
ñ‰n v§i em Çêm ba mÜÖi !!!!!ñ‰n v§i em Çêm ba mÜÖi !!!!!  
 
Toàn mª cºa bÜ§c vào nhà , v¶i vä vô b‰p, ném túi ÇÒ vào gÓc , li‰c 
nhìn thÃy MË trên phòng khách , Çang träi m¥t bàn thêu hoa mai lên 
chi‰c bàn g° l§n , n¢m m¶t bên cûa phòng khách , song song v§i b¶ 
gh‰ salon , ÇÓi diŒn bàn th© ông bà và bÓ cûa h¡n , Toàn Çi th£ng 
vào phòng t¡m , h¡n hÕi l§n . 
 - Con Loan vŠ chÜa MË ? 
   Bà gìa v§i gi†ng ng†t ngào vui . 
 - Em nó vŠ rÒi , trong phòng Çó . Con Çi t¡m hä ? LË ra phø MË Ç¥t 
bàn , Ç‹ chút nºa MË cúng nhe . 
   Toàn l§n gi†ng v†ng ra . 
 - Cúng cái gì mà cúng hoài vÆy ? Con phäi Çi liŠn Çó ... 
  - Ê Loan ! mÀy ûi dùm tao cái quÀn jeans phÖi ngoài sào ÇÒ nhe . 
   Loan , cô em gái duy nhÃt cûa Toàn , Çang ngÒi h†c bài trong 
phòng , cô càu nhÀu  
 - Em Çang làm bài , anh không phø giúp MË h¶ em , còn b¡t em làm 
công chuyŒn cho anh nºa . 
   Toàn g¡t .  
Tao gÃp m§i nh© mÀy ,hè m§i thi , b¶ ngày mai thi sao vÆy ? Không 
làm thì thôi , ÇØng có läi nhäi dåy tao Çó . 
   Nói xong , h¡n Çóng cºa phòng t¡m Çánh sÀm m¶t cái , khi‰n các 
vách cæn appartement rung chuy‹n lên . 
   Bà Hai thÃy vÆy , bà bÕ ngang công viŒc , Çi vào phòng ÇÙa con gái 
. 
 - Thôi , thì con nhín chút th©i gian , ûi cái quÀn cho yên chuyŒn Çi , 
hôm nay ba mÜÖi t‰t , anh em ÇØng gây g‡ nhau nºa ,ngày t‰t nhÃt 
còn høt h¥c nhau nhÜ vÆy , b¶ muÓn MË tÙc ch‰t , tøi con m§i chÎu 
sao ?  
   Toàn tØ phòng t¡m v†ng ra . 
 - MË cÙ bênh v¿c cho nó , thét nó leo lên ÇÀu con ngÒi luôn Çó . T‰t 
ti‰c gì ... Noel , t‰t Tây , chÜa Çû sao , còn cúng ông ThÀn , ông Táo 



tùm lum ra , hao tiŠn, tÓn cûa . ˆn t‰t cái gì ? nhà ch£ng có ai , giÓng 
nhÜ nhà ma , cúng cúng ... cho qûi nhÆp luôn á . 
   Bà già ÇÙng nÖi hành lan , ÇÓi diŒn cºa phòng t¡m , nghËn ngào .  
 - Con có bi‰t tåi sao giÓng nhÜ nhà ma hông ?  G¥p ai con cÛng 
chæm bi‰m , mÌa mai , nên không ai dám vô nhà , ch§ có lå gì Çâu !!!  
   Toàn chán nän .  
 - Thôi thôi , mŒt quá Çi , lúc nào con cÛng có l°i h‰t á ...L‡i tåi tôi , l‡i 
tåi tôi tÃt cä . 
   Loan nghe vÆy , cô bÜ§c ra k‰ bên MË , l§n gi†ng chÃt vÃn . 
 - Anh nói vÆy , tåi sao con Sonia c¥p v§i anh Çó , nó låy m¥t tr©i m¶t 
ngày mÃy lÀn , làm ramadan m¶t tháng , sao anh ca tøng nó sùng 
Çåo , MË thì anh låi chÌ trích ? 
