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Truyện ngắn 

Hành trang  

và màu sắc 
 

 
 

Tình cảm là hành trang  
mang nhiều thi vị, và màu sắc cho cuộc sống. 

Người Hà Nội 

Khi còn nhỏ, tôi rất thích truyện cổ tích Dã 

Tràng, dù chỉ là viên ngọc trong huyền thoại, nhưng 

sao tôi vẫn nối tiếc viên ngọc này và thương cho kiếp 

sống của con còng còng (Dã Tràng)... 

Từ ngày Chị đi xa, mỗi lần ra miền biển, sáng 

nào tôi cũng dạy sớm để lang thang trên bãi cát vừa 

ngắm mặt trời mọc vừa nhìn những con Dã Tràng 

đang se những viên cát nhỏ bên miệng hang ổ của 

mình.... 

Cho dù chỉ là những viên ngọc nhỏ nhoi sẽ tan 

trong sóng nước của biển khơi, mà trọn kiếp sống của 

Dã Tràng vẫn mãi mãi se cát biển đông. 

 

Ngọc là một loại đá quý mang tên gọi tuỳ theo 

màu sắc như Hồng Ngọc, Bích Ngọc, Ngọc Lục 

Bảo... còn Kim Cương lại là loại ngọc quý hiếm, 

trong suốt, không màu hoặc có màu Lam, Tía, Đen... 
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Vừa thuộc loại đá khác biệt, vừa có nhiều màu 

sắc, nên kim cương hay ngọc thường được các vị vua 

chúa thời xưa cho gắn trên vương miện. Các vương 

tôn, công tử cũng coi ngọc như những món quà quý 

giá. Họ thường dùng ngọc để trao tặng cho hôn thê, 

hoặc thay lời cầu hôn trước mỹ nhân. 

Do đó, ngọc đã được tượng trưng cho uy quyền 

và sắc đẹp. Sau này ngọc coi là món nữ trang không 

thể thiếu của những người phụ nữ giàu sang. 

Ngọc để xa mà ngắm nhìn và mường tượng, ta 

sẽ thấy ngọc óng ánh có vẻ đẹp kiêu sa, nhiều mầu 

sắc, và không tỳ vết. Nhưng cầm trong tay, ta sẽ thích 

màu này chọn mầu kia, viên này có vết sước, viên kia 

có vân màu không đều, có sọc ngang... Làm sao mà 

có được được viên ngọc dã tràng... 

Cũng vậy, người đàn bà khi bước vào đời ai 

mà tạo được một gia đình hạnh phúc và êm ấm trọn 

đời, thì tôi vẫn coi đó như viên ngọc quý.... 

Nhưng sao tới giờ phút này tôi độc hành trong 

suy tư và vẫn mãi tìm... 

Tới ngày tôi gặp Chị... 

Dù Chị chỉ là nhân vật nữ trong truyện Miếng 

Bánh Đa Kê, nhưng chính là hiện thân của con người 

thật ngoài đời. 

Gặp Chị với duyên may tình cờ trong một 

chuyến bay về thành phố ở miền Nam, Chị đã bước 

vào nỗi suy tư của tôi một cách trầm lặng, nhẹ nhàng 
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như chiếc lá rụng vào ngày đầu thu ở Hà Nội. Hình 

ảnh Chị thoáng ẩn, thoáng hiện trong giấc ngủ cô đơn 

nhiều mộng mị. Giữa tôi và Chị như có khoảng cách 

thật xa và cũng rất gần... nhưng khi tôi mở rộng vòng 

tay chỉ thấy khoảng không đầy hơi lạnh của sương 

thu ngày ấy. 

Không vội vã như hồi còn trẻ, nhưng cũng 

không thiếu nỗi nhớ nhung theo ngày tháng và vẫn 

đẹp như chuyện tình của tuổi học trò ngày xưa... 

Tôi hy vọng cùng chuyến bay “Jet Air Line” và 

với “miếng bánh đa kê” sẽ là sự nối kết hay cơ duyên 

mà trong tôi đã mang hình bóng Chị. 

Tôi coi Chị là viên ngọc, nhưng chỉ là viên 

ngọc dã tràng, hay là viên ngọc quý hiếm được trưng 

bầy một cách trang trọng trong buổi triển lãm. 

Kinh nghiệm trong cuộc sống tình cảm đã dạy 

tôi: Đừng nắm chặt trong tay để rồi mất đi trong nuối 

tiếc, đừng nhìn qua kính hiển vi để tránh thấy tỳ vết, 

đừng lựa chọn loại hay màu sắc mà so sánh để rồi 

chẳng còn gì trong đôi tay lạnh giá! 

