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  Sau mùa hè 72, MË SÖn theo cu¶c di tän vào nam , bà Çã s® häi súng Çån , khûng 
hoäng bªi ti‰ng bom Àm ì væng v£ng xa trong Çêm v¡ng . Bà lÀn bÜ§c , ª låi an bình bên 
ngÜ©i chÒng miŠn nam , ª Long Xuyên 
   Vâng ,SÖn Çã sinh ra tØ Çó ,Long Xuyên vùng ÇÃt thanh bình , có th‹ g†i là , không bi‰t 
khói lºa chi‰n chinh, vùng cây ng†t trái lành , bên giòng Cºu Long hiŠn hòa ,Çã nuôi l§n 
bao trái tim , thÆt thà ,ÇÀy tình ngÜ©i ,ÇÖn giän ,và ÇÀy läng mång , theo nh»ng bu°i chiŠu 
êm ä bên giòng nÜ§c ,phän phÃt mùi khói rÖm ,ngÜ©i dân làng ÇÓt lên hong mûi, bên 
cånh các chuÒng bò . TØ Çó , nÖi cûa nh»ng bu°i trÜa hè , có ti‰ng gà gáy vang v†ng 
trong n¡ng g¡t . Có ti‰ng bà MË kêu g†i các cÆu bé , lì l†m , ranh mänh t¡m sông , ném 
ÇÃt . Ti‰ng chó sûa báo Ç¶ng có ngÜ©i khách qua ÇÜ©ng  . có bu°i cÖm trÜa ngoài ÇÒng 
lúa ,bu°i chiŠu bên ánh Çèn dÀu, quanh chi‰c bàn tròn , mái Ãm gia Çình v§i niŠm hånh 
phúc Çåm båc , bºa cÖm chÃm dÙt ngày thanh bình trôi qua trÀm l¥ng , v§i rau cá , nhiŠu 
hÖn thÎt thà . 
ñ‹ rÒi hôm nay , cái thûÖ thanh bình Ãy , chÌ còn là dÜ âm trÀm m¥t l¥ng , v§i chi‰c áo 
laine cao c° , SÖn khúm núm bªi cÖn gió bÃc cuÓi mùa , g¡ng chen chúc , lôi vŠ vài cøm 
mây Çen , lånh lùng , cÓ trùm lên khoäng sân nhÕ , khi‰n SÖn thoáng rùng mình , m¥c dù 
không khí rÃt säng khoái , d‹ thª , trong cái lånh g©n g®n hanh n¡ng , trÜ§c cæy mai già , 
mang ÇÀy nø búp , hÙa hËn cho ngày mai r¿c rª . SÖn cÄn thÆn tuy‹n ch†n tØng cành 
mai Üng š , ch¡c chiu món quà cho lÀn vŠ quê . Chàng Çang gom låi bó hoa trên tay, 
Nghiêng nghiêng ÇÀu ng¡m nghía tác phÄm cûa mình  , thì có ti‰ng Thùy Linh , tØ trong 
nhà vang ra  
 -  Anh Öi, xong chÜa , vào phø em mang mÃy giÕ ÇÒ æn ra xe v§i . 
    SÖn quay låi ,Thùy Linh cÛng vØa bÜ§c ra mái hiên , nàng trong chi‰c quÀn jeans màu 
båc , chi‰c áo nhÕ , màu nâu , SÖn tròn m¡t nhìn v® .  
 - Coi em  kìa , em không bi‰t lånh sao vÆy , gió bÃc còn lånh nhe em , không khéo em låi 
cäm cho xem  
  Linh bÜ§c ra sân , hóm hÌn , chu môi , ÇÜa m¥t ra phía trÜ§c , hai tay chÃp sau lÜng . 
 - ChÌ có anh m§i là ông cø non , tÓi ngày cÙ s® bŒnh , nên bŒnh hoài ÇÃy , tr©i mát th‰ 
này mà cÙ co rút mãi , mÃy con vi trùng bŒnh , thÃy anh là hæm hª tÃn công cÛng Çúng 
l¡m Çó . BŒnh , bŒnh , hÙ , ghen thì cÙ nhÆn mình ghen Çi, hông ai cÜ©i Çâu .  
