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Choán Xa Xaêm 
 

Bích Đỗ 

 

Từ sân bay Tân Sơn Nhất, gia đình tôi thuê xe về 

nhà bà con trong một con hẻm tại khu khách sạn 

Hoàng Việt, Quận Tân Bình. Đấy là tuần lễ đầu tháng 

11 năm Nhâm Thìn (2012) tôi về cưới vợ cho con.  

Tôi phải thú thật rằng hoàn cảnh của tôi ở cái 

năm “con rồng bay, rồng múa” này rất tang thương. 

Nào tang mẹ chưa xong lại tới tang chồng. Thuở mới 

quen nhau, mẹ đi coi bói. Bói rằng: Lấy được chồng 

tuổi Kỷ Mão này thì vượng phu ích tử, sống với nhau 

đến đầu bạc răng long. Thế là cụ bằng lòng cho lấy, 

cưng chiều con rể hơn cả con đẻ. 

Buồn thay, người bói không bằng trời bói. Sau 

hơn hai tháng chống chọi với bịnh tật, chồng tôi đã bỏ 

mẹ con tôi ra đi vào đầu năm mới Nhâm Thìn 2012. 

Trong đau thương khủng khiếp ấy, tôi cả đời mang ơn 

các anh, các chị bạn bè ở gần cũng như ở xa, đã trực 

tiếp hay gửi lời chia buồn, động viên tôi cố vượt qua 

nỗi đau này. Làm sao tôi quên được các anh chị đã bỏ 
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ngày Tết thiêng liêng của gia đình đến với người bạn 

trong giờ hấp hối. Ấy là lời “kinh độ người đang hấp 

hối” mà anh Độ đọc để nhà tôi thanh thản ra đi. Có 

thể nói cuối đời nhà tôi đã được phủ kín bởi lòng yêu 

thương của bè bạn anh từ khắp nơi chân trời góc biển 

đưa nhà tôi về chốn vĩnh hằng. 

* 

Tang ma xong, tôi lại nghĩ tới thời gian vợ để 

tang chồng con cái để tang cha. Người này nói ba 

năm. Người kia 15 tháng. Phải thú thực rằng tôi rất 

mù mờ. Mặc dù tôi biết những việc này đều có nhiều 

sách đã ghi như trong Việt Nam phong tục của cụ 

Phan Kế Bính hay trong Thọ Mai gia lễ. Song tuổi trẻ 

vô tư và nhất là việc kiếm ăn mờ mắt xứ người, tôi 

chưa bao giờ tìm đọc cả. Giá mẹ tôi còn, cụ sẽ chỉ cho 

cách ăn cách mặc thế nào của một người góa phụ. 

Lòng tôi phân vân chẳng biết tang chế, ngày tháng để 

tang chồng ra sao. Thôi thì tâm tang là trên hết.  

Nhưng phải nói thật rằng tâm hồn tôi cũng như 

bao người dù mất quê hương, song phong tục tập 

quán, thậm chỉ kể cả các giáo điều khe khắt mà ta cho 

là thái quá, nếu vô tình hay cố ý quên đi, lúc đó ta thật 

sự mất gốc. Đó là điều mà lúc nhà tôi thấy sức khỏe 

càng ngày càng suy yếu đã dặn dò tôi rằng “nếu 

chẳng may anh có mệnh hệ nào thì cũng phải cưới vợ 
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cho con theo ngày tháng đã hứa cùng nhà gái”. Và 

như một lời trăng trối lặp đi lặp lại “chấp kính cũng 

phải tòng quyền” để tôi yên tâm. 

* 

Trước ngày về, nhớ lời dặn của chồng là phải 

mời đầy đủ một số bạn bè, và các đồng môn của anh 

còn lại ở quê nhà. Tôi biết chồng tôi rất yêu quý bạn. 

Chẳng thế mà lần nào về thì cũng chồng đi đàn đúm 

với bạn chồng, vợ đi cùng bạn vợ, la cà như thuở 

thanh xuân. Chúng tôi giải thoát cho nhau vài ba tuần 

ngắn ngủi. 

Do đó tôi sang nhà anh chị Dương, nhờ anh cho 

địa chỉ và số điện thoại của anh Loan. Vì tôi biết hai 

anh là bạn rất thân. Anh chị Loan cũng đã sang định 

cư ở đây, nhưng hai năm sau anh chị hồi cư về sống ở 

quê nhà. Vợ chồng tôi cũng gặp anh chị mấy lần. Anh 

hồn nhiên vui tính và tôi thấy bạn bè ở đây gọi anh là 

De Gaulle. 