 - Con qu› , mÀy câm cái mÒm mÀy nhe , ÇØng ª Çó cäi cÓi , cäi chài 
v§i tao , mÀy muÓn yên æn t‰t hông ?  
            Th‰ rÒi, Toàn lÀm lì thay b¶ ÇÒ jeans , rÃt hào hoa , phong Ç¶ . 
H¡n ch£ng cÀn bi‰t MË Çang làm gì bên bàn th© , và cô em Çang søt 
sùi khóc trong b‰p , Toàn vØa ÇÜa tay mª chÓt khóa , thì bà Hai bÜ§c 
ra , rung rung gi†ng , v§i Çôi m¡t ÇÕ hoe . 
 - Toàn , con Çi chÖi thì Çi , nhÜng khuya nay con ÇÜa MË lên chùa 
cúng ÇÜ®c không con ? 
   Trong th‰ ch£ng Ç¥ng ÇØng , Toàn t¥c lÜ«i .  
 - MË Öi cúng ª nhà chÜa Çû sao , còn Çi chùa làm gì nºa ... ̄ m , n‰u 
con không kËt , con sÈ vŠ trÜ§c 12 gi© .  
   Toàn bÜ§c vào thang máy , thÃy bà già còn ÇÙng vÎnh cánh cºa 
nhìn theo , h¡n không tránh khÕi khó chÎu , nên ch¥ng cºa thang máy 
låi, nói cho xong chuyŒn . 
 - MË lÃy taxi Çi cÛng ÇÜ®c mà , con trä tiŠn låi cho . 
   Tuy bà già  còn ÇÙng ª cºa nhìn theo , Toàn vÄn im l¥ng buông tay 
, cho cºa thang máy Çóng låi . H¡n nhìn vào tÃm gÜÖng bên vách , 
vuÓt låi mái tóc hÖi bung lên , bªi khi m¥c chi‰c áo khoát , h¡n không 
cÄn thÆn , bÎ chi‰c áo làm bÜÖm lên mái tóc . RÒi nhÜ yên chí , mäng 
nguyŒn , h¡n khÈ nhúng vai v§i h¡n trong tÃm gÜÖng , miŒng hušt 
sáo , thÜ thä ch© Ç®i cºa thang máy mª ra , Ç‹ h¡n thoát khÕi không 
khí ng¶p ngåt bên bà MË và cô em. 



   ñ‹ rÒi , h¡n sÈ hít lÃy vùng không khí vui nh¶n , nóng bÕng khác , 
bên ngÜ©i tình nhÕ m§i quen , mà h¡n có hËn tÓi nay . 
                
              Toàn t¡t máy xe , t§i mª cºa rào cæn villa  m§i toang, nhà cô 
bån gái , h¡n ÇÙng th£ng lÜng , Çi qua khoäng sân cÕ , chºng chåc 
ÇÙng trÜ§c mái hiên , nhìn låi toàn thân m¶t lÀn cÄn thÆn , m§i ÇÜa tay 
lên Ãn chuông . 
   Có ti‰ng hÕi cûa ÇÙa bé tØ trong v†ng ra , b¢ng ti‰ng Lào . 
   Toàn hÖi ngåc nhiên , trä l©i b¢ng ti‰ng Pháp . 
 - Tôi là Toàn , bån cô Linh . 
   VØa lúc cºa nhà mª nhË , m¶t ngÜ©i Çàn ông khoäng 40 tu°i bÜ§c 
ra hÕi . 
 - Anh tìm ai ? 
 - Då chào anh , tôi là Toàn , bån cô Linh , tôi có hËn v§i Linh t§i Çây ! 
 - A ! Anh Toàn , có , Linh có nói v§i tôi , m©i anh vào . 
   Toàn vØa bÜ§c vào , quang cänh khi‰n Toàn không khÕi lúng túng . 
TrÜ§c m¥t gã , khoäng 20 ngÜ©i , già trÈ , vài ÇÙa bé Çang xúm vào 
nhau chÖi Nintendo .  
