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TIẾNG ĐÀN 

Nguyenthimatnau 

 

Nắng đang tan. Không gian rất hẹp. 

Căn phòng như nhỏ lại trong âm thanh tung tăng của 

tiếng dương cầm đang nhảy nhót dưới ngón tay Kiên – Âm 

thanh của chơi vơi hồi tưởng. 

Ngả người trên sofa, Huyền nhìn mãi cái chấm mầu 

đen mờ sau khuôn cửa kính. Tai nghe từng nốt nhạc trải 

rộng trong không gian yên tĩnh đến mất thăng bằng của một 

buổi chiều tàn tạ đang trôi. 

Bao nhiêu lần ngồi đếm chiều như thế, là bấy nhiêu lần 

Huyền đắm mình trong quá khứ đong đầy quá khứ - Một 

thứ quá khứ tưởng âm thầm, nhưng nó dẫy dụa khá mãnh 

liệt trong trái tim mang nhiều vết đau buồn… mà Kiên vẫn 

đầy ắp yêu thương, và chưa xóa được… 

Và đấy là nguyên nhân của mối sầu vạn cổ giữa hai 

người… Và đấy cũng chính là cái khát khao mà hai kẻ 

cùng khát khao nhưng chưa với tới. 

Cái khát khao thuần thiết chẳng tội tình gì, nhưng đã 

mang nghiệp dĩ. Cái nghiệp dĩ bàng hoàng pha lẫn oan trái 

chẳng ra làm sao cả. 

Đôi lần Kiên trách: 

- Em thì quá tự tin, nhưng lại yếu mềm, và tại sao cứ 

để cho thị phi lôi dẫn em vòng vòng không lối thoát? 

Huyền chỉ biết thở dài: 



120  Cuối đời nhìn lại 

- Em không biết nữa.  

Kiên nói nhỏ: 

- Anh không trách gì em, không thể trách và không 

dám trách… Nhưng em thật là mâu thuẫn. 

Huyền thở nhẹ: 

- Em biết thế nhưng chẳng biết làm sao nữa!! 

Kiên nhìn thẳng: 

- Em hãy bình tĩnh thoát khỏi cái xiềng xích thị phi 

tăm tối để giải thoát bản thân mình. 

Huyền gật nhẹ  

- Vâng, em sẽ. 

“Vâng, em sẽ”… Để rồi Huyền vẫn cứ vòng vòng 

không lối thoát – Ôi miệng đời nghiệt ngã, dèm pha, thị phi 

đầy chấp ngã trong vô thức – Ai cũng nghĩ mình là vũ trụ, 

là trung tâm điểm, hòng thỏa mãn cái tự yêu chính mình 

trong cái chủ quan đầy hãnh tiến, phô trương và tự tôn vinh 

một cách đến buồn cười.  

Như bà San chẳng hạn: Cái gì của bà, hay thuộc về 

chồng con bà, đều là hay là đẹp, là sang, là giỏi, là thông 

minh, quí phái đài các và khuôn mẫu… - Bà phát ngôn kiêu 

căng đến chẳng ngượng mồm, trong cái lý luận ngang phè, 

rởm đời như cuộc đời rất rởm – Ví dụ: Con bà làm nails thì 

nghề nail là nhất. Con bà làm tóc, thì nghề tóc là số một. 

Con bà làm ở sòng bài, thì nghề chia bài là việc cực kỳ lanh 

lợi thông minh, thu nhập ngon lành không thua gì kỹ sư, y, 

nha, dược sĩ… 

Hay là: Lúc bà gầy toe thì bà khen lấy khen để cái 

“mong manh yểu điệu” của bà là đài các diễm kiều. 
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Khi bà đẫy đà, thì bà bảo cái khuôn trăng tròn vành 

vạnh của bà, là khuôn mặt trẻ thơ, và khoe nhắng lên rằng 

ai gặp bà, cũng khen hai cái má đào tơ mơn mởn, mặc dù 

cái mơn mởn đào tơ mũm mĩm kia, đã khiến đôi mắt bà 

húp híp và cặp má khiến người ta hình dung ra hai đĩa bánh 

đúc phì nộn cuối chiều. Đại khái là như thế. 

Nghĩ cho cùng, bà là người hạnh phúc, một thứ hạnh 

phúc bất cần ý kiến, bất chấp suy tư và lý lẽ. Mà có lẽ càng 

thiếu ý thức càng dễ dàng tìm ra hạnh phúc!? 

  Chẳng phải chỉ bà San như thế, mà khá nhiều người 

chủ quan như thế. Nhưng có người thì lộ liễu, có người thì 

khá kín đáo hơn một tí mà thôi. 

Chả thế người xưa đã bảo “của ai người ấy ngửi”, “mèo 

khen mèo dài đuôi”. 

Thời gian gần đây Huyền trở nên vô cảm.- Huyền biết 

mình như thế và cứ để mặc tâm tư lôi theo dòng suy nghĩ, 

mặc dù biết Kiên buồn. 

Huyền chán ngán và muốn trôi tuột vào khí quyển. Cái 

tầng khí quyển ngơ ngẩn là đà, nhưng có khả năng bóp 

nghẹt cái lồng ngực đã có dấu vết của tai ương bệnh tật kia 

phải ngừng thở - Phải, ranh giới của sự sống và cái chết chỉ 

là cách nhau một hơi thở ra/vào. 