Giữa tôi và Chị tuy có khoảng cách, mà sao 

trong khoảng cách đó, tôi cảm nhận luôn tồn tại cả 

“nổi nhớ” lẫn“niềm thương”. 

Nhiều khi tôi mong muốn khoảng cách này 

thật gần, vì thật gần, mới gặp được hiện thân của 

nhân vật chính: “Chị”. Mâu thuẫn hơn, tôi cũng 

muốn khoảng cách ấy thật xa, vì chỉ cách xa, Chị mới 

là “Chị”. 
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Nhân vật “Chị” còn tồn tại mãi trong tôi  

Tôi và Chị đều có chung ý niệm coi tình cảm là 

hành trang mang nhiều thi vị, màu sắc cho cuộc 

sống! 

 

Tôi thích ngắm mầu sắc của cầu vồng (móng 

cụt): Có đủ bảy màu như màu phản chiếu của ánh 

mặt trời trên sóng biển, trên giọt sương... 

Mỗi buổi sáng thức giấc mở cửa sổ, tôi thường 

ngắm nhìn giọt sương sớm mong manh trên những 

chiếc lá non mới đâm chồi ở nhánh cây bên song cửa, 

hay đọng trên mạng nhện, óng ánh bảy màu phản 

chiếu bởi ánh sáng bình minh: Thật đẹp và cũng mau 

tan! 

Có lẽ hành trang tình cảm giữa chúng mình sẽ 

giống như vậy, 

Tôi thích câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ 

và thích ngắm trăng, nên hay đi lang thang dưới mưa 

ngâu đêm tháng bẩy! Chị thì đam mê trong kinh 

doanh, nên ngược xuôi lao vào thương trường không 

ngừng nghỉ..., nên tôi ước mong kỷ niệm này có thể 

giúp Chị gặp được thi vị và màu sắc ấy để tìm lại sự 

thanh thản thay cho cuộc sống vội vàng hiện tại. 

Chị đến rồi đi. 

Chị xuất hiện như ngôi sao băng..., với tôi, Chị 

như hiện thân của nhiều người đẹp huyền thoại, hay 

như viên ngọc quý trong chuyện cổ tích! 
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Thư qua từ lại, tôi thấy nhớ Chị và mong gặp 

lại Chị. 

Tôi sẽ được gặp khi Chị cho biết sắp có công 

việc ở Saigon. 

Vào chiều cuối năm nhận điện của Chị. Tôi 

mừng vì có dịp được trao tay cuống Đặc San Mùa 

Xuân mà Chị là nhân chính truyện “Miếng Bánh Đa 

Kê”.  

Gặp nhau, nhưng mọi chuyện không theo như 

ý muỗn vì Chị còn quá nhiều việc. Tôi không chuẩn 

bị những tình huống bất ngờ, sao như đã dự báo trước 

phải chia tay vội vàng trong nắng gắt của buổi chiều 

cuối năm. 

Gặp lại Chị, thật ngỡ ngàng, không những đã 

đẹp dịu dàng mà Chị còn sang trọng và trang nhã hơn 

trước, trong trang phục mới.  

Chiếc áo đầm sơ mi mầu beige xám, dài qua 

đầu gối, cổ hở hình trái tim, theo phong cách hiện 

đại. Với chuỗi ngọc trai cũng có mầu xám dịu, nằm 

bất động nổi bật trên làn da trắng, hòa hợp với mầu 

áo; nó ẩn dấu sự kiêu sa trong khiêm tốn. 

Mái tóc xõa mềm mại, với từng lọn tóc hơi 

xoăn làm nổi bật khuôn mặt trái soan đều đặn và cân 

xứng. Đôi môi được tô son với màu hoa đào nhạt bên 

làn da mịn màng của đôi má thật xinh. Mỗi khi Chị 

cười nói, tôi cảm thấy ngọt lịm như mật ong trên đôi 

môi ấy, khiến tôi chỉ biết ngây dại ngắm nhìn! Chị 

lựa chọn màu thật dịu phù hợp làn da và sắc áo, ngoài 
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ra còn mang chiếc thắt lưng đen ôm quanh vòng eo 

nhỏ gọn gàng khiến tôi quên hẳn hình ảnh Chị ngày 

ấy, quên cả nét dịu dàng của Trà Giang, quên cả sự 

lanh lợi của Dương Tử Quỳnh. 

Tôi quên hẳn Chị khi ngồi cạnh tôi trên chuyến 

bay ngày ấy! Bây giờ Chị vẫn đẹp dịu dàng mà còn 

ẩn hiện nét lanh lợi của một nữ doanh gia! 