   M†i ngÜ©i  có m¥t Çã lâu , vì ai cÛng có ly rÜ®u khai vÎ trên tay , 
Toàn ÇÜ®c m©i vào gh‰ salon , rÃt trÎnh tr†ng , thân mÆt . ñÜ®c bi‰t 
ngÜ©i Çàn ông vØa rÒi là ngÜ©i anh cä ,  Linh là cô em út trong nhà , 
tÃt cä ngÜ©i khác ÇŠu là anh em , h† hàng , duy nhÃt Toàn là ngÜ©i 
khách m§i . 
 - Nè , Toàn uÓng tí apéritif nhe , chút xíu Linh sÈ vŠ , nó chåy qua 
ngÜ©i láng giŠng lÃy bánh chÜng vŠ cúng t‰t . Hôm nay cúng giao 
thØa nh© m¶t tay nó Çó ...m†i ngÜ©i ÇŠu Çi làm , Çâu ai lo gì ÇÜ®c , 
hôm t‰t Tây nó Çi làm , Ç‹ bù låi ngày hôm nay ÇÜ®c nghÌ ... 
   NgÜ©i Çàn ông còn muÓn nói gì thêm , nhÜng Toàn Çã hÕi .  
 - Em xin l‡i ,hÕi anh viŒc này . Hôm nay ª nhà có viŒc gì vÆy ? em 
không bi‰t , nên không có mang gì t§i h‰t , em ngÜ®ng quá .  
 - Ôi , tr©i Öi ngÜ®ng gì , bån con Linh , cÛng là ngÜ©i nhà mà , ngày 
t‰t nhÃt , ÇÜ®c quay quÀng v§i nhau là mØng rÒi , em ÇØng ngåi , 
ngày t‰t Ç‰n thæm vi‰ng nhau , Çã là món quà rÒi còn gì . 



.......... Th‰ rÒi bºa æn tÓi b¡t ÇÀu , quen nhau sáu tháng qua , t§i nay 
Toàn m§i bi‰t gia Çình Linh , là ngÜ©i ViŒt sinh sÓng ª Lào . Nhìn m†i 
ngÜ©i thân mÆt , vô tÜ k‹v§i nhau chuyŒn vui buÒn trong Ç©i sÓng , 
nh»ng tràn cÜ©i cªi mª , säng khoái , luôn nÓi nhau tØng phút trong 
bºa tiŒc . 
   Toàn hÕi khë Linh . 
 - Gia Çình em , thÜ©ng g¥p gª nhau th‰ này l¡m hä ?  
   Linh v§i gi†ng thành thÆt . 
 - CÛng không thÜ©ng Çâu , nhÜng ngày t‰t là vŠ Çû cä . Anh không 
thÃy mÃy ÇÙa cháu cÛng thành thói quen rÒi sao ?  Nhìn tøi nhÕ Çû 
thÃy vui rÒi , næm nào cÛng th‰ , tøi nhÕ cÙ ch© Bà cúng xong , Ç‹ t§i 
chúc th† . RÒi Bà cho m‡i ÇÙa trái quít , viên kËo , bao lì xì ... 
   ñÜ®c bao lì xì ÇÙa nào không thích , nh© vÆy tøi nó nh§ t§i Bà N¶i , 
bà Ngoåi luôn luôn . Cä bà cÛng vÆy , Çó là giây phút bà quên h‰t 
chuyŒn Ç©i , bÕ qua chuyŒn buÒn ... Anh bi‰t hông , lúc näy MË có nói  
- Hôm nay MË vui l¡m , MË có ch‰t cÛng mäng nguyŒn . 
 - Ña ,gì mà Bác nói nghe ghê vÆy ? 
 - Anh còn nói nºa , giä ngÖ ch© em nói m§i chÎu hä ! 
 - Hông , thiŒt mà , anh không hi‹u câu nói cûa em ... 
 - Anh này , thì MË mØng vì em quen anh là ngÜ©i ViŒt , MË xúc Ç¶ng 
l¡m v§i l©i chúc th† cûa anh hÒi näy .  
 - — , vÆy sao , anh ch£ng bi‰t nói gì nºa , anh chÌ b¡t chÜ§c em thôi , 
 - Anh ghËo em ÇÃy à , anh là VN chánh tông , còn em ti‰ng ViŒt Lào , 
Çâu rành b¢ng anh Çâu !!! 
 - Anh nói thÆt Çó , lúc näy anh kh§p cÙng cä ngÜ©i , em không thÃy 
sao ? 