  ThÃy v® vui vÈ , SÖn cÛng thÃy lòng r¶n rä , hân hoan theo niŠm vui cûa v® , chàng khÈ 
l¡c l¡c ÇÀu tÜÖi cÜ©i ,  
 - ThiŒt , tên em nên bÕ cái chº Thùy ra Çi , gàn Linh , hay gai Linh thì Çúng hÖn , ... Låi 
Çây , xem th‰ này , có xÙng Çáng v§i cái chÆu b¢ng Ç©ng , v§i b¶ lÜ hÜÖng , trên bàn th© 
nhà Ba hông ?  
  SÖn m¶t tay cÀm kéo c¡t cây , tay cÀm mÃy nhành mai , t¿ män tÜÖi cÜ©i , ch© câu tán 
tøng cûa v® .  
  NhÜng Thùy Linh chÌ tûm tÌm cÜ©i , trong thích š nàng nhìn chÒng , rÒi nhìn cây mai 
,Linh không trä l©i câu hÕi cûa SÖn , nàng bÜ§c t§i , vuÓt nhË lên lá mai , âu y‰m hÕi låi . 



 - B¶ anh Çau lòng l¡m hä , em thÃy cÛng ti‰c ti‰c cho mÃy nhánh mai . 
   SÖn giÆt mình nhìn v® , chàng không ng© mình thÆt lòng khoe bó hoa trên tay , mà v® 
cÛng Ç†c ra tÜ tÜªng cûa mình , SÖn xìu m¥t ... 
 - Em nhe , anh hÕi sao không trä l©i , mà cÙ thóc mách Çâu Çâu vÆy , không phá ÇÜ®c 
anh , em không ÇÜ®c vui , æn không ÇÜ®c ngon ch¡c . 
  Thùy Linh xích låi hÖn bên chÒng , nàng gàn gÌnh  
 - Em h†c ª anh mà , không phäi anh nói , thÃu cÃy v§i hÕa š , là nguÒn vui thân mÆt n¶i 
tâm sao ? ---- 
  SÖn giä Çò giÆn h©n . 
 -  Thôi thôi , anh nói không låi em ÇÒ ranh å - trä l©i Çi . Có ÇËp hông ?  
  Thùy Linh nghiên qua , nghiên låi , ng¡m bó hoa trên tay SÖn , rÒi nàng nhí nhänh l¡c 
ÇÀu  không nói . 
  SÖn hÖi ngÜ®ng , hÕi dÒn . 
 -  B¶ không ÇËp hä ?  
   Thùy Linh quay vào nhà , vØa Çi , vØa nói  
 -  Ôi gi©i , h†a sÌ cÃm hoa , thì ai dám chê Çây hä anh hai .!! 
    SÖn thª khì , bÜ§c v¶i vào nhà , Ç¥t bó mai lên bàn , rÒi chàng vòng ngõ nhà b‰p bên 
cånh , ch¥n v® låi , SÖn n¡m hai vai bé nhÕ cûa v® , l¡c l¡c  
 -  Em phäi nghiêm chÌnh phát bi‹u š ki‰n nhe ... 
 -  B¶ h†a sÌ , không bao gi© vÈ tÀm bÆy , cÃm hoa không giông ai hay sao ?  
 -  Vâng , em bi‰t rÒi anh hai å . CÃm hoa , là m°i ngØÖi m¶t š thích  , nhìn chÆu hoa , có 
th‹ bi‰t tính ngÜ©i cÃm hoa mà  . NhÜng hoa cûa h†a sÌ , thì MË cûa h†a sÌ cÛng chÜa 
dám chê , nói gì t§i con v® tí teo này ...  
Thôi thôi , xách ÇÒ ra xe Çi , con nó ch© ngoài xe näy gi© ÇÃy . 
   Tuy bÎ v® c¡t giòng tÜ tÜªng cái cøp nhÜ v¥y , nhÜng SÖn vÄn nghe vÎ ng†t hånh phúc , 
ng¡m dÀn lên vÀn m¡t , khi‰n SÖn không ngæn ÇÜ®c nø hôn lên má v® , dù là v¶i vä . 
   SÖn phø v® cho hành lš vào xe , khóa cºa nhà låi , khi ti‰ng nói chíu chít cûa con và v® 
bên ngoài , khi‰n SÖn thÃy lóng råo r¿c theo niŠm nôn nao cûa m†i ngÜ©i . 