Anh Dương đưa tôi địa chỉ và bảo “chị cứ gặp 

ông này là xong hết”. Mọi việc sắp xếp tạm xong, tôi 

gọi điện chào anh chị Dũng và cũng nói để anh Dũng 

biết việc liên hệ với bạn bè các anh ở Việt Nam đã 

nhờ anh Loan lo hộ. Anh Dũng vội bảo tôi:  
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- Ngoài anh Loan, chị có thể liên lạc với tên mõ 

Ba cụt. Mỗi nơi bọn tôi đều có một cụ mõ. Có chuyện 

gì nó gõ mõ rao lên là anh em có mặt đầy đủ hết.  

Tôi ngắt lời anh Dũng, trêu anh – ông mõ này 

cũng như anh ở đây và anh San Phạm ở Nam CA. Ăn 

cơm nhà vác tù và hàng tổng phải không anh ? 

 - Thì rứa ! 

Và anh đọc số điện thoại của cụ mõ Ba cụt cho 

tôi.  

Hèn chi bạn bè các anh ai ốm đau bịnh tật, ai 

chẳng may qua đời. Tin báo cho nhau nhanh hơn điện 

để hỏi thăm, để gom tiền phúng điều, làm vòng hoa 

tang, thương tiếc bạn hiền. Tự dưng tôi nhớ các ông 

mõ thời xa xưa được tả qua sách vở, thường là dân 

ngụ cư, được quan chức trong làng cho làm chân mõ 

để sai bảo việc làng việc nước. Nhưng dân làng vẫn 

coi họ là giai cấp cùng đinh mạt hạng, không ai ngồi 

ăn cùng chiếu. Thế mà nay, mấy cụ đồng khóa đồng 

trường với chồng tôi, toàn là xênh xang một thời “mũ 

cao áo dài” cả. Nếu có hưu quan thì ít ra cũng ngồi 

chiếu tiên chỉ trong làng. Thế mà nay nhận chức mõ 

rất hồn nhiên cho bạn bè sai bảo. Tôi cảm thấy tình 

nghĩa các anh đối xử với nhau cao đẹp quá và cái 

chức mõ các anh phong cho nhau thật “tếu”. 
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Thế là tôi vững tâm về cố quốc. Suốt tuần lễ đầu, 

tôi cùng Huê – người bạn thân thiết từ thời còn học 

với nhau đi sắm quần áo, đồ dẫn cưới. Nào tư trang, 

nào rượu chè, quà bánh, nào thuê xe cộ rước dâu. 

Thôi thì đủ thứ theo phong tục tập quán ông bà để lại. 

Có bắt tay vào công việc này mới thấy công lao cha 

mẹ. Nào nuôi con, mong sao khôn lớn thành người. 

Nào dựng vợ gả chồng cho các con yên bề gia thất, 

mới an lòng khi nhắm mắt xuôi tay.  

Tôi lại nhớ mẹ tôi, nhớ ngày mẹ cưới vợ cho anh 

Luận. Ngày mẹ gả chồng cho tôi. 

Hôm nay, tôi đang đi trên con đường của mẹ tôi 

xưa. Ngót 2 tuần nữa, tôi sẽ có một danh hiệu mới: 

Mẹ chồng. Mà đã là mẹ chồng thì bao nhiêu kỷ niệm 

về mẹ tôi ngày ấy lại hiện về khi gia đình có một 

thành viên mới. Đó là chị dâu tôi.  Mẹ tôi quê mùa 

chân chất tình tình xuề xòa, không làm buồn lòng ai, 

lại càng không khó tính cầu kỳ với con cháu. Khi đón 

chị Luận về làm dâu, mẹ tôi rất vui và dễ dãi độ lượng 

đến độ không thể ngờ. Khác hẳn với những “bà mẹ 

chồng" nghiêm khắc mà tôi đọc được trong sách 

truyện. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng noi gương mẹ tôi trong 

vai trò mới. 