 - Thôi anh ÇØng Çùa vÖí em nºa , vä låi m†i câu chúc gÀn gÀn giÓng 
nhau h‰t , hành Ç¶ng chúc t‰t thÆt lòng cûa con cháu, v§i ông bà, m§i 
quang tr†ng và giá trÎ . Ch£ng qua là l©i bày tÕ tÃm lòng , r¢ng mình 
hi‹u công nuôi dÜªng , sinh thành cûa cha mË , ông bà thôi . 
 - ¯m hº , hôm nay em mang cho anh nhiŠu ngåc nhiên quá , em ª 
Lào sao nói ti‰ng ViŒt và hi‹u nhiŠu vŠ tøc lŒ VN quá vÆy ? 
 - HÙ , ª Lào thì ª chÙ , nhÜng gia Çình , ông bà là VN ÇÃy mà , hÖn 
nºa tØ nhÕ , em Çã sÓng và thÃy cái phong tøc chúc t‰t Ãy , t§i hôm 



nay , em càng nhÆn ra nó hay quá . Anh hông thÃy sao , m†i ngÜ©i 
ÇŠu khoanh tay , l‹ Ç¶ và trân tr†ng ... 
   Tøi bån Tây cûa em hÒi næm trÜ§c có t§i chÖi , tøi nó phøc xát ÇÃt 
cái phong tøc quá ÇËp cûa mình , tøi nó nhìn nh»ng hành Ç¶ng Çi‹n 
hình Ãy , khi‰n nó n‹ gia Çình em hÖn . Có m¶t th¢ng theo tán em , nó 
nham nhª và khinh khÌnh l¡m , t§i chØng nó thÃy nh»ng phong tøc , 
s¿ tôn ty , kính nhÜ©ng nhau trong nhà , nó h‰t dám , lèm bèm , bÆy 
bå nºa .   Toàn nghe t§i Çây , trí óc h¡n hÖi bÎ phân tán , h°n Ç¶n 
nhiŠu ÇiŠu không yên tâm , h¡n lÃp không khí b¢ng m¶t câu rÃt tình .  
 - Th‰ hôm nay , cÛng có th¢ng lén phén , lèm bèm Çó ... 
 - HÙ , anh mà giÓng nó hä , ... thì hai phút thôi , anh væng ra cºa ngay 
. 
   Toàn lén lòn tay bÃm vào eo Linh m¶t cái, theo câu trách yêu .  
 - Em dº quá Çi .. 
 
                Th‰ rÒi , sau bºa æn cuÓi næm , ông anh cä mang b¶ BÀu , 
cua , cá ,c†p ra Ç¥t lên bàn , tÙc kh¡c lÛ nhÕ nhào vào ngÒi quanh , 
ngÜ©i l§n cÛng xúm låi ÇÙng vòng ngoài , cÓ vói vào Ç¥c quÈ mai 
m¡n .  
   Toàn và Linh ngÒi riêng bên b¶ gh‰ salon , nhìn gia Çình ÇÀy Çû , 
anh ,em , cháu ch¡c , quay quÀng v§i nhau vui nh¶n , hân hoan . 
   Toàn ch®t hÕi m¶t câu , khi‰n Linh phäi tròn m¡t . 
 - Nhà em t‰t nào cÛng h¶i vŠ th‰ này à ? 
   Linh nhìn Toàn m¶t lúc ÇÀy th¡c m¡c . 
 - Sao anh hÕi vÆy , b¶ lå l¡m sao ? T‰t không vŠ thì khi nào m§i vŠ ? 
ThÜÖng yêu quy‰n luy‰n nhau là m¶t lÈ , còn là b°n phÆn phäi làm 
cho MË vui nºa . T¶i nghiŒp , ª Çây MË lÄn quÄn trong nhà hoài , rÒi 
cÙ mong con cháu xum h®p nhau th‰ này , Ç‹ bà vui lây cho qua 
ngày mà .  
 - A ! nghe anh nói MË anh hay Çi chùa l¡m hä ? Giao thØa Bác có t§i 
chùa hông ? Chúc nºa em phäi ÇÜa MË lên chùa , d¿ giao thØa v§i 
mÃy bà cø trên d§ . 
