ấm áp như được sưởi ấm bởi nhiệt tình. 

Ra khỏi quán, Neron hôn nàng dưới một tàn cây. Trong 

ý nghĩ. Neron văng vẳng nghe chính lời chàng khẽ gọi 

“Jean ! Jean” 

**** 

… Và định mệnh quả thật có khắt khe. Chiến tranh tàn 

phá quê hương mẹ, tàn phá nốt cuộc đời mẹ. 

Không dám trở về với gia đình, không dám tìm lại bè 

bạn, mẹ bơ vơ với hai bàn tay trắng trong khi khói lửa xô 

đẩy xứ sở này vào đói khát, lầm than, tàn phá… Quân đội 
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Nhật chiếm đóng bán đảo Đông Dương, thi hành một chính 

sách cai trị cực kỳ khắt khe và vô nhân đạo. Dưới gót sắt 

của chiến tranh, con người mê hoảng trong những thảm 

trạng khủng khiếp. 

Số phận của mẹ còn bi đát hơn. Vì mẹ là một người đàn 

bà mất chồng, mất mọi niềm tin yêu trần thế. Mẹ làm sao 

còn đủ nghị lực, dù chỉ chút ít nghị lực, để phấn đấu. 

Với số tiền nhỏ mọn của cha con để lại, mẹ sống vất 

vưởng ngót một năm trời ở Saigon. Sau đó mẹ gặp một 

người bạn cũ của cha con. Trước kia ông có đồn điền cao 

su khá lớn ở Xuân Lộc, một thị trấn cách Saigon chừng 60 

cây số. Nhưng từ ngày quân Nhật chiếm đóng, Ông củng 

như mọi người Pháp khác mất địa vị thống trị và giờ đây là 

kẻ thất thế. Ông trốn lên Nam Vang là nơi áp lực của người 

Nhật không đến nỗi bóp chết mọi hoạt động của người 

Pháp. Gặp mẹ và được biết những gì xảy ra cho mẹ, ông tỏ 

vẻ xúc động. Những người đang thất vọng, dù thất vọng vì 

những lý do khác hẳn nhau, có lẽ cũng dễ dàng thông cảm 

nhau hơn. 

Ông đề nghị đưa mẹ lên Nam Vang và giúp mẹ tìm kế 

sinh nhai. Mẹ không phải suy nghĩ lựa chọn, vì mẹ còn có 

gì khác đâu để lựa chọn. 

Ở Nam Vang, mẹ tương đối được đầy đủ về vật chất. 

Ông bạn của cha con nói sẽ giúp mẹ tìm kế sinh nhai, 

nhưng thật ra mẹ không phải làm gì, mẹ hoàn toàn nhờ cậy 

vào sự trợ cấp của ông. 

Mang ơn nặng, mẹ lại không có cách để trả. Mẹ chỉ còn 

có tấm thân đã nguội lạnh này. Mẹ biết ông cũng thật tình 
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yêu mến mẹ. Nhưng mẹ có thể nào bước đi bước nữa trong 

khi tình yêu đối với cha con còn như cuồng lưu chảy trong 

huyết quản của mẹ. Sau một thời gian suy nghĩ đắn đo, mẹ 

để lại cho ông một bức thư trần tình hẹn ông một kiếp nào 

đó, mẹ sẽ trả món nợ vô giá kiếp này, rồi từ giã Nam Vang 

tìm đường về Saigon. 

Ít lâu sau mẹ được tin ông tử nạn trong một trận oanh 

tạc của phi cơ đồng minh. Dường như mẹ là kẻ luôn luôn 

gieo tai họa cho những ai thiết tha đến mẹ. 

Mẹ lại rơi vào tình trạng bơ vơ cũ. Chẳng bao lâu mẹ 

phải bước chân vào con đường bán thân nuôi miệng. con 

có thể hỏi mẹ tại sao không thế chung sống với người bạn 

cũ của cha con, mẹ lại có thể chấp nhận chung đụng với 

mọi người đàn ông xa lạ khác? – Lý do của mẹ giản dị lắm: 

nếu chấp nhận một người duy nhất là mẹ phải chấp nhận 

chia xẻ, không thể hao mòn, không thể có sự hiện diện của 

người thứ ba. Thà mẹ dửng dưng mua bán xác thịt với 

nhiều người còn hơn mẹ phải chung sống và yêu thương 

một người không phải là cha con. 

Vì vậy, cho tới bây giờ mẹ đã thực sự làm đĩ, một thứ đĩ 

dày dạn và chuyên nghiệp, mẹ vẫn luôn luôn tự hào đã một 

lòng chung thủy với cha con. 