* 
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Sáng mồng 6, tôi dẫn các cháu lên chào anh chị 

Loan, biếu ít hồng “cây nhà lá vườn” mà dạo anh 

Loan còn ở Mỹ thường khen hồng của nhà tôi ngọt và 

giòn hơn cây hồng nhà anh chị Thảo. Sau phút hàn 

huyên, tôi đưa thiệp cưới của con tôi mời anh chị và 

nhờ anh gửi đến các bạn đồng môn của nhà tôi.  

Anh Loan cầm xấp thiếp bảo: 

- Cái nhiệm vụ này là của thằng Ba cụt. Mai tôi 

sẽ giao cho nó.  

Tôi chợt nhớ tới lời anh Dũng và số điện thoại 

anh cho để liên hệ với ông “tướng Ba cụt” này. Nay 

nghe anh Loan nói, tôi vội thắc mắc hỏi:  

- Chắc anh Quân có tướng tá ngang tàng “chọc 

trời khuấy nước” như ông Ba cụt Lê Quang Vinh 

ngày xưa nên các anh mới đặt cho anh ấy xước danh 

này ? 

- Thân hình như con mắm. Tướng học trò, trói gà 

không nổi, “chọc trời khuấy nước” nỗi gì ! Tôi cũng 

không biết vì sao thời đi học, bọn nó gọi thằng này là 

vậy ? 

- Em cũng muốn tới thăm anh chị Quân vì hồi 

nhà em chưa mất, mỗi lần về Việt Nam thường tụ tập 

ăn cơm ở nhà anh Quân... Anh có địa chỉ ghi cho em.  
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- Tôi không có địa chỉ. Đến nhau đi theo quán 

tính, để tôi gọi điện thoại hỏi nó.  

Sau một phút “mày, tao” qua điện thoại, anh 

Loan chấm dứt bằng câu “Mày nói chuyện với bà xã 

Đỗ Lợi nghe”. 

Tôi A lô chưa kịp nói gì, thì đã nghe anh Quân 

cho biết việc tôi về lấy vợ cho cháu Hòa, anh Dũng đã 

báo cho anh biết rồi. Hôm qua cô Vĩnh cũng mới điện 

thoại bảo là cô đã về. Rồi anh nói như có lỗi với Vĩnh 

rằng hồi anh em CVA59 tổ chức lễ cầu siêu cho nhà 

tôi ở chùa Giác Ngạn, anh đã nói nhầm là chùa Giác 

Tâm khiến Vĩnh sang ngôi chùa này không thấy gì 

đành đem hoa quả ra về.  

Và câu cuối cùng anh nói “Ngày mồng 8 này tôi 

mời chị và các cháu lên nhà ăn bữa cơm gia đình 

nhé”. Tất yếu là cũng có một số bạn thân của Đỗ Lợi 

tham dự như mọi lần nó về ngày còn sống. Tôi cũng 

mời cô Vĩnh nữa, còn cô Huê tôi không có địa chỉ, 

nhờ chị mời hộ luôn.  

Tôi vâng dạ. Lòng vô cùng xúc động. Tưởng như 

một người đi xa đang bước trở về mái ấm gia đình. 

Bởi anh chỉ biết tôi là vợ một người bạn đồng môn 

của anh. Và tôi, tôi cũng chỉ nghe nhà tôi nói đến tên 

anh. Tôi phải thú thực rằng tôi thật có lỗi đối với anh. 
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Bởi anh chính là người đã cùng bạn bè tổ chức lễ cầu 

siêu cho chồng tôi mà đến bây giờ tôi cũng chưa biết 

mặt. Lòng tôi như trùng xuống, vừa nhớ chồng vừa 

xúc động trước tấm lòng yêu thương các anh nơi quê 

nhà đối với nhà tôi.  

* 

Trong căn phòng rộng chừng 45m
2
 của một 

chung cư, xây có lẽ cũng ngót 20 năm. Mặt các tường 

xây bên ngoài, nhiều chỗ rêu mốc lên màu loang lổ. 

Nhưng khi đẩy cửa bước vào thì lại là một không gian 

khoáng đãng. Khoảng tường đối diện bàn thờ gia tiên 

là những bức sơn mài treo ngay ngắn. Ánh đèn trên 

cao tỏa xuống, tôi nhìn tranh thấy ký tên Đằng Giao. 

