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Tùy bút 

Nhớ Dương Kiền  
Từ Băng 

 

Mới hôm nào anh em chúng tôi tụ tập nhau ở chùa Giác 

Ngạn để làm lễ cầu siêu cho người bạn thân thiết Dương 

Kiền. Thế mà sáng nay nhìn lên cuốn lịch treo tường, chỉ 

thấy còn một tờ mỏng manh nhẹ tâng trước làn gió sớm 

cuối đông. Tờ lịch ấy đánh dấu ngày tuyệt tận của năm 

2015, để rồi sau mười hai giờ nữa đã là năm 2016. 

Vậy ra, Kiền bỏ anh em bè bạn không ngờ sắp tới tuần 

chung thất của nó. Tờ lịch ngày 5 tháng đầu tiên của năm 

mới này cũng là ngày cuối cùng linh hồn của người mất 

quanh co sám hối để rồi siêu thăng tịnh độ, để rồi quên hết 

kiếp người, quên hết cõi nhân gian đầy trò ma, kế quỷ. 

Từ đây là cuộc sống đổi đời thật sự. Và cũng thật sự là 

chẳng bao giờ bọn mình còn gặp nhau nữa. 

Nhưng sao biết được sự thật là vậy mà tôi chẳng tin. 

Tôi vẫn đợi chờ như mọi năm rằng nó sẽ về và gọi điện 

thoại cho tôi với lời lẽ vui mừng sảng khoái. “Ê! BC tao về 

rồi. Anh em có thằng nào bỏ bạn bè ra đi không mày? Mày 

rao mõ. Mai 8 giờ gặp nhau ở quán Phương Các nhé!” Năm 

nay nó chưa gọi tôi, là nó còn bận bịu chưa về. Tôi đánh 

lừa tôi trong nỗi thương nhớ Kiền. Vả lại, câu thơ nó viết 
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là: “Một mai rũ áo ra đi…” Một mai là ở tương lai, là một 

ngày nào đó còn xa vời vợi cơ mà! Mày có viết hôm nay rũ 

áo … đâu? Vậy thì ở nơi đây, nơi nuôi dưỡng cả tuổi hoa 

niên của chúng tôi ngót hai mươi mốt năm trời. Bọn tôi vẫn 

đợi “người bạn già tóc bạc như mây, mây trắng vẫn bay về, 

bạch vân thiên tải không du du. Ngàn năm mây trắng bây 

giờ vẫn bay
(
**

)
. Làm sao tôi mất được Dương Kiền! 

Thực ra tôi với Kiền so với câu quan họ thì đúng là 

cảnh “Bèo giạt mây trôi”. Tôi ngồi lớp 4B1 cùng Kiền cũng 

chỉ có một năm và Vượng “méo” làm lớp trưởng. Lên CVA 

lại mỗi thẳng một ngả. Khác lớp, khác bạn. Ngày cùng lớp 

ấy, tuy “nhóc con” nhưng dáng vẻ và lời nói của nó đã như 

muốn làm lãnh tụ. Nó lồng sước danh BC trên mái tóc tôi 

suốt từ ngày ấy đến bây giờ. Bởi thời đó có ai là không 

nghe không biết tướng Lê Quang Vinh sước danh Ba Cụt 

vùng vẫy suốt mấy tỉnh miền Tây. Mà rồi anh hùng đoản 

số. Họ Lê cũng như Từ Hải bị Hồ Tôn Hiến dùng ngón bịp 

xếp giáo quy hàng. Đầu rơi trên máy chém. So với tên 

tướng cướp Chu Nguyên Chương lập ra nhà Minh bên Tàu 

thì đúng họ “Lê Ba Cụt” sinh bất phùng thời. 

Suy ra, cái sước danh mà Dương Kiền đã có “nhã ý” 

tặng tôi nó đã trở thành hiện thực, bám dai dẳng đời tôi sau 

năm bẩy lăm… Quả thật tôi đã cụt con đường ham hố công 

danh. Cụt con đường kinh tế nuôi vợ nuôi con. Và từ con 

đường này tôi cũng cụt luôn con đường … của các đấng 

mày râu!. 

-oOo- 
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Đầu thập niên 80, năm 1983 tôi đi lang thang trên 

đường Lê Lợi nhìn vào tiệm sách Khai Trí ngày xưa. Bảng 

hiệu không còn và người vào mua sách cũng lưa thưa. Tôi 

định bước vào theo quán tính. Song nghĩ thực tế lúc ấy thấy 

không đủ khả năng, mặc dù giá tiền một cuốn sách lúc ấy 

rất rẻ?  Tôi quẹo qua ngôi chùa Ấn Độ. (thường gọi là chùa 

Chà). Nhìn từ xa, tôi đã nhận ra Đ.G. Tuy tóc vẫn đen 

nhưng thân hình ốm tong. Nó đang đứng nhìn lên tàn me ủ 

rũ nắng chiều. Tìm gì nữa tiếng ve xưa trong cuộc đời đứt 

đoạn! Nó với tôi cũng là bèo giạt mây bay. Cùng quê Nam 

Định mà nào có biết nhau như bèo giạt rồi lại theo dòng. 