Tuy nhiên trong thời gian đầu mẹ mới chỉ huyễn hoặc 

và lợi dụng lũ đàn ông đam mê sắc đẹp của mẹ. Mẹ chưa 

phải bán thân bệ rạc như bây giờ. Nhưng rồi cũng đến lúc 

khổ đau và thời gian tàn phá sắc đẹp của mẹ, mẹ phải chịu 

trăm ngàn nỗi đắng cay của một con điếm tầm thường, bị 

dày vò bởi trăm ngàn con quỷ vật dục. Để đổi lấy manh áo. 

Để đổi lấy miếng cơm. 



52  Cuối đời nhìn lại 

Nhiều lần mẹ nghĩ đến cách tự giải thoát. Mẹ có còn gì 

đâu để tha thiết với thế gian này? Lòng mẹ nguội lạnh và 

dửng dưng 

Nhưng John, con có biết tại sao mẹ cố sống hay không? 

Mẹ hi vọng một ngày kia mẹ dành dụm được một số tiền để 

sang Mỹ gặp con. Mẹ đã từng cố gắng liên lạc với cơ quan 

từ thiện nuôi dưỡng con nhưng chẳng may hội thiện ấy đã 

giải tán, họ chỉ trả lời cho biết con đã được gửi cho một cơ 

quan khác từ năm 10 tuổi, nghĩa là cách đây chừng hơn 10 

năm. Mẹ lại tiếp tục dò hỏi thì được biết con đã xin xuất 

viện và vào đại học. Mẹ vui mừng khôn tả. Thế là con đã 

thành người. Mang ơn Thượng Đế, con của mẹ đã có một 

chổ đứng dưới ánh mặt trời, đã có thể kiêu hãnh vươn lên. 

Người mẹ tội lỗi của con lòng nhẹ những khắc khoải, tưởng 

như thể vừa trút ra khỏi thân thể chính sức nặng thân thể 

mình, từ nay chỉ còn sống với một chút ảo mộng cuối cùng 

của đời mình. Ảo mộng? Phải, vì ảo mộng đó mẹ đã cố kìm 

hãm ý muốn mãnh liệt trực tiếp viết thư cho con. Mẹ mơ 

tưởng một ngày nào đó, bỗng dưng mẹ xuất hiện trước mặt 

con, ôm con vào lòng và gọi tên con ! Khi ấy mẹ là một 

người đàn bà hoàn toàn khả kính, một người mẹ hoàn toàn 

trong sạch. Con sẽ hãnh diện vì mẹ. Rồi mẹ sẽ kể lại cho 

con cuộc đời và những đức tính của cha con để con có thể 

hãnh diện vì cha. 

Mẹ ôm ấp giấc mơ ấy từ hơn một năm nay. Mẹ thêu dệt 

những chi tiết đẹp đẽ chung quanh giấc mơ của mẹ. Mẹ 

hình dung gương mặt con, gương mặt mà không hiểu vì sao 

mẹ tin tưởng một cách chắc chắn phải là phản ảnh từ tâm 

hồn đến thể xác cha con. Hy vọng ấy mang đến cho mẹ một 

nguồn sống vô biên. 



  Đặc san mùa Xuân  53 

Và con ơi, thật là thê thảm. Để đạt được giấc mơ ấy, mẹ 

tận tụy làm đĩ nhiều hơn. Để có tiền. Để sớm được đặt chân 

lên đất Mỹ một lần nữa… 

**** 

Neron khẽ cựa mình rồi lại tiếp tục ngủ, và trên môi 

chàng hình như vừa thoáng một nụ cười. có lẽ chàng đang 

nghĩ đến Jean, đang mơ đến Jean. 

Nằm nghiêng mình một bên, Liên ve vuốt những sợi 

tóc vàng xõa trên trán Neron. Lần thứ nhất trong đời làm 

đĩ, Liên không cảm thấy tởm sau khi chịu đựng thân thể 

đàn ông. 

Neron còn trẻ, thật trẻ, so với tuổi đời cũng như tuổi 

trời của nàng. Neron còn đầy vẻ ngây ngô của cậu bé mới 

lớn. Lúc đưa nàng vào phòng, Neron đã lúng túng khổ sở. 

Liên thấy chàng vụng về lật úp chiếc ảnh bán thân của 

một thiếu nữ để trên bàn ngủ đầu giường. Nàng mỉm cười 

thoải mái dễ chịu. Liên không yêu Neron, dĩ nhiên, vì nàng 

không còn yêu ai được, nhưng thật tình thấy thích Neron. 