   ChÌ là câu hÕi thông thÜ©ng , nhÜng v§i Toàn , h¡n muÓn toát mÒ 
hôi . Vì nhÜ th‰ , có nghïa Linh có b°n phÆn làm tài x‰ cho MË ...Th‰ 



còn phÀn mình thì sao ? phäi lûi thûi Çi vŠ à ? . TÓi nay mình Çi vŠ , 
Linh không thÃy buÒn sao ? Mình có ngôi vÎ nào trong lòng Linh 
không ? Linh yêu mình thÆt mà , sao Linh có th‹ bÕ mình tÓi nay nhÜ 
vÆy . 
   Toàn lúng túng tìm câu trä l©i , khi Linh Çang mïm cÜ©i ch© Ç®i .  
 - Anh ! anh Çang nghï gì th‰ ? hay là anh cùng Çi v§i em nhe !!! 
   Nghe Linh mª l©i , Toàn thª khì nhË nhÕm . 
 - ¯m thì Çi cho vui ,. còn MË anh , nghe nói MË sÈ Çi chung gia Çình 
ngÜ©i bån gÀn nhà . 
   Nói xong Toàn hÖi bÓi rÓi , vì lúc näy , rÕ ràng mình bäo MË Çi taxi , 
bây gi© låi bÈ quËo ki‹u khác . NhÜ vÆy có nghïa mình t¿ nhÆn viŒc 
làm cûa mình có sai trái rÒi . 
   Toàn nhìn cæn nhà tràn ngÆp không khí t‰t , trên bàn th© ÇÀy hoa 
qûa , bánh mÙc , tuy r¢ng chÆu hoa mai giä , nó vÄn tæng thêm màu 
s¡c k› niŒm ngày t‰t xÜa cÛ . 
   Dang bâng khuân , ch®t Linh v° vai , khi‰n Toàn giÆt mình . 
 - Anh , nghï ng®i gì Çó , sao em g†i mÃy lÀn anh ch£ng nghe . 
 - Anh có uÓng cà phê hông ? MË Çang sºa soån Ç‹ Çi chùa Çó . 
 - � , © ! anh uÓng chÙ , n‰u không anh ngÛ gÆt trên tay lái , mình sÈ 
Çi æn t‰t trên thiên Çàng h‰t sao !!! 
 - anh qûy này , còn m¶t gi© là qua næm m§i rÒi ? nói Æy không thôi ... 
H°ng thèm Çi xe anh Çâu ! 
   Nói xong linh tát yêu lên má Toàn m¶t cái , trÜ§c khi cô nàng Çi 
châm cà phê . 
   Toàn vÄn ngÒi im trên salon nhìn theo sau lÜng Linh , h¡n nghe 
lòng chìm Ç¡m n°i yêu thÜÖng ng†t ngào . Linh Çáng yêu quá , cô gái 
vØa 22 tu°i , Çäm Çang thùy mÎ nhÜ vÆy thì ...còn gì b¢ng . K‹ ra hôm 
nay mình tham d¿ m¶t Çêm giao thØa Çáng nh§ , trong không khí 
trùng phùng , xum h®p nhÜ th‰ này , thì còn gì hÖn nºa . 
   UÓng xong ly cà phê , cÛng vØa lúc MË Linh bÜ§c ra , bà già m¥c 
chi‰c áo gÃm màu xanh , tay cÀm theo túi xách ÇÀy nhan Çèn Ç‹ 
cúng PhÆt , . Bà tÜÖi cÜ©i phúc hÆu hÕi . 
 - Cháu cùng Çi v§i bác phäi không ? Bác nghe con Linh nói cháu sÈ 
làm tài x‰ , vÆy có còn hÖi men không Çó ? 



 - Toàn l‹ Ç¶ ÇÙng lên . 
 - Då ! con ch£ng có gì thÜa bác , con chÌ uÓng vài ly rÜ®u ÇÕ trong lúc 
æn thôi . Mình Çi ÇÜ®c chÜa bác .  
 - � cÛng vØa rÒi Çó . 