Nhưng tôi vẫn nhớ căn nhà nó mua gần bà chị ruột phía 

chân cầu Hang. Đấy là chị Mỹ, luôn yêu thương các bạn 

Đ.G như các em của mình. Lại con cháu Hải – con chị - 

thằng bé khi ấy cao lắm mới 8 tuổi đầu. Mỗi khi thấy các 

bạn của ông cậu trở về, nằm dài tán gẫu với nhau. Cháu lại 

chạy về sách ấm nước trà đem sang cho các cậu “ngọt 

giọng” mà tiếp tục. Nó cũng là “đệ tử” thân tín nhất của 

Dương Kiền. Lần nào hết thuốc hút, cậu Kiền nhà ta lại vỗ 

về nó giọng ngọt như mía lùi. Thế là nó chạy ngay ra đầu 

ngõ đem về cho cậu ba đồng bốn điếu Ruby … Tôi ngắt lời 

ĐG: 

- Tao nghe nói nó lấy vợ… 

- Ừ cũng họ hàng bên thằng Nhuận, gia đình nhà vợ nó 

danh giá ai cũng biết. 

- Có phải thằng Nhuận sau làm báo Tuần san Thứ tư 

không? 

- Nó đấy …. 
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Thế là chỗ mày đất lành chim đậu. Hai ông đều thành 

các ông “thầy cãi”, còn mày và ông Nhuận cũng theo nghề 

báo bổ kiếm cơm. 

Nghe tôi nói vậy ĐG mỉm cười, giọng chua chát: 

- Đúng là báo bổ. Nó chẳng bổ tì bổ vị gì mà nó bổ như 

búa, ê ẩm thân xác thôi mày ạ … Dạo ấy mày đi làm xa ít 

gặp bạn bè … 

Tôi bảo nó : 

- Đúng vậy, nhưng năm 68 tao có gặp Dương Kiền và 

anh Cự ở Quang Trung. Hai vị đều bị động viên khóa 2/68. 

Tao vào đó khóa 5/68. Giai đoạn này, bọn tao ắc ê ở đây 9 

tuần rồi lại “khăn gói quả mướp” lên Thủ Đức học tiếp làm 

… quan. Kể cuộc đời ngược xuôi, xuôi ngược lắm màn. 

Học làm quan rồi thì năm 75 lại đi học làm dân. 

- Đời thế cả thôi mày. Chẳng thằng nào thoát. 

- Ừ thì lại cảnh bèo giạt … “mây bay” 

Tôi ngậm ngùi nắm bàn tay nó. Hơi ấm còn mãi trên 

đường về. 

-oOo- 

Năm 1999, Một buổi chiều cuối thu, anh Cự gọi tôi: 

- Sáng mai, em lên anh đi đón Kiền về. 

- Nó ở đâu về hở anh? 

Anh Cự cười trong máy bảo tôi giọng trêu chọc: 

- Em vô tâm thật. Cái thằng khai sinh ra cái sước danh 

trời ơi đất hỡi cho em, mà em không biết gì cả à? 
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Tôi cũng trêu lại anh trong niềm vui sẽ gặp lại Kiền: 

- Thì anh cũng có sước danh mà hồi đi học ở CVA, 

mấy ông bạn của anh đã “tước” râu ria của chử u, bỏ luôn 

cả dấu để gọi anh là Dương gì nhỉ? 

- Cái thằng … thôi mai 9 giờ sáng lên anh. Chuyến bay 

của Kiền đáp xuống phi trường lúc 11 giờ. Ăn sáng, uống 

cà phê tàng tàng đi là vừa. 

Sáng hôm sau, tôi đạp xe lên Cư xá Nguyễn Huệ ở Phú 

Nhuận gần đường xe lửa vào lúc 8 giở. Mồ hôi vã ra vì 

hôm nay trời Sài Gòn nắng gắt, mặc dù mùa đã đầu đông. 

Sau khi uống không ngưng nghỉ ly cà phê đá để hạ nhiệt. 

Tôi và anh chị Cự ra đầu ngõ, đón xe. Hóa ra hôm nay đi 

đón Kiền về chỉ có ba người. Giữa đám bạn bè của Kiền 

còn ở Việt Nam khá đông, tôi lại lọt vào “tầm chọn” của 

anh Cự. 