   Quä thÆt , Çã bÓn næm rÒi còn gì , vì công æn viŒc làm , mà hai v® chÒng cÙ tín mãi , vÄn 
không chia ra ÇÜ®c khoäng th©i gian nào , Ç‹ dÄn các con vŠ thæm Ngoåi ,Ç‹ rÒi chÌ có 
Ông bà ngoåi lø khø , Çón xe tàu hÕa lên mån b¡c , mà thæm con , v§i cháu . 
   Th‰ là SÖn  hæng hái cho xe bæng ra ÇÜ©ng l§n , len lÕi theo các ÇÜ©ng làng , chi chích 
dÄn Ç‰n quÓc l¶ . 
CÛng lâu l¡m rÒi , tØ ngày tÆu ÇÜ®c chi‰c xe này Ç‰n nay ,Çây là lÀn thÙ nhÃt , láy xe  ÇÜa 
em vŠ trình diŒn bÓ mË , lÀn này thì , có cã hai SÖn Linh con Çi cùng . 
   Ti‰ng nhåc tân c° giao duyên , cûa VÛ Linh và Thanh Tâm , Çã ru ba mË con vào giÃt 
ngÛ tØ lúc nào rÒi . SÖn Ç°i cuÓn bæng nhåc khác , v§i ti‰ng hát LŒ Thûy , Minh VÜÖng  . 
Vì v§i SÖn , chính chàng cÛng t¿ hÕi mình , sao càng l§n tu°i , låi càng thích c° nhåc hÖn 
. Có lÈ ti‰ng nhåc Àm ình cûa nŠn tân nhåc hiŒn Çåi , Çã qúa tÆn trong lòng chàng , SÖn 
cÛng cãm thÃy phía tân nhåc , v§i chàng nó còn thi‰u chÃt tính thÆt thà  , di‹n Çåt tình 
cãm , tân nhåc thì l©i lÈ bóng bÄy , trØu tÜ®ng , yêu yêu , thÜÖng thÜÖng , rÒi h‰t ; 
   Còn c° nhåc , tuy mang s¡c thái sân khÃu cäi lÜÖng , y‰u ÇuÓi , nhÜng l©i lÈ Çã di‹n Çåt 
h‰t ÇÜ®c lòng ngÜ©i , nói h‰t ÇÜ®c nh»ng u tÎch , thi‰t tha , mà bên tân nhåc không thÈ 



nói ÇÜ®c , ho¥c sÈ rÃt ngÜ®ng miŒng , Ç‹ bài tÕ nh»ng l©i tÆn lòng nhÜ c° nhåc , th‰ là 
càng nghe , SÖn càng thÃy c° nhåc nó thÃm tÆn mång , nó mùi rû liŒt . 
   SÖn Çi ÇÜ®c nºa Çoån ÇÜ©ng , còn hÖn 200 km n»a m§i t§i ÇÜ®c Nam Çô , quê hÜÖng 
cûa v® chàng , càng vŠ phiá nam , SÖn càng thÃy lòng mình ÇÜ®c dän ra theo ngoåi cänh 
. Cái màu sÕi Çá cÛng vÖi Çi , nhÜ©ng cho nh»ng däy nhà ngói ÇÕ , chen chúc trong các 
r¥ng cây , các vÜ©n hoa , nh»ng khoäng sân r¶ng , trÀm l¥ng khung cänh thanh bình mà 
chàng vÄn mãi khát khao  . Xe chàng bon bon vÜ®t qua bao nhiêu làng måc , bên  các 
ÇÓng rÖm cho bò æn , nh»ng chuÒng gà , vÎt , lŒp xŒp bên cånh cæn nhà r¶ng cûa các phú 
hào ,các nhà nông th©i Çåi .  
Xe cûa SÖn Çã Çi qua nhiŠu làng thôn , qua nh»ng cánh ÇÒng cò bay th£ng cánh , xanh 
rì nh»ng må non ÇÀu vø Çông xuân , chàng miên man so sánh dï väng  nh»ng næm ÇÀu 
quê hÜÖng l†t vào tay Çoàn ngÜ©i hung båo . Và bây gi© , trÜ§c m¥t mình Çây , nh»ng 
ngÆm ngùi suy tÜªng , con ÇÜ©ng làng , v§i hàng cây dài , có s¿ chu Çáo , s£n sàng  ti‰p 
Çón khách thÆp phÜÖng . Ngõ vào nhà là con ÇÜ©ng sÕi , ho¥c ÇÜ®c lát gåch , khang 
trang , såch sÈ . 