Tôi chợt nhớ những ngày chồng tôi còn, tôi thường 

được đi cùng, dự những buổi tiệc bỏ túi như đón chào 

một người bạn đồng môn từ nơi khác đến. Có lẽ tôi đã 

gặp anh Đằng Giao trong các dịp này. Thường thì anh 

Cường và nhà tôi gõ mõ rao như “ông Ba cụt”. Còn 

anh Dũng chạy tìm nơi ăn ngon, chỗ ngồi có phong 

cảnh hữu tình.  

Và hôm nay, ở căn phòng chung cư này, phía sát 

lan can, nhìn xuống con đường nội bộ, lâu lâu mới có 

tiếng xe máy lướt qua.. là cái đi văng mốc xỉn, chủ 

nhân vừa làm bàn viết vừa là chỗ ngả tấm lưng còm 
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cõi. Dưới gầm là sách, chung quanh là sách. Ngổn 

ngang như một mớ bòng bong.  

Anh Thắng mỉm cười bảo: 

- Đây là giang sơn riêng của chú ấy.  

Tôi hỏi đùa anh Thắng: 

- Sao em nhìn mãi mà không thấy cái mõ của cụ 

để đâu ? 

- Chắc cất trong cái tủ linh tinh thứ ở góc kia kìa. 

Cũng từ buổi sơ ngộ ấy, tôi lại có thêm một ông 

anh bà chị đồng hương với tôi và anh Thắng, anh Lễ. 

Xưa anh Thắng ở phố Hàng đồng, anh Lễ ở phố Hàng 

Nồi, anh Quân ở cửa Đông và tôi ở phố Hà Nội. Gọi 

là phố chứ thực ra nó chỉ là một con hẻm phía sau trại 

giam chạy ra bờ sông Nam Định. Còn một điều thú vị 

nữa mà tôi được biết “phu nhân cụ mõ Sài Gòn” là 

em gái anh Thắng. Hèn nào khi hai cụ này nói chuyện 

với nhau rất đúng gia pháp. Thứ bậc trên dưới rõ 

ràng.  

Họ đã bước sang một thế giới khác của tuổi học 

trò. Keo sơn, gắn bó và có trách nhiệm với nhau hơn.  

* 

Dưới ánh đèn neon dịu mát, anh em chúng tôi 

quây quần vừa ăn vừa nói chuyện “trên trời dưới đất” 
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với nhau. Tôi, một người lúc đầu xa lạ, đầy bỡ ngỡ. 

Giờ đây đã trở thành cô em hồn nhiên của các anh các 

chị. Do đó tôi ăn nhiều và nói cũng hơi nhiều. Bởi 

bao nhiêu năm dâu bể của cuộc đời, tôi đã bỏ quên 

hình ảnh ngày thơ ấu bên mâm cơm có bố mẹ tôi, có 

anh Luận tôi. Ngày ấy giờ như trong một lớp sương 

mù. Dĩ vãng đơn sơ mà sao quý giá vô cùng.  

Trong hơn nửa đời người, tôi chiêm nghiệm ra 

rằng: dù ở quê nhà hay ở quê người, các anh bạn của 

chồng tôi sống với nhau thật chân tình thắm đượm 

tình đồng môn. Các anh ấy giờ tuổi trời cho cũng trên 

dưới tám mươi. Thế mà nói chuyện với nhau vẫn như 

thuở học trò. Tôi đã đọc bài thơ “60 năm tình nghĩa” 

của anh Thắng trong Xuân Kỷ Hợi 2019 càng thấy rõ 

mối thâm tình bè bạn của các anh. Và nhất là khi 

được đọc lá thư của anh Lê Thế Hiển gửi cho anh 

Quân nói về tình đồng môn. Anh Quân đã trích ra gửi 

cho tôi. Lời lẽ trong thư của anh Hiển thật xúc động: 

“... chắc Quân còn nhớ Hinh chứ ? Hiện nay gia đình 

Hinh ở Texas. Hai thằng ngày xưa học với nhau từ 

năm Đệ thất Chu Văn An Hà Nội 1952. Di cư vào 

Nam lại được ngồi cùng lớp cùng trường. Rồi cùng 

diện bích. Tha về, lại cũng gặp nhau. Đạp xe rong 

chơi như kẻ nhàn du. Ai biết được ruột rối như tơ 

đang tìm sinh kế. Mấy năm sau mới định cư. Nay đã 
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thành lão hủ. Nhớ thì phôn cho nhau. Tâm sự vụn. 

Chủ yếu là nhắc lại chuyện cũ và các đồng môn xưa. 