   NgÒi lái xe , Toàn nghe lòng r¶n rä dâng ÇÀy , hôm nay là ngày ÇÀu 
tiên trong Ç©i h¡n sÓng hånh phúc nhÜ vÆy ... dÜa ngÜ©i tình và nhåc 
mÅu tÜÖng lai Çi chùa , l‹ PhÆt , cúng giao thØa ... 
   Trong tâm tÜ Toàn bao nhiêu là niŠm vui , mÆt ng†t , tràn ÇÀy lên 
tØng câu nói . H¡n còn nhÆn ÇÜ®c thêm cäm giác m§i , Çó là h¡n thÀy 
mình ngÜ©i l§n , thánh thiŒn hÖn bao gi© h‰t . 
   BÜ§c vào chùa Toàn hí hºng , hân hoan , tâm hÒn cûa ngÜ©i hånh 
phúc và chi‰n th¡ng . Toàn rÃt cªi mª säng khoái , chào m†i ngÜ©i 
theo l©i chúc t‰t rÃt thiŒn , dù là l©i cûa ÇÀu môi bóng bÄy , mà h¡n 
chÜa tØng xº døng qua . 
   Khi vào chánh ÇiŒn , g¥p ThÀy trø trì Çang hàn huyên v§i Cha xÙ , 
và nhóm gia Çình Công giáo Ç‰n d¿ giao thØa cùng ThÀy , Toàn dÒn 
dä t§i chào m†i ngÜ©i . 
   ThÀy luôn tay b¡t m¥t mØng , nhÜng ThÀy cÙ nhìn phiá sau lÜng 
Toàn nhÜ tìm ki‰m , khi‰n Toàn th¡c m¡c cùng quay låi nhìn sau lÜng 
mình . ThÀy tÜÖi cÜ©i hÕi . 
 - Ña ! Bà cø Çâu Toàn , näy gi© các cø ª Çây trông bà l¡m ? 
 - Con ...con tÜªng MË con Çã t§i rÒi .  
 - ThÀy Çâu thÃy , hÒi näy bà cø có ÇiŒn thoåi lên , nói bà ª nhà ch© 
con vŠ rÜ§c mà ? 
   Linh kŠ tai nói nhÕ v§i Toàn .  
 - Anh Çi g†i ÇiŒn thoåi xem bác có Çi chÜa ! 
   Toàn giÆt mình khi phát hiŒn Linh Çang ÇÙng k‰ bên mình t¿ näy 
gi© , cô nàng Çã nghe h‰t các câu chÃt vÃn cûa ThÀy rÒi . 
   Toàn tách Çám Çông Çi v¶i ra sân chùa , h¡n móc túi lÃy ÇiŒn thoåi 
lÜu Ç¶ng ra bÃm sÓ g†i vŠ nhà , mà trong lòng h¡n rÓi b©i bao nhiêu 
câu hÕi h¡n t¿ Ç¥c ra cho mình . 
      - Linh sÈ nghï gì s¿ v¡ng m¥t cûa MË gi© phút này , Linh có nghï 
mình nói dÓi không ? Làm sao cho linh ÇØng th¡c m¡c ... Toàn càng 
suy nghï , h¡n càng hoäng s® ÇÓi diŒn s¿ thÆt . 



   Tay h¡n b¡t ÇÀu chÓm rung , tim nhÜ s¡p ngØng ÇÆp , mÒ hôi cÛng 
ch®t rÜ§m ra , m¥c dù ÇÙng giºa tr©i v§i nhiŒt Ç¶ âm . 
   ñÀu dây bên kia Çã reo hÖn mÜ©i lÀn , vÄn ch£ng ngÜ©i nhÆn .  
   Linh cÛng nóng lòng .  
 - Sao anh , hông có nhà hä , hay là Çi rÒi ?  
   Toàn không trä l©i , h¡n im l¥ng b¥m môi , Çâm chiêu nhìn ra ÇÜ©ng 
.  
   Linh lo l¡ng hÕi . 
 Anh , có gì không ? Sao em thÃy anh hoäng lên vÆy ? 