   Nhà nông trên ÇÜ©ng SÖn Çi qua , cÛng khác , SÖn không thÃy ÇÜ®c các cÆu bé trên 
lÜng trâu , ch£ng thÃy ÇÜ®c các nông dân , v§i con bò cuÒn cu¶n nh»ng b¡p thÎt r¡n ch¡c 
. Ÿ Çây SÖn chÌ thÃy các khuy‹n nô , vÒ lên , hòng h¶c canh gi» mänh vÜ©n , bäo quän 
vài anh vÎt ,dæm cÆu gà Çûng ÇÌnh trên sân , bên cånh nh»ng máy cày bØa , phô trÜÖng 
s¿ phát tri‹n cûa khoa h†c k› thuÆt , xa xa thäm cÕ dài , ûng Ình Çàn bò thÎt , an bình , 
nhÖi ng†t ngào nhúm cÕ xanh . 
   SÖn Çã qua vài cây cÀu Çá , chÙng tích m¶t th©i hÜng thÎnh cûa Ç‰ quÓc Pháp còn tÒn 
tåi , bi‹u dÜÖng k› thuÆt cÀu cÓng , m¶t cách oai phong , b¢ng nh»ng nhÎp s¡t uÓn lÜ®ng 
, nhÜ hai con rÒng song song , kiÈu lÜ«ng long phøc quan ... 
   Ti‰ng s¶t soåt hai ÇÙa con , Çang trong giÃc ngÛ khó khæn , kéo SÖn vŠ v§i th¿c tåi , 
quay sang nhìn v® cÛng mŒt mÕi , ngä ÇÀu trong giÃc ngÛ chÆp ch©n , cänh ÇÀm Ãm trên 
chuy‰n xe chª v® con vŠ thæm quê v® , là ÇiŠu SÖn thÃy lòng sung sÜ§ng ngÆp tràn , dìu 
d¥t trong hånh phúc . Vì thÆt ra , mänh Ç©i còn låi hôm nay cûa SÖn , chÌ vÕn vËn có v® 
và con , nh»ng tranh ÇÃu Ç©i sÓng , nh»ng lam lû cÖ hàn , rÒi cùng là vì v® con .  
   K‹ ra cÛng Çáng , hôm nay SÖn ch£ng còn Çòi hôi nào hÖn nºa cho mình . Con ngoan , 
v® hiŠn , xin ÇÜ®c m¶t chân v»ng vàng , trong m¶t cÖ xÜªng Çúng tay nghŠ . SÖn hËn v§i 
lòng , cÓ gi» nhÜ vÆy thôi , Çã quá Çû bù Ç¡p cho bao kh° sª , Ç¡ng cay , Çã dÀy xéo lên 
mänh hÒn cûa mình lâu nay .    Nhìn v® , hay nhìn cô thi‰u n» bên cånh , v§i nét dÎu dàng 
bên chÒng con , cÙng r¡n bên Ç©i sÓng , ÇÀy nhiŒt tâm v§i ngÜ©i thân , bån bè . 
   ñôi lúc , SÖn cÛng t¿ hÕi , mình Çã có ÇÜ®c cô v® nhÜ vÆy sao ? ?? CÛng chính th‰ , 
trong tÜ tÜªng , tình cäm , cái ch»  << Bên V® >> , ÇÓi v§i SÖn, nó không còn ranh gi§i , 
khoäng cách ... Cha MË v® là ngÜ©i Çáng thÜÖng nhÃt , ngÜ©i mà SÖn cÀn phäi Ç‹ tâm 
nhiŠu  , hÀu Çáp låi cái Ön hai mÜÖi næm tåo d¿ng nên v® mình , hôm nay , SÖn Çã nuôi 
con , nên chàng m§i thÃu hi‹u thêm n°i lo , và s¿ mÃt mát cûa cha mË v® .   Hai mÜÖi 
næm dài d¢n d¥t , sinh và dÜ«ng , nên m¶t con ngÜ©i , ÇÈ rÒi ..theo luÆt sinh tÒn cûa tåo 
hóa , ngÜ©i con gái Çã bÕ låi cha mË , vŠ chung sÓng bên m¶t ngÜ©i con trai lå , tÃt cä 
m¶t Ç©i ngÜ©i Çàn bà , Çã hi‰n dâng cho m¶t ngÜ©i dàn ông , chæm sóc tØng viên thuÓc 
lúc bŒnh , tØng ly nÜ§c mát khi chÒng mŒt , chÎu Ç¿ng tØng l©i nói n¥ng nhË , Ç¡ng cay 



khi chÒng cao có . V§i SÖn , chº <<thÜÖng v® >> chÜa Çû Ç‹ diÍn Çåt Üu tình mà chàng 
dành cho Thùy Linh .  