Thật hạnh phúc, lúc này tôi lại được tận mắt 

ngắm ánh hoa đào của mùa xuân, dù mùa xuân mới 

sắp sửa trở về! Được ngắm lại nhân vật chính “Hoa 

đào xứ Bắc” của tôi: Chị gốc Bắc sinh trưởng ở miền 

Nam. 

Tôi vui vẻ trao gửi Chị món quà nhỏ với trọn 

cả tấm lòng, Chị đã đọc trước truyện này qua thư 

điện tử, nên tôi không gói ghém trong giấy hoa sặc sỡ 

có thắt nơ màu hồng hay màu đỏ nhung! 

Không chữ ký, không lời gửi tặng, vì đó là tất 

cả sự chân chất và cởi mở của lòng mình mà tôi 

muốn gửi Chị ! 

Tôi từ chối không dùng cơm trưa cùng Chị, vì 

sự cách biệt trong tuổi tác, trong hình thức, vì cách ăn 

mặc giản dị của tôi, trước sự lịch duyệt của Chị. Tôi 

cũng không muốn làm mất thời gian của Chị vì Chị 

đã báo trước có việc gấp phải về ngay... nên tôi đề 

nghị: 

- “Chị quá bận, có lẽ chúng ta nên chọn quán 

cà phê ấm cúng nào đó nói chuyện thì hơn”. 
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Quán nằm trên tầng một trong khuôn viên nhà 

xuất bản sách và văn hoá phẩm. Dù xung quanh 

phòng toàn là những tấm kính lớn thay cho bốn bức 

tường, nhưng ánh sáng rất dịu nhạt nhờ những tấm 

màn gió màu xanh lá cây đậm, đồng mầu với những 

chiếc ghế bành, nổi bật màu trắng của những chiếc 

bàn chữ nhật trên có bình hoa nhỏ. 

Như một sự tình cờ - mà hôm nay - mỗi bình 

hoa nhỏ đã được cắm một bông hồng. Thật nhiều 

màu sắc, dù trong phòng đã được sắp xếp bàn theo 

từng khu cách biệt, nên tôi không mất nhiều thời gian 

lựa chọn. 

Khi Chị bước vào, tôi cảm thấy Chị - một cánh 

hoa đào - nổi bật trên thảm lá xanh. Chỉ ở góc riêng 

tư của chúng tôi như là có mùa xuân sớm. 

Nhìn hai ly cà phê sữa đá và nóng, nó đã thể 

hiện nếp sống hai miền: Chị thì vui vẻ, hòa nhã, cởi 

mở. Còn tôi mong muốn hoà đồng, nhưng vẫn trầm 

lặng, khép kín, ngại ngần về tuối tác và bề ngoài đơn 

giản của mình. 

- “Cháu cám ơn và rất quý món quà xuân của 

Chú, Cháu đã đọc nhiều lần khi nhận được bài viết 

này qua thư điện tử của Chú. 

Có điều Cháu đâu có đẹp và dịu dàng như nhân 

vật “Chị”, mà Chú viết trong truyện Miếng Bánh Đa 

Kê. Có phải nhân vật nữ ấy chỉ là hĩnh ảnh của người 

khác không?” 
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- “Tôi chỉ viết theo suy tư và những cảm xúc 

thực tế của riêng mình về những gì mà mình cảm 

nhận được. Rất may tôi có được nhân vật nữ có thật 

và đẹp như vậy. 

Và lần này gặp lại nhân vật “Chị” của tôi, 

“Chị ấy” càng đẹp thùy mị và dịu dàng hơn trước. 

Chính tôi phải thú nhận tôi, mỗi lần gặp Chị chưa 

diễn tả hết cái đẹp của nhân vật. 

Chị có vẻ như e lệ: 

- “Chú nói khéo như Chú viết truyện vậy. Chú 

có hay viết truyện cho tạp chí không?” 

- “Tôi không phải là người viết chuyên nghiệp, 

chỉ viết cho riêng bạn bè, cho người thân và ghi chép 

lại những sự kiện, những hình ảnh đẹp mà mình 

gặp... và nhất là về Chị.  

Duyên may mà tôi được tiếp chuyện cùng Chị 

trên chuyên bay về Saigon, Tôi không ngờ Chị là 

nhân vật nữ mà tôi lại được gặp con người thật ngoài 

đời”. 

Chị nói: 

- “Chú có nhận thấy chính tình cảm là hành 

trang mang nhiều thi vị, màu sắc cho cuộc sống! Thi 

vị thì đúng, nhưng màu sắc thì lại khác, có màu hòa 

hợp, và cũng có màu tương phản”. 