Đếm ngón tay, thằng còn thằng mất. Buồn vui lẫn lộn. 

Đám trẻ con cũng lạ, thấy bạn bè bố chúng cứ mày 

mày tao tao với nhau. Mày tao chính là chất keo kết 

dính tình bằng hữu học trò. Chúng không hiểu đâu....” 

* 

Hôm nay gọi phôn cho chị Thảo, tôi mới hay tin 

anh Thắng mất rồi. Tính ra cũng đã mấy tuần không 

ai cho tôi biết. Mọi khi có chuyện vui buồn nào, anh 

Dũng thường thông báo cho các anh CVA59 và cho 

cả tôi được ké tin. Lần nay không. Cả anh Quân cũng 

không. Các anh coi như đã quên cô em này rồi.  

Tôi buồn, nước mắt trào ra lúc nào không biết. 

Lại nhớ mới cuối năm 2018, anh em chúng tôi còn ăn 

bữa cơm gia đình với nhau vui vẻ, đón chờ ngày năm 

mới dương lịch đang về. Chúng tôi ngồi trò chuyện 

cùng nhau cho tuổi già quên đi, nghe thanh xuân trở 

lại. Hình ảnh ấy còn in rõ trong tâm trí tôi. Không thể 

ngờ, thoắt đó, anh Thắng đã từ bỏ mọi người.  

Hôm trước mới nghe tin anh Thắng về Houston 

bị ngã bịnh. Tôi đã liên lạc và viết thư thăm anh ngay. 

Nhưng chỉ được vài lần, thư tôi gửi đi không có hồi 

âm. Tôi đoán chừng là anh đang chữa bịnh, còn tâm 
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trí đâu mà viết thư từ cho người này người nọ hỏi 

thăm.  

Ngày xưa mỗi lần điện thoại hay viết cho chồng 

tôi, bao giờ anh cũng kèm câu “Nhóc tì Hà Nội của 

mày có khỏe không ?” Ấy là từ ngày anh biết tôi ở 

phố HàNội cùng quê hương Nam Định với anh.  

Tình quê hương đưa những người lưu lạc gần lại 

với nhau dễ dàng nên những lần anh Thắng từ Việt 

Nam về Mỹ thường ghé Cali trước khi về Houston. 

Lúc anh Thắng biết nhà tôi nằm nhà thương, anh đã 

bay qua, vào thăm ngay. Bức ảnh Thắng Lợi, tôi vẫn 

còn giữ đây nhưng cả Lợi lẫn Thắng đã dắt díu nhau 

đi cả rồi. Bây giờ có lẽ họ cười hả hê chế diễu những 

người bạn cố sắp xếp để chụp cho được tấm hình ấy 

với ước mong anh Thắng giữ được anh Lợi ở lại cùng 

nhau vui chơi nơi trần thế. Ai ngờ... rồi cũng ngót 7 

năm sau, họ đã hẹn nhau để cùng nắm tay nhau rong 

ruổi lang thang mà không cần visa, passport chi nữa. 

Họ thanh thản nhẹ tênh, quăng lại mọi muộn phiền, lo 

lắng.... 

Những Thắng với Lợi và tin anh Lý cũng vừa 

qua đời, họp thành ba ông họ Đỗ
(*)

. Ba ông Xe Pháo 

Mã. Ba ông Tướng Sĩ Tượng khiến tôi nhớ tuổi thơ 

xưa, nghe bà ôm ấp trong tay, kể rằng: thường những 

buổi trăng ương, gió chướng không ai dám mở cửa 
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nhìn ra cả một khoảng trời im lìm như cảnh chết. 

Người ta chỉ nghe thấy tiếng người rì rầm nói bằng 

thứ tiếng kỳ lạ và tiếng nhạc ngựa vang rền từ xa 

vọng lại. Sau đó nhạc ngựa xa dần, xa dần và mất 

hút... 

Bà bảo rằng đấy là lúc các quan nơi âm phủ nhàn 

du rủ nhau rong chơi miền dương thế. 

- Âm phủ ở nơi đâu hả bà ? 

- Ở chốn xa xăm lắm cháu ạ.  

 
Bích Đỗ 

(24-9-2019) 

 

 

(*) Đỗ Đình Lợi mất 1/2012. 

(*) Đỗ Xuân Thắng mất 6/2019. 

(*) Đỗ Văn Lý mất 9/2019. 

 

 