   ThÆt vÆy , gi© này làm sao Linh có th‹ hi‹u n°i lòng cûa Toàn ÇÜ®c 
. S¿ s® häi càng lúc càng tæng lên trong h¡n . H¡n t¿ nói v§i lòng , 
ch¡c ch¡n MË chÌ ch© Ç‹ Çi v§i h¡n mà thôi , nhÜng gi© này MË ª Çâu 
? Con Loan Çâu ? sao không ai nhÆn ÇiŒn thoåi ?ChuyŒn gì Çä xäy ra 
ª nhà ... BŒnh tim cûa MË !!! 
   VØa nghï t§i Çó, Toàn cäm giác có giòng ÇiŒn Çang chåy trên lÜng 
mình , h¡n nói v§i gi†ng rung rung . 
 - Em ... em nói v§i bác , n‰u anh không trª låi , thì kêu mÃy anh t§i 
rÜ§c nhe , anh phäi Çi .  
   DÙt câu , Toàn không ch© Linh trä l©i , quay lÜng vøt ra ÇÜ©ng . 
  Ti‰ng Linh Çu°i theo sau . 
 - Anh ch© em nói v§i MË , em Çi nºa ! 
                  
                Toàn vØa n° máy xe , Linh cÛng vØa ra t§i , Linh Çoán bi‰t 
có chuyŒn ch£ng lành ,nên liŠn miŒng hÕi chuyŒn gì ?  
   Gi© này làm sao Toàn trä l©i ÇÜ®c v§i Linh . H¡n b¿c b¶i . 
 - Em không hi‹u Çâu , ÇØng hÕi nºa ... Anh chÌ s® có m¶t ÇiŠu mà 
thôi . 
 - gì vÆy anh ? 
 - MË anh .. MË anh có bŒnh tim . 
   Th‰ là suÓt Çoån ÇÜ©ng cä hai không ai nói câu nào nºa , và không 
bao gi© Linh có th‹ hi‹u ÇÜ®c ÇiŠu gì Toàn Çang suy nghï , vïnh viÍn 
không bao gi© Linh hi‹u ÇÜ®c . 
   Toàn th¡ng xe ngay cºa khu chung cÜ , hán quay sang d¥n dò v§i 
Linh . 



 - Em ngÒi Çây ch© anh , Ç‹ anh lên nhà xem sao ?  
   Linh chÜa kÎp phän ÇÓi , Toàn Çä Çóng cºa xe lao vøt vào cÀu thang 
b¶ . 
   Tro ng lúc móc túi lÃy chià khóa , Toàn l¡ng tai nghe Ç¶ng tÎnh trong 
nhà , s¿ v¡ng l¥ng càng khi‰n gã khó khæn tra chià khóa vào cºa . 
   BÜ§c vào nhà , thÃy Çèn còn mª , h¡n g†i l§n . 
 - Loan , MË Öi ! 
   Cùng lúc Toàn nhanh chân vào phòng khách , h¡n ÇÙng s¿ng låi , 
khi thÃy MË Çang ngÒi ª ÇÀu canape , bà ngÄn m¥t lên v§i Çôi m¡t ÇÕ 
, ÇÅm lŒ . Có lÈ bà Çã khóc lâu l¡m rÒi , nên Çôi m¡t gÀn nhÜ không 
còn sÙc mª lên nºa . Bên Çùi bà , Loan n¢m co ngÜ©i ngÛ trong mŒt 
mõi , v§i chi‰c áo khoát bà hai Ç¡p h© lên ngÜ©i cho cô con gái út . 
   Nhìn thÃy Toàn , bà già không d¢n ÇÜ®c bao h©n tûi , bà khóc ngÃt 
lên trong nghËn ngào , khi‰n Loan giÆt mình nhÕm ngÜ©i dÆy , thÃy 
Toàn ÇÙng tÀng ngÀn nÖi cºa, Loan giÆn d°i . 
 - Ña tÓi nay anh cÛng bi‰t vŠ à . 
   Toàn không Ç‹ tâm l©i trách cÙ cûa cô em , h¡n tØ tØ Ç‰n bên MË, 
nhË nhàn quÿ xuÓng trÜ§c m¥t bà già , hai tay Toàn Ç¥t lên Çùi MË , 
h¡n nói nhÕ . 
 - MË , con Çã vŠ rÒi nè , MË thÜÖng con, xin MË ÇØng giÆn con nhe 
............ 
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