Thích vẻ mặt hiền lành và nụ cười trong sáng, nhất là con 

mắt to đen, con mắt không tây phương chút nào với cách 

nhìn thật phong phú và nồng cháy. 

Trong giây phút cuồng nhiệt, sự cuồng nhiệt mà Liên 

ngạc nhiên không hiểu vì sao nàng có được sau bao nhiêu 

năm dạn dày và nguội lạnh, Liên cười hỏi Neron: 

- Hẳn đây là lần đầu anh phạm tội? 

Neron ngượng nghịu gật đầu 



54  Cuối đời nhìn lại 

Liên xoa rối thêm mái tóc của chàng: 

- Đừng buồn, anh ! Ngày mai anh sẽ cảm thấy mình lớn 

hơn, đàn ông hơn. Anh sẽ trưởng thành đối với Jean, cảm 

tưởng ấy khiến anh vững tin ở tình yêu của mình. Đó là bí 

quyết của hạnh phúc. Đàn bà thích tuân phục và ngưỡng 

mộ nam tính. Rụt rè, chiều chuộng hay nhu nhược có thể 

làm anh mất tình yêu mà ngạc nhiên không hiểu vì sao. 

- Em đã từng yêu ai chưa 

- Có ! Em yêu chồng em, tuyệt đối và vĩnh viễn. 

- Chồng em có những gì khác những người đàn ông 

khác? 

Liên hôn phớt lên trán Neron, thì thầm: 

- Đừng hỏi, anh ! Em không muốn nhắc đến chồng em 

lúc này. Thượng Đế khắp nơi, nhưng chúng ta chỉ cầu 

nguyện Thượng Đế trước bàn thờ ngài. 

- Em có cho anh gặp lại nữa không? 

- Có lẽ không. Vì em có cảm tình với anh. Với những 

người đàn ông khác, em kiếm tiền và không xúc động ái ân. 

Với anh, em nối tiếp giấc mơ ân ái với chồng em, nhưng 

thể xác anh lại không phải là thể xác chồng em, vì thế em 

sợ. Em không muốn phản bội, em không thể phản bội, dù 

dưới bất cứ hình thức nào. 

- Chao ôi, chồng em thật là một người nhiều diễm 

phúc. 

**** 

Giữa cơn thủy triều, Neron và Jean sống thực cho mỗi 

người với mỗi xúc động riêng biệt, của bề ngoài hai cuộc 
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đời riêng biệt. Nhưng họ hòa chung nỗi dạt dào đắm đuối… 

Trong ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, Liên lặng lẽ 

ngắm nhìn vẻ mặt vô tư và trẻ thơ của Neron như vuốt ve 

một vật thân yêu đã mất từ lâu. Những kỷ niệm xưa cũ 

sống lại. Liên chợt nhớ nàng đã từng vuốt ve chàng như 

vậy, và áp má vào môi chàng để cảm thấy hơi thở đầm ấm 

phớt qua. Chàng thường tỉnh giấc bất ngờ, ôm nàng trong 

vòng tay, dỗ dành:  

- Ngủ đi em, nữ thần Á Đông nhỏ bé của anh ! 

Chao ôi, nữ thần giờ đây đã gãy cánh, đã sa hai chân 

xuống bùn lầy, chẳng bao giờ còn bay lên trời cao được 

nữa. 

Liên cúi nhìn Neron, người lính Mỹ trẻ, thân thể to lớn 

kềnh càng nhưng vẫn còn đầy đủ những nét vô tư bé bỏng. 

Liên cảm thấy trìu mến thương yêu, một tình cảm thật tự 

nhiên, như đã từ lâu lắm nàng đã có sự ràng buộc tha thiết 

nào với hắn, chú bé John, Liên mỉm cười nghĩ thế. 

Liên ôm Neron vào tay, vỗ về, và bỗng dưng nhớ tới 

một diệu ca dao: 

Trèo lên ngọn đông 

Trông sang ngọn bắc 

Trăng sao vằng vặc 

Lòng mẹ bời bời 

Con ơi con ngủ đi thôi 

Cho mẹ cầu trời con chóng lớn không 

- Tại sao em khóc? 

- Em khóc đấy ư? Ồ, nước mắt em tự dưng chảy ra mà 
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em không biết. Đã lâu lắm em không khóc, khóc được em 

thấy nhẹ hẳn lòng. Có lẽ vì được hưởng một đêm tuyệt diệu 

như đêm nay, em sung sướng đến phát khóc. 