   SÖn v§i tay , mª ngæn tû nhÕ , lÃy gói thuÓc , vØa loay xoay g¡n Çi‰u thuÓc lên môi , thì 
ti‰ng cûa Thùy Linh làm chàng giÆt mình , . 
 -  Nhìn lén tôi näy gi© chÜa hä š sao còn ÇÓt thêm Çi‰u thuÓc nûa ÇÃy ông anh - muÓn 
hút thuÓc thì làm Ön ngØng låi nghÌ chút Çi , có con ngoài sau , không mª ki‰ng xuÓng 
ÇÜ®c Çâu .  
   SÖn bÆt cÜ©i , âu y‰m hÕi v® .. 
 -  Ña , tÜªng em ngÛ , baó håi näy gi© lái xe m¶t mình , Çang nghï xÃu em nºa Çó .  
 -  NghÌ gì mà m¥t mài tÜÖi rói vÆy  ? .. 
 -  � © , thì , muÓn c¡n cái mõm qu§t qu§t cûa em ch§ gì , !! 
 -  HÙ , ngÜ©i gì , lái xe cÛng còn nham nhª nºa .  
   SÖn cÜ©i ngÃt ngÜ«n hæm d†a . 
 -  � , ÇÜ®c rÒi , chúc nºa lên t§i ÇÌnh Çèo , anh sÈ tìm baÌ ÇÆu xe , ngØng låi nghÌ giäi lao 
chút nhe ..!! 
    Thùy Linh tÜªng chÒng nói thÆt , nàng tròn m¡t nhìn SÖn . 
 -  Trên dÌnh Çèo lånh ch‰t ngÜ©i mà giäi lao n°i gì  !!! 
 -  SÖn v© tÌnh bÖ , 
 -  Tåi em chÜa bi‰t thôi , mình nham nhª trên Çèo sÈ h‰t lånh Çó ... 
   Thùy Linh vª lÈ , m§i bi‰t mình bÎ ông chÒng hÓc búa , Çã gài mình m¡c bÄy , nàng ÇÕ 
m¥t g¡t ? 
 -  Anh này , qûi nhÜ anh , nên §t lúc nào cÛng cay ÇÃy , anh ÇØng trách tåi sao em gút 
mÓi dây thòng l†ng nhe ... 
 -  Em nói hay nhÌ , qûi nhÜ anh , có gì Çâu th©i này em Öi , em xem , Ç¿t tính nhÜ NguyÍn 
Ng†c Ngån , còn bÎ NguyÍn Cao Kÿ Duyên cªi ÇÀu , cªi cô , thì em ÇÓi v§i anh th‰ nào , 
anh cÛng Çâu dám than gØng cay ,§t thét bao gi© nào ... 
   Th‰ rÒi , quän dÜ©ng dài gÀn 600  cây sÓ cÛng qua . 
   SÖn quay sang hÕi v® . 
 -  Em , qua khÕi Biên Hòa rÒi , em có muÓn chui qua các vÜ©n trái cây hông ?  
   Thùy Linh vÄn ngã ÇÀu trên gh‰ , cÜ©i khÄy , mÖ màng . 
 -  Thôi ông Öi , lo lái xe Çi , ª Çó mà mÖ m¶t giÃc vÌ Çåi . 
   SÖn tÜÖi cÜ©i hŠ hà ...  
