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Cánh Phụ Nữ  

Chúng Tôi 

Nước Biển 

 

Mới ngày nào anh Đỗ Xuân Thắng đã thốt lên 

buồn bã : 

Thế mà chỉ trong vòng ba bốn tháng 

Tin bay đi tin chỉ những buồn đau. 

Bạn bè cũ cứ theo nhau từng bước 

Một giải mây buồn. Mây trắng phau 

Nay thăm cốt đã trăm ngày của bạn 

Có ai ngờ còn một nắm tro than. 

Thế mà nay anh đã rong chơi miền Tiên cảnh. 

Còn năm ba cụ mắt mờ, chân chậm, tới họp mặt, 

ngơ ngác nhìn nhau. 

 Nhưng thôi, xin phép được nói đôi lời vui vẻ 

về cánh phụ nữ chúng tôi, những người đã sát cánh 
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cùng các anh, chia ngọt sẻ bùi, qua bao thăng trầm 

trong cuộc sống. Bộ tứ con cháu hai Bà Trưng gặp 

nhau là chuyện nổ như bắp rang. Chị Th. dạy Văn 

luôn xướng họa với đồng nghiệp chung nhà, bạn thời 

để chỏm của nhà tôi là anh Nguyễn Văn Đậu. Anh 

hay ra thăm chúng tôi lúc chưa về hưu, tặng chúng 

tôi các bài viết về cảm nhận sau các chuyến đi mà 

tôi thích nhất là “Cảm nhận sáu mươi ngày ở Mỹ” 

vẫn còn đây.  

Tôi vẫn nhớ ngôi nhà do chính con trai anh thiết 

kế với vườn rộng và cây cảnh, hoa sen thơm ngát. 

Lần cuối tôi được nghe anh run run gọi điện thoại 

nhận xét ngắn gọn về “Hồi ức của một người đã đi 

xa” do tôi đánh máy lại bản thảo nhà tôi viết lâu rồi 

và có nhờ anh NTD hiệu đính. Sau đó là nhận hung 

tin về anh.  

Xin được làm quen với chị NTMN, em gái của 

anh Đậu mà tôi như đã thân quen qua các áng văn, 

thơ hay của chị trên Cuối Đời Nhìn Lại. Cũng xin 

được hỏi thăm chị ĐB, hiền thê anh Đỗ Đình Lợi đã 

chuyển lời phân ưu tới tôi trong bài viết “Bên Đời 

Hiu Quạnh”, nhờ vậy tôi mới biết anh Lợi hồi xưa 

cũng làm việc ở Vũng Tàu. Tôi có xin ngay anh Q. 
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địa chỉ email của chị và viết thăm chị nhưng chưa có 

hồi âm, có lẽ do sai sót gì đó.  

Nhìn tấm ảnh hội ngộ CVA59 ngày 8-9-2017 

tại San Jose gồm 49 anh cùng gia đình và thân hữu, 

tổng cộng 91 người, tôi thấy nam giới và cánh phụ 

nữ bên đó hùng hậu hơn bên này nhiều, dù xa xôi 

vẫn cố tới dự vì nghĩa bạn bè, thật cảm động và thật 

trân trọng công khó của Ban Tổ chức. Tiếc là phút 

hội ngộ xuyên lục địa nhà tôi không tham dự được 

để thấy dung nhan mùa … đông, nghe lại giọng nói 

thân quen của bạn bè xưa. 

 Chị Th. cùng chồng và anh chị Q. ra thăm cả 

“ngôi nhà mới” ở Long Hương của nhà tôi nhân dịp 

trăm ngày. Vậy mà vì sự cố, chúng tôi đã thất lễ đến 

muộn, để anh Q. chờ ngoài nắng mệt, phải vào nhà 

bạn nghỉ. Anh Thắng đã  tâm sự xong với nhà tôi, 

xin kiếu về trước. Đâu ngờ đó là lần cuối được gặp 

mặt anh.  

Chị Th., hiền nội nhà thơ LTH, đã trổ tài lực sĩ 

phi thường, ôm cái máy may, phương tiện kiếm sống 

của cả gia đình thời bao cấp, nhảy vèo qua cửa sổ 

tránh hỏa hoạn. Lúc khiêng vào, chao ơi là nặng. 
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Tôi thật khâm phục chị Q. đảm đang, tháo vát, 

nuôi đủ tám con với ông chồng thư sinh, mê báo bổ. 

Chị tả lại nỗi lo nửa đêm về sáng, thân gái dặm 

trường, xe thì xẹp lốp. Lo mình thì ít, lo cá ươn thì 

nhiều. Tìm được chỗ bỏ mối, khỏi dãi dầu mưa 

nắng, chị lại ngụy trang cá trong thùng bao giấy hoa 

sặc sỡ, phảng phất hương thơm. Nhờ vậy, qua mặt 

bao chú công an để mở rộng thị trường thời ngăn 

sông cấm chợ. Thời thế đổi thay chị lại mở “cửa 

hàng bề thế.” Cửa hàng bề thế là do anh Hải râu bốc 

lên cho oai, thực ra đó là loại xe phở gánh ngồi xế 

cửa chùa đường Yên đổ, căng bạt che mưa nắng .Hết 

khách thì vợ chồng con cái lại đẩy vào gửi nhà 

người bà con ở cư xá Công Lý. Còn tôi đành bám 

biển kiếm thêm.  

Tôi liều mạng cắt đại các bộ đồ thung mua ở 

chợ trời thành bikini, monokini…Kiều nữ mặc vào 

càng tôn đường cong tuyệt mỹ, nên đắt hàng như 

tôm tươi, tôi mời chào líu lưỡi. Hậu thế có câu:  

Phu nhân dạy học còn may áo [tắm].  

Thầy giáo tháo giầy lại vá phao.  

[trích thơ của anh Lê Thế Hiển] 

 Xin cảm ơn anh Thắng đã để lại mấy vần thơ 

nhớ đời : 
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Bãi biển đông người  

Anh mang dù ghế 

Sẽ có người thuê 

Em may sì, short 

 

Mầu xanh, mầu đỏ 

Mầu tím, mầu vàng  

Từ nhóc đến già 

Thảy đều thuê hết 

Đâu ngồi chờ chết 

Nhà giáo thêm nghề 

“Nê na” bãi biển 

Đâu phải “nàm” thuê 

Các chị ơi : Cứ vui đi khi ta còn có thể. 

Cứ khóc đi xin đừng để trong lòng 

Cánh nam nhi thường nuốt lệ vào trong. 

Ra đi sớm bỏ vợ hiền hiu quạnh 

Vô thường lắm thế gian là cõi tạm  

Mỗi ngày qua, xin đón nhận bình minh 

Buồn làm chi cho dung nhan tiều tụy 

Khóc làm chi cho mộng mị đêm dài! 

Những ngày qua biết than thở cùng ai 

Thôi đành vậy nhìn tương lai phía trước 

Cùng cháu con, bè bạn tiếp bước đi 

Gìa nhiều bạn, còn gì vui hơn nhỉ! 
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 Xin kết thúc đoản văn này với mấy câu thơ 

chợt đến: 

Trong suốt cả tuần qua 

Du khách qua cửa nhà 

Nói cười vui tấp nập 

Hối hả sợ hè qua 

Sao vừa mừng vừa lo? 

Nay thành ra lo thật 

Tạm biệt mọi vui chơi 

Tiệc tùng và thiện nguyện 

Chỉ ở nhà làm…thơ 

Liệu thần hồn Covid nhé.■ 

 NƯỚC BIỂN ---27-7-20 

 

 


