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Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng 9, 2016:
Tùng Vân
Xin giới thiệu với bạn đọc một chuyện Tâm Tình Tây Bắc lạ lùng của cô Phạm Hảo, gần như vắng bóng hoa lan,
nhưng cả một trời tâm sự, đầy ắp những kỷ niệm của thời hoa mộng với cô bạn thân từ thuở học trò và cuộc trùng
phùng lý thú tại vùng Tây Bắc.

Tôi vui mừng rời bàn computer, quay sang con gái tôi đang ngồi đọc sách gần đó, nói một cách
hào hứng: “Mẹ nghĩ mẹ tìm được bạn của mẹ ở đâu rồi, có được luôn cả số điện thoại đây nữa.ˮ
Người bạn tôi mới tìm ra được manh mối ở đâu là Tùng Vân, cô bạn thân từ lúc hai đứa mới
ngập ngừng bước vào ngưỡng cửa trường trung học cho đến khi lập gia đình, và sau năm 1977
thì đường đời chia cách mỗi đứa mỗi nơi. Sau này, những năm bận rộn việc sinh nhai, nuôi con,
lập nghiệp ở Mỹ, hình ảnh những người bạn thuở thiếu thời đã nằm yên trong ký ức của tôi.
Thỉnh thoảng có chợt nhớ đến, thì chỉ thoáng qua vài giây, xong rồi lại quên ngay, để trở lại cuộc
sống bận rộn hàng ngày, nên hình ảnh Tùng Vân và những người bạn cũ chỉ thoáng qua như một
cái bóng mờ, và theo giòng thời gian những cái bóng mờ đó cứ mờ dần thêm...
Mấy năm gần đây, vì mê lan rồi biết được trang hoalanvietnam.org, được bác Đáng khuyến
khích, tôi đâm ra thích viết, kể lể những chuyện lẩm cẩm cà kê dê ngỗng về lan lúc nào không
hay. Viết như thế đã được đến sáu, bẩy năm, và chuyện ở đâu mà lắm qúa, vẫn còn kéo dài cho
đến bây giờ.
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Viết những chuyện ngắn, chuyện dài về lan thì không thể nào tôi không nhắc đến những chuyện
trong gia đình tôi ngày xưa, có Ba - U chúng tôi cùng các anh chị em, mỗi lần để trí óc tìm lại
những hình bóng cũ, lúc nào tôi cũng bâng khuâng nhớ đến Tùng Vân. Vào khoảng thời gian của
tuổi mới lớn, mới biết suy nghĩ, mới biết vui biết buồn bâng quơ ngoài giờ không đi học, ở trong
nhà với gia đình, thời gian còn lại là Tùng Vân và tôi quấn quýt bên cạnh nhau. Ở trường thì ngồi
cùng bàn, học cùng lớp, cùng thầy, ra khỏi trường, những lúc lang thang đạp xe đi chơi đây đó,
lúc nào hai đứa cũng như bóng với hình, ở đâu thấy Tùng Vân là thế nào cũng thấy Hảo, và
ngược lại...
Vì thế mỗi lần viết xong một bài Tâm Tinh Tây Bắc, nếu bài nào có dịp nhắc nhở đến quãng đời
niên thiếu êm ấm trong gia đình thì thế nào hình ảnh Tùng Vân cũng luẩn quẩn trong đầu óc tôi
đến cả tuần lễ. Hình ảnh cuối cùng tôi giữ được của bạn tôi là một thiếu phụ chưa đến 30 tuổi,
mà trông già hơn cả một bà 40 tuổi. Thân thể gầy gò, đen đủi, mặt mũi lợt lại, không một chút
son phấn, quần áo cũ kỹ, tay bồng, tay dắt bốn đứa con thơ. Cháu lớn chưa đầy 10 tuổi, cháu
nhỏ mới lên ba, mặt mũi đứa nào cũng có nét thông minh dĩnh ngộ của cha và nét xinh đẹp đằm
thắm của mẹ, quần áo các cháu mặc sạch sẽ gọn gàng, nhưng rất cũ, kiểu đứa này mặc rồi truyền
lại cho đứa em kế. Các con thì
trông như được săn sóc kỹ
càng, còn mẹ trông xơ xác như
một con gà mẹ đã cố hết sức,
quên mình để bảo vệ đàn con
khỏi sự tấn công của lũ diều
hâu.
Đó là vào năm 1977. Lúc đó,
phần đông ai ai cũng trông
chán nản, buồn bã, ngơ ngác,
nhưng cảnh tượng Tùng Vân
dắt 4 đứa con đến thăm tôi
tương phản hoàn toàn với hình
ảnh của một tiểu thơ xinh đẹp,
hồn nhiên, đầy nhựa sống,
trong một tòa biệt thự lớn, diện
áo đầm, nghe nhạc Pháp. Nhìn thấy bạn tàn tạ, nghèo nàn như vậy mà tôi lo ngại, xót xa, nên
cảnh này đã ăn sâu trong trí tôi, cứ nhớ đến Tùng Vân là nghĩ đến những cảnh thiếu thốn, túng
ngặt mà bạn tôi đang phải chịu đựng.
Nhưng đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày gặp nhau cuối cùng đó, đứa ở Việt Nam, đứa ở Mỹ,
chúng tôi đã hoàn toàn bặt tin, không còn cách nào mà liên lạc được. Một ngày, tha thẩn trong
vườn lan, lòng thôi thúc nhớ Tùng Vân