 -  Con ngÜ©i muÓn vÜÖn lên , phäi bi‰t ch†n cho mình m¶t giÃc mÖ chÙ cô em bé nhÕ 
cûa tui . Em xem , hai bên ÇÜ©ng kìa , vùng này càng ngày , anh thÃy ngÜ©i ta trÒng nho 
càng nhiŠu . Em thÃy ng¶ hông ? Nh»ng chÒi non m§i chÓm , giÓng nhÜ bÀy b† xít , bám 
vô gÓc cây Çiên Çi‹n già  . Em có bi‰t mÃy vÜ©n trÒng tiêu , thanh long , bây gi© ngÜ©i ta 
cÛng làm thành rÅy , dæng dây , , giÓng nhÜ th‰ này hông , em xem , giÓng nhÜ m¶t bàn 
c© tÜ§ng kh°ng lÒ ..., 
   SÖn vÜ®t qua m¶t làng cuÓi , rÒi chòm lên ÇÌnh ÇÒi , quanh m¶t ngÕ nhÕ , con ÇÜ©ng 
dÓc ÇÙng nhÜ m¶t con mäng xà , h¿c lên ch¿c tÃn công , ngÕ dÄn vào sân nhà bÓ v® cûa 
SÖn . Ti‰ng sÕi rào rào khua Ç¶ng bu°i trÜa n¡ng , hòa theo ti‰ng rít lên cûa hàng thông 
bên nhà , bªi ng†n gió bÃt cuÓi mùa , Çã Çánh thÙc con chó m¿c nÖi mái hiên . Ti‰ng sûa 



vui mØng cûa tito vang lên Çón Thùy Linh , báo Ç¶ng cho ngÜ©i trong nhà có khách väng 
lai . 
   MË v® sÖn , vÄn v§i b¶ Bà Ba muôn næm , hÓi hä bÜ§c ra la con chó Çang xính vính , 
vÜ§ng vÃp , bà quên cä m†i ngÜ©i , chòm vào xe .  
 -  ñâu rÒi , Çâu rÒi , cháu ngoåi cûa bà Çâu .  
   SÖn bÜ§c ra xe , cÖn gió buÓt th°i vi vu bên vành tai , chàng xoa xoa hai bàn tay vào 
nhau , hóm hÌn ghËo bà Nhåc  
 -  MË Öi , MË ª chi nÖi Çiù hiu hút gió th‰ này , gió næm nay cÛng khác gió næm ngoái nºa 
, trúng loto con sÈ cÃt cho MË cái chùa k‰ bên nhe , ª Çây mà tham thiŠn , sÈ s§m lÌnh h¶i 
l¡m Çó .  
   Bà già ôm ÇÙa cháu vào lòng , hôn lÃy hôn Ç‹ , rÒi cÜ©i vª lä ra ... 
 -  ¯ - ÇÌnh gió hú là quê hÜÖng cûa v® Çó con , chê gió ª Çây , sao lûi ÇÀu vô làm gì ? 
Nh© gió ª Çây nuôi con Linh Çó .  
   SÖn vÄn hay Çùa vui v§i ông bà nhåc gia nhÜ vÆy , v§i câu nói móc ngéo Ãy , Çâu d‹ gì 
SÖn chÎu thua , nhÜng lÀn này , sÖn phäi ngÄn ngÜ©i nhìn bà Nhåc , nhìn v® . ChÜa bi‰t 
phäi nói sao , thì tØ nhà sau , hai em cûa Linh , Long và TriŠu , cùng chåy ùa ra , theo sau 
là ông bÓ , trên tay còn cÀm cái su°ng nhÕ , dùng Ç‹ trÒng hao  . TØ xa , ông Çã cÃt ti‰ng 
to r°n rän .  
 -  Bà ÇØng có æn hi‰p nó , ch¡c ngày mai tôi phäi Çi trÎ bŒnh l° tai Çó , ª Çó mà quê 
hÜÖng , quê hÜÖng  
   SÖn gÆt ÇÀu chào ..  
 -  Ba , con m§i vŠ ,  
   Ông già chÜa kÎp lên ti‰ng , thì v® sÖn Çã hài t¶i ngay . 
 -  Ba xem , hôm qua con  làm thÙc æn nhÜ m†i ngày , chÙ Çâu có gì lå , m¡c cái gì , suÓt 
ÇÜ©ng änh cÙ n¢m chiêm bao gi»a ban ngày , trong lúc láy xe Ãy .  
   Ông già bÜ§c t§i ôm ÇÙa cháu vô lòng , nhìn v® chÒng SÖn hÕi .  
 -  Ña - chuyŒn gì coi b¶ trÀm tr†ng quá vÆy ?  
   Thùy Linh ÇÜ®c nÜ§c dzûa t§i tÃp .  