Tôi nhìn Chị, nhìn ánh mắt, nhìn môi son màu 

hoa đào, nhìn làn da, nhìn chuỗi hạt trai và màu beige 

xám nhạt của bộ trang phục mà nói: 
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- “Có hòa hợp, phải có tương phản mới có thi 

vị. Về màu sắc, tôi thích những gam màu nhẹ, những 

màu nhạt, và ít tương phản. Tuy lạnh nhưng không 

ủy mỵ giống như màu sắc mà Chị đã chọn: Thật dịu 

dàng và trang nhã, hoà hợp với làn da và dáng người 

của Chị”. 

Với tôi, chúng ta cùng mang nhiều màu sắc 

đến với nhau, tôi sẽ lựa chọn màu sắc nào đó để tô 

điểm cho cuộc sống. Nhưng đôi khi mình cũng cần 

dùng màu sắc tương phản đế xóa đi những dấu vết 

đen tối của cuộc đời. 

Và có lẽ mỗi lần gặp Chị, tôi thấy Chị là người 

đã đem lại cho tôi nhiều màu sắc khác nhau, lẫn 

nhiều thi vị của cuộc sống. 

Mong gặp lại Chị trong ngày về ? 

- Cháu cũng vậy, nhưng ngày về biết có gặp 

nhau không ? 

- “Tôi sẽ dùng ý tưởng này để viết tiếp truyện 

ngắn còn dang dở, trong đó Chị vẫn là nhân vật 

chính”. 

Có thể “Chị” sẽ là hiện thân của nhân vật cô 

cháu gái trong truyện “Xin đừng gọi anh bằng 

Chú” của nhà văn Chu Tử trước đây. 

Một lần nữa Chị lại e lệ mỉm cười và nhìn 

đồng hồ. 

Thời gian sao đi mau quá. 
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Trả tiền nước xong, chúng tôi cùng bước ra 

khỏi quán. 

Tôi và Chị chỉ còn biết nói những lời chúc 

nhau mọi điều tốt lành cho những ngày Xuân sắp 

đến! 

Chia tay, tôi ngỏ ý muốn tìm gặp Chị lần nữa 

trong chiều cuối năm, hay đầu năm cũng được. 

Lúc này tôi mới thấy thấm buồn, thật buồn, khi 

biết phải xa Chị ! Chị sẽ đi rất xa, xa cả nửa vòng trái 

đất vào ngày mồng hai Tết. 

Thôi đành phải chúc nhau những điều tốt lành. 

Nhưng tôi không quên: 

- “Chúc chuyến đi bình an, chào tạm biệt Chị! 

Ngoài hành lý, tôi mong Chị sẽ không quên “hành 

trang của tình cảm và kỷ niệm” lần gặp gỡ này. Tôi 

hy vọng ít ra nó sẽ mang đến nhiều thi vị và màu sắc 

của cuộc sống”. 

Ngày về, mong gặp lại Chị”. 

- Cháu cũng vậy, nhưng ngày về biết có gặp lại 

nhau không ? 

Những chiều cuối năm thường mang đến nhiều 

nỗi buồn. Buồn vì thời gian qua mau, buồn về cuộc 

đời và vì nhân tình thế thái... 

Còn riêng tôi có thêm nỗi buồn về sự mất mát, 

chia xa... 
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Tôi chậm dãi đi về hướng cũ, về đường cũ theo 

quán tính cũ, Nay vào chiều cuối năm, tôi lại rơi vào 

khoảng trống vô định... 

Tôi đổi hướng về phía chợ hoa, không phải 

mua hoa, mà để tìm ngắm Hoa Đào xứ Bắc... 

Nhìn hoa đào, tôi lại nhớ màu son trên đôi môi 

của Chị. 

Chị đến rồi đi, chẳng khác gì người đẹp trong 

bài thơ hoa đào của thi hào Thôi Hộ đời Đường: 

 Nhân diện bất tri hà xứ khứ! 

Tôi thấm buồn ngắm hoa đào, tôi càng thấy 

trống trải và cô đơn, biết đến bao giờ gặp lại nhau. 

Một lần nữa Chị lại mất hút và tan biến như viên 

ngọc Dã tràng theo sóng biến! 

Cùng lắm, cũng như trong quá khứ, tôi đã mất 

nhiều viên ngọc, hoặc theo thời gian viên ngọc đã 

nhạt màu hay đã trầy sước, mang thêm tỳ vết theo sự 

thăng trầm của nhân thế và thời cuộc. 

Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng qua đi như 

ngày tháng. 

Tôi tìm thấy hành trang nhưng nó không mang 

lại thi vị và màu sắc nên vẫn phải mang kiếp sống 

như con Dã Tràng se cát biển Đông... 

Người Hà Nội 

 