- Em là một người đàn bà lạ lùng. Từ lúc gặp em, anh 

luôn luôn bỡ ngỡ. Yêu em thì hẵn là không, nhưng anh quý 

em, mến em, trọng em nữa, Hoa Sen của anh ạ! Tâm hồn 

em là cả một khu rừng. Tuy em phải làm một nghề xấu xa, 

nhưng khu rừng tâm hồn thì dễ gì những bước chân trần tục 

có thể xâm phạm được. 

-  Cám ơn anh. Thôi, ngủ đi John! 

-  Em đã đánh thức anh, vậy em phải hôn anh cho tới 

bao giờ anh ngủ lại, Hoa Sen nhé ! 

Liên cười vui: 

- Thế thì anh sẽ thức cả đời, nếu anh không van em 

đừng bỏ tù môi anh nữa. 

Liên hôn trên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi Neron. 

Neron mỉm cười khoanh tay trước ngực nằm thật ngoan. 

**** 

Neron, con của mẹ, 

Đến đây, mẹ phải gọi hẳn tên con, Neron ạ. 

Vì tuy con chỉ tự xưng với mẹ là John, cái tên của tám 

mươi phần trăm người Mỹ, cũng như người Việt có tên 

Hùng, tên Thịnh. Nhưng Jean thì đã đề sau bức ảnh tặng 

con rõ ràng, đầy đủ : John Neron! 

Chính vì con đã lật úp ảnh của Jean trên bàn ngủ mà 

mẹ nhìn thấy. Trời, mẹ như người xảy chân từ trên núi cao 
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xuống một vực thẳm không đáy. Mẹ không tin mắt mẹ, 

những đốm sáng nhức nhối nhảy múa trước mắt, mẹ phải 

nhắm lại định thần giây lát rồi đọc đi đọc lại. Nhưng vẫn 

chỉ hai chữ ấy : John Neron ! 

Neron là cái tên đặc biệt ít người có, trùng tên với một 

bạo chúa La Mã. Nhưng mẹ vẫn hy vọng người đàn ông 

nằm kia không phải là con mẹ, không phải là đứa trẻ bé 

bỏng hai mươi năm trước, và chỉ là một sự trùng hợp hiếm 

có mà thôi. Mẹ quyết tìm thêm bằng chứng – bằng chứng 

hắn không phải là con mẹ - để được hoàn toàn an lòng. 

Lén lút như một kẻ trộm, lặng lẽ như một con mèo, mẹ 

lục lọi đồ đạc trong phòng. Đây rồi, tấm thẻ quân nhân của 

con có ghi đầy đủ tên họ cha mẹ. Mẹ ngã xuống sàn gạch, 

tinh thần hôn mê, hoảng loạn. 

Neron! Neron! Trời ơi, con đấy ư? Sao định mệnh lại 

xui khiến mẹ gặp con trong cảnh ngộ này? Thần kinh mẹ tê 

liệt đến không còn biết đau khổ, không còn biết kinh ngạc, 

không còn biết hổ thẹn… Chỉ còn cảm giác sợ hãi cùng cực 

khiến chân tay mẹ run lẩy bẩy không sao kìm hãm được. 

Mẹ bò dần tới bên giường. Một khoảng cách chừng hai 

thước mà mẹ phải bò trong cả tiếng đồng hồ. Đây rồi, 

khuôn mặt của con. Đây rồi, chiếc mũi, đây rồi, cặp mắt, 

đây rồi, đôi môi, đây rồi, vầng trán, đây rồi, vành tai, đây 

rồi, ngón chân, đây rồi, ngón tay,… đây rồi, tất cả, tất cả 

rõ ràng là hình ảnh cha con. Sao mẹ không nhận ngay ra 

điều ấy. Trời con của mẹ! Robert ơi, hãy tha thứ cho em ! 

Neron ơi, hãy tha thứ cho mẹ ! 

Mẹ muốn ôm con vào lòng nhưng mẹ không dám. Thân 
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thể nhơ nhuốc này không có quyền âu yếm con nữa. Sao mẹ 

con ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thê lương và ghê tởm 

này? Mẹ và con đã phạm trọng tội nào khiến Thượng Đế 

phải trừng phạt bởi hình phạt nặng nề đau đớn này? 

Neron! Neron! Con có hiểu cho lòng mẹ chăng? Neron, 

nếu con hiểu rõ những gì đã xảy ra, phải đương đầu với sự 

thật thảm khốc, con có đủ can đảm để tiếp tục sống trên 

trần thế này không? 