Tiếng đàn của Kiên lơ lửng. Huyền vẫn nghe, mắt vẫn 

nhìn cái dấu chấm đen mờ sau cửa kính. 

Bao nhiêu nỗi u uẩn chứa trong trái tim đau, chợt dẫy 

dụa một cách lạ kỳ. Huyền thấy mình đi vào con đường 

hoang vắng. 
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Cái dấu chấm đen hồi nãy vụt tách khỏi mặt kính, bắt 

đầu nhẩy múa – Một điệu múa bâng quơ nhạt nhẽo. 

  Huyền khó thở - Trong một giây, Huyền thấy cha về, 

và Huyền lặng lẽ níu cánh tay cha theo cha lần ra cửa. Cái 

chấm màu đen phất phơ đằng trước dẫn đường, thêm bên 

cạnh một con bướm nâu là đà quấn quít. 

Thân thể Huyền nhẹ như sương, hai chân không chạm 

đất, tay níu cánh tay gầy guộc của cha mình. 

Đi một đoạn như thế. Âm nhạc vẫn lơ mơ. Cảnh sắc là 

căn phòng có bộ salon bằng mây vàng nhạt. Xa xa, dáng 

Kiên vẫn ngồi trước dương cầm. 

Trên vách bỗng sáng lên màu vàng kim rực rở. 

Dường như Huyền đang vui, cái vui của sắp được lìa 

khỏi một thế giới ưu tư phiền muộn… Nhưng chỉ một giây, 

màu vàng kim vụt tối – Bóng phật bà rực ánh hào quang 

biến mất, làm chóa mắt Huyền một lúc. 

  Buổi chiều vẫn hoang vu. Ồ dương như phía sau lưng 

có mắt ai tha thiết – Huyền ngoái cổ - Mẹ, mẹ ngồi trên mặt 

trường kỷ, sau bộ bàn ăn bằng đá – Ánh mắt mẹ buồn như 

một dòng sông, và mang mang uẩn khúc làm tim Huyền 

xao xuyến, ánh mắt như thầm nhắn gửi: 

- Con đừng đi đâu cả! Hãy quay trở về. Còn rất nhiều 

bổn phận và trách nhiệm đang chờ, con có biết không!! 

Quay về đi, hỡi đứa con tội nghiệp. 

Hai chân Huyền chạm đất. Luôn dưới nách của cha, 

Huyền quay trở lại, khua tay, miệng lải nhải lầm bầm: 

- Thôi con không đi nữa! Con phải trở về.  
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Bóng cha vuột khỏi tầm tay níu và lướt qua bậc cửa. 

Cùng lúc, bóng của mẹ tan nhanh. 

Huyền lạc lõng như chưa bao giờ lạc lõng chơ vơ đến 

lạc loài như thế. Thế giới loài người bàng hoàng lênh đênh 

hoang lạnh đến nghìn thu. 

Nắng đã tàn, vài con chim vụt bay vào hư vô bát ngát. 

Mẹ ở đâu? – Tại sao níu con quay về chốn hiu quạnh ở trần 

gian? Có phải chăng còn trách nhiệm, nên chưa thể theo 

cha về với mẹ!? Mẹ! Mẹ đâu? 

   Huyền ngơ ngác. Mẹ có còn nữa đâu –  

   Cái chấm đen sau của kính vẫn còn y nguyên đấy. Và 

khóe mắt Huyền ngấn lệ chưa tan. 

   Nỗi thèm khát trong tim chợt bùng lên dẫy dụa. 

   Tim Huyền thắt lại. Huyền nảy người lên. 

   Kiên thảng thốt: 

- Huyền, em làm sao thế? 

Huyền khẽ khoa tay: 

- Không sao. Em đã quay về. 

- Em đã đi đâu? 

Huyền thờ thẫn: 

- Em chưa ra đến cửa.  

- Sao lại trở về  

- Ta chưa đi được. 

Kiên ngơ ngẩn: 

- Đừng đi nữa nhé! 
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- Em không biết nữa. 

- Em có thể nào hứa với anh không? 

- Hứa gì? 

- Hứa không đi như hồi nãy. 

Huyền lắc đầu rất nhẹ: 

- Em không thể hứa. 

Kiên lẩm bẩm: 

- Anh sẽ làm gì khi em bỏ ra đi. 

- Đừng nói thế. Trần gian vẫn thế. 

- Nhưng mà… 

- Rồi buồn cũng tan thôi  

- Nhưng em có biết rằng… 

Huyền thều thào: 

- Thôi, đừng cho em biết điều gì. Anh hãy đàn đi. 

- Và buổi chiều tàn tạ rất nhanh. 

Bàn tay Huyền trở nên rất lạnh. Gương mặt trắng như 

màu sáp… thanh thản và trong sáng, như dấu một nụ cười. 

Trong không gian tiếng đàn Kiên run rẩy: 

Chiều buồn nhẹ xuống đời… người tình tìm đến người, 

thấy run run trong chiều phai. Thoáng hương trong chiều 

rơi… Chiều nay lỡ ghé môi lên mi sầu… ru người qua chốn 

thương đau, cho làn nước mắt… chìm sâu. 

Nguyenthimatnau 

 