 -  Ba nhÆn änh làm ÇŒ tº luôn ÇÜ®c rÒi Çó . HÒi sáng t§i gi© nghe änh nói chuyŒn , làm 
con tÜªng , Çang ª Hà N¶i , Hu‰ , Çi vào Sài Gòn không b¢ng . Nào là : må non xanh rì , 
ru¶ng nÜÖng cò bay th£ng cánh , nào là tiêu §t , thanh long , con ÇÜ©ng vào làng quê , 
tùm lum h‰t .  
   Ông già nhÜ trúng š , Çôi m¡t sáng lên , cÜ©i h‹ hä . 
-  ûa , vÆy sao ? ̄  thì tØ Paris vŠ Çây , cÛng giÓng ª Hu‰ vŠ Nam ñô Sài Gòn thôi , chÙ 
có gì lå Çâu .  
   SÖn nhÜ n¡m ÇÜ®c thanh vÎn bÜ§c qua cÀu , ch¶p ngay cÖ h¶i ... 
 -  Lå chÙ ba , mÃy nhánh mai này không phäi mai ViŒt , là mai Tây mà , vä låi , hÒi näy 
ba nói Ba bÎ Çau l° tai Çó , khi‰n con h‰t hÒn . Vì rÕ ràng , chÙ Çâu phäi con n¢m mÖ Çâu 
, hôm nay con vŠ thæm quê v® mà .  
   Quä vÆy , hôm nay SÖn vŠ thæm quê hÜÖng bên v® , nÖi Thùy Linh Çã sinh ra và l§n lên 
, h†c ÇÜ©ng , tu°i trÈ ,bån bè , ngÜ©i thân ,tÃt cã ÇŠu ª Çây , Linh khác v§i BÓ MË , khác 
v§i SÖn m¶t cách miä mai , ª cái ch» Quê HÜÖng . 



   Bºa æn l« trÜa , lª chìŠu vØa xong , SÖn bÎ ông BÓ v® triŒu ra bæng Çá trÜ§c sân , bên 
triŠn ÇÒi , trên bàn tròn b¢ng Çá , có s£n hai ly càphê , và bình thuÓc Lào cÛ k› cûa ông ,  
   SÖn hÖi phÆp phÒng , chÆm bÜ§c , vì m‡i khi ông bÓ kéo bình thuÓc Lào ra , giÓng nhÜ 
ông kéo cä cái tû sách h†c làm ngÜ©i ra theo ... SÖn trân tr†ng bÜ§c t§i gh‰ ÇÓi diŒn ông 
già .  
 -  ThÜa Ba , Ba kêu con .  
 -  � , không có gì , lâu lâu con vŠ , có dÎp nói chuyŒn cho vui mà , con ngÒi Çi , có con ba 
m§i hút thuÓc Lào , chÙ m¶t mình , hút ch£ng š nghï gì h‰t .  
   SÖn yên chí , rút Çi‰u thuÓc ra ÇÓt , chÓng hai khûy tay lên bàn , cÀm t¿ lên lòng bàn tay 
, nhìn ra xa xa . Cánh m¥t bên dÜ§i , là thành phÓ Lyon , vØa lên Çèn , l§p sÜÖng mù tØ 
dòng sông Rhône bÓc lên ,nhÜ k‰t thành tÃm løa tr¡ng , phÃt phÖ trên c° áo cô gái liêu 
trai , v§i chi‰c áo choàng thÀn thánh , ch§p nhóa , bªi ánh Çèn chi chích dÜ§i thành phÓ . 
ñÓi diŒn chàng là vùng ÇÒi núi , phía ÇÀu cûa däy ALPHE , n°i lên màu âm u , bûa dây 
Lyon vào thung lÛng trÀm m¥t bu°i hoàng hôn .  
   Bên trái cûa SÖn , xa thÄm , nhÆp nhòa , n°i bÃt dÜ§i n¡ng chiŠu , màu tr¡ng trinh tuy‰t 
cûa ÇÌnh núi Montblan . SÖn im l¥ng bên ti‰ng l¶c b¶c sôi lên cûa bình thuÓc Lào , trên 
ÇÌnh ÇÒi Rillieu La Pape  
   Ông BÓ lên ti‰ng hÕi . 
 -  ThÆt s¿ con có cäm giác vŠ quê à ?  