Run rẩy quỳ gối bên con, hàng chục lần, hàng trăm lần, 

mẹ đưa tay định vuốt ve con, nhưng mẹ không dám. Mẹ sợ 

làm con tỉnh giấc. Mẹ chợt nghĩ đến bây giờ con mở mắt 

nhìn mẹ chắc mẹ sẽ ngất đi. Lạy trời, may mắn thay, con 

vẫn đắm chìm trong giấc mơ bình yên. Vầng trán con vẫn 

phẳng lặng. Đôi môi con vẫn tươi tắn. 

Nhưng nếu tình cờ con mở mắt? Một cảm giác lạnh 

buốt chạy dọc xương sống mẹ. Nếu con mở mắt lúc ấy, 

chắc hẳn con sẽ vui vẻ đưa tay ôm lấy mẹ như ôm tình 

nhân, hay hơn nữa, như ôm một con điếm. 

Ý nghĩ ấy khiến máu mẹ như sắp trào ra khỏi cuống 

họng, sắp ứa ra khỏi các lỗ chân lông. Mẹ muốn nôn ra 

khỏi thân thể tim, gan, phối, ruột non, ruột già,… chân tay 

mẹ cứng lại nhưng rồi với một cố gắng phi thường, mẹ vội 

vã mặc quần áo, đi giật lùi từng bước, mắt đẫm lệ nhìn 

con, gào lên trong tâm tưởng những lời vĩnh biệt. 

Neron! Neron! Vĩnh biệt con ! Vĩnh biệt con của mẹ! 

Suốt ngày hôm ấy, mẹ lang thang giữa thành phố náo 

nhiệt và bụi bặm. Mẹ không còn cảm giác. Mẹ không nhìn 
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thấy đường, không nhìn thấy gì trước mặt. Nhưng mẹ vẫn 

bước đều, như một kẻ mộng du. 

Mẹ nghĩ đến con. Mẹ nghĩ đến cuộc đời đau khổ của 

mẹ. Mẹ nghĩ đến cái đêm kinh tởm vừa qua. Trong một sát-

na, xúc động ân ái mới mẻ bừng dậy nơi mẹ, mẹ choáng 

váng tưởng chừng sắp ngã xuống hôn mê. Ôi, sao lại có thể 

như thế. Sao lại có thể có sự tình cờ thảm khốc đến thế? 

Câu hỏi thật vô lý nhưng mẹ vẫn cứ tự hỏi mãi. 

Mẹ nghĩ đến buổi sáng lúc con tỉnh dậy, không nhìn 

thấy người tình một đêm nằm bên, hẳn con sẽ đôi chút băn 

khoăn nhưng thích thú. Con sẽ có dịp kể chuyện với bạn bè 

về một con điếm lạ lùng. Con có biết đâu, trong lúc con 

thích thú thoải mái thì mẹ của con chỉ còn là cái xác biết cử 

động, như một bóng ma vất vưỡng giữa một thành phố náo 

loạn. 

Giờ đây, bóng đêm về, khi mẹ đã có thể sáng suốt nhận 

thức thực tại này, mẹ ngồi trong một góc chiếc quán nghèo 

nàn gượng viết những giòng này. Mẹ cũng không hiểu rõ lý 

do thúc đẩy mẹ viết, vì chắc chắn mẹ sẽ không gửi nó tới 

con. Con đã phạm tội cùng mẹ nhưng mẹ sẽ gánh chịu một 

mình, còn con, mẹ cầu xin Thượng Đế tha thứ cho con để 

con được thảnh thơi vui sống. 

Neron con, đời mẹ, mẹ đã chết nhiều lần. Chết khi cha 

con chết, chết khi khám phá “chú bé” John chính là con, 

giờ đây mẹ sữa soạn chết thêm, chết thật lần nữa. Con hãy 

vui mừng đi, mẹ sắp được giải thoát khỏi số kiếp thảm 

thương của mẹ. 
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Neron! Neron! Vĩnh biệt con. Ở đâu đó con hãy chung 

lời cầu nguyện với mẹ dâng lên Thượng Đế xin người xóa 

bỏ mọi tội lỗi của mẹ và con, xin cha hãy rộng lượng đón 

mẹ về chốn quê hương bình an vĩnh cửu… 

**** 

Tin vắn của báo Aux Ecoutes du Monde cho biết người 

mẹ đáng thương đã lao mình vào xe hơi tự tử, nhưng không 

cho biết Bà có được chết hay không và người con được chỉ 

đích danh là Neron, về sau ra sao? 

11-1964 

(Phan Kim Thịnh sao lục) 

 