Bởi đường phố xe cộ quá nhiều nên gần 11 giờ chúng 

tôi mới tới. Cửa ra của khách nước ngoài, người đi đón đã 

vây kín. Chổ này dơ tấm bìa đề tên người nhà vội vàng 

nguệch ngoạc, chổ kia lại có tấm bảng rất lớn có chuôi càm 

dài như ngày xưa các vị Trưởng lớp được thày giám thị 

giao cho đứng đầu hàng trong các buổi lễ lạc. Song các tấm 

bảng ấy ở đây không có hàng lối gì cả. Mạnh ai người đó 

cố giơ thật cao để người thân trở về có thế nhận được ngay. 

Bởi người về thì ít mà gia đình thì kéo đi đón lại đông nên 

chẳng khác gì họp chợ. Những tấm bảng ấy chính là ngọn 

hải đăng cho tàu bè cập bến. Mọi người ở đây đều kiễng 

chân nghển cổ cho cao. Tôi cũng vậy. Thước tấc có cao 

chăng cũng chỉ nhỉnh hơn các ông Khải lùn, Tiếp lùn,…vài 

phân. Mà mỏi cổ, mỏi chân thì lại về thế bình thường. 
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Người đi đón vơi dần. “ông Dương Kiền” trôi dạt xứ 

Na-uy vẫn chưa xuất hiện. Tôi tự nhủ “sân khấu” của mày 

đã vãn tuồng rồi à? Vừa lúc đó anh Cự reo lên xúc động 

“Kiền đang ra”. Tôi nhìn thấy một thằng tóc trắng phau 

nhưng mặt nó là Dương Kiền của chúng tôi ngày xưa vẫn 

thế. Nó mặc áo vest đỏ mầu gụ, tay kéo lê độc nhất chiếc 

vali lững thững đi ra. Kiền buông tay ôm chầm lấy ông anh 

còn duy nhất ở Việt Nam, cúi chào bà chị dâu. Rồi nó quay 

sang tôi mỉm cười hỏi: 

- BC khỏe không mày? Mày xanh xao ốm quá. Có bịnh 

tật gì không? 

Tôi ghé tai nó nói nhỏ: 

- Dạ, con cám ơn ông. Hơn 40 năm rồi ông vẫn chưa 

quên cái sước danh ông đặt cho con … nhờ bo bo, khoai 

sắn thử sức xem thằng nào sống dai. Tao đã vượt qua và 

đang từ từ ăn cơm. Ăn nhiều bội thực nên da dẻ xanh thế 

thôi! 

Trong giây phút gặp nhau quý báu này mà thời gian gần 

nửa đời người, có lẽ nó cũng như tôi đang nhớ tiếc những 

ngày tạm gọi là “ngày vàng” cùng bè bạn ngày xưa, không 

bao giờ còn nữa.  

Thôi thì dòng đời dòng nước trôi đi còn đám bèo nào 

giạt về bến cố hương, còn đám mây nào theo gió ngược 

chiều tụ lại nơi quê cũ phố xưa cũng là điều an ủi cho 

người thân, bè bạn. Một ngày nào đó cánh bèo sóng dội đưa 

đi. Mây lại bay lang thang trên bầu trời vô định như kiếp 

người còn mất chỉ một sát-na. 

-oOo- 
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Cũng từ đó, năm nào họ Dương cũng về ăn Tết ở quê 

nhà từ tháng 10 cho đến tháng tư năm sau lại trở về Na-uy. 

Họ Dương cũng mỗi năm thuê nhà một chỗ. Mấy năm đầu 

ở đường Nguyễn Huệ (nay là Thích Quảng Đức). Kế đó lại 

thuê nhà mãi cuối đường Cộng Hòa. Đây là một con đường 

mới mở xuyên qua phi trường quân sự Tân Sơn Nhất ngày 

xưa. Thời gian ở những nơi này hình như cũng chỉ là tránh 

cái giá lạnh của cùng Bắc Âu và trở về có nắng ấm vừa lên. 

Nhưng mấy năm gần đây họ Dương về nơi “bến nước 

Tầm dương”. Tôi gọi tên nơi ấy là thế vì phong cảnh hữu 

tình và hoa bướm gọi nhau và thuyền tình neo chân người 

nghệ sĩ cuối đời cám cảnh nỗi cô quạnh của mình. 

Thương ôi! Đoạn vĩ thanh này bàn tếu táo cho vui, hư 

hư thực thực để đỡ nhớ mày, để chìm trong ảo tưởng là 

mày chưa bỏ anh em vội vã ra đi. Kiền ơi !. 

 

Từ Băng 
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