 -  Då - không hi‹u sao nºa , con cäm thÃy dåt dào s¿ Ãm cúng v§i cái ch» " VŠ quê v® "  
, ba ch» này có s¿ thân thiŒn , khi‰n con nh§ k› niŒm ngày xÜa theo Ba MË con vŠ quê , 
ª Long Xuyên .!! 
   Ông bÓ Ç¥t tách càphê xuÓng bàn , bâng khuâng ông nói .  
 -  ThÆt s¿ hånh phúc n¢m ngay ÇÀu mûi mình thôi , con tìm ÇÜ®c nguÒn an ûi nhÜ vÆy , 
cÛng là m¶t hånh ng¶ trong tÜ tÜªng . Ba thÃy con có khä næng bén nhåy  , vÆy sao con 
không gia nhÆp vào sinh hoåt c¶ng Çòng , báo chí cûa ngÜ©i ViŒt mình ª häi ngoåi ?  
 -  Ba nói vÆy , chÙ khä næng cûa con có là gì Çâu , con chÌ s® nói lung tung , rÒi ngÜ©i ta 
cÜ©i cho , thì không bi‰t mang h† hàng Çi Çâu mà cÃt giÃu Çây .  
 -  BÆy bå - con không nh§ chuyŒn Bá Nha , Tº Kÿ sao ? Bá Nha chÌ cÀn có Tº Kÿ , và 
ngÜ®c låi . Còn hôm nay con cÛng vÆy , con không nói ra thì ai bi‰t Çâu mà chia xÈ buÒn 
vui , chÌ cÀn m¶t ngÜ©i thông cäm chÃp nhÆn , là ÇÜ®c rÒi . NgÜ©i chê thì có triŒu , s® 
ngÜ©i chê thì ... sông rhône Çó , cÙ xuÓng Çó mà n¢m , Ba s£n sàng  m‡i ngày , mang bó 
hoa ra tÜªng niŒm cho con . 
   - VŠ nguÒn , tÜ tÜªng cûa con Çúng là vŠ nguÒn , chÙ nào phäi Tây hóa gì Çâu , häy 
mang nó ra cho bån bè , ngÜ©i thân , cùng thÜªng thÙc , không ÇÜ®c nhiŠu , cÛng ÇÜ®c ít 
mà , con không bày tÕ tÜ tÜªng cûa mình , chÌ ôm  Çó thÜªng thÙc m¶t mình , nhÜ vÆy , 
nh¢m ra con là kÈ ít k› , nhu nhÜ®c , m¥t chu¶t , lÜng rùa rÒi . Häy cho Ba hä hê tu°i già 
khi nhìn con cháu cûa mình , vÄn mãi còn hÒn ViŒt nhe con , häy làm ngÜ©i xÙng Çáng 
mà Ba Çã yên lòng trao con gái cûa Ba cho con ... 
 -  Ba Öi , Çâu phäi d‹ Çâu , ª nhà æn tiŠn läo nhÜ Ba , h†a mai còn vi‰t lách , chÙ Çi cày 
nhÜ con , làm sao vi‰t n°i , vä låi hênh hênh m§i có m¶t Çè tài c¡c c§ nhÜ vÆy . TÓi ngày 
chÌ thÃy kŠm , búa  ,không thôi , thì Çào Çâu ra ÇŠ tài mà vi‰t ...  



    Ông già nghe t§i Çây không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i , ông cÜ©i khành khåch , ÇÜa tay bÓc thêm 
cøc thÜÓc Lào cho vào cÓi , tay vÎn bình ,tay n¡n nót cøc thuÓc , ông ti‰p . 
 -  Con nói vÆy m§i là tÙc cÜ©i , ÇŠ tài n¢m ngay ÇÀu mÛi , ngay trong ÇÀu con , chÙ ª Çâu 
mà tìm ki‰m , løc l†i . Thôi ÇÜ®c , gi© con m§i vŠ , häy dành th©i gian Çi thæm bån bè Çi , 
hôm nào r°i ränh , Ba sÈ góp š v§i con , mi‹ng con chÎu , là Ba sÈ giúp h‰t mình ,  Ráng 
lên , häy chuÄn bÎ Çôi giÀy tÓt , Ç‹ bÜ§c vºng Çoån ÇÜ©ng dài ti‰p nÓi , ráng lên ...!!!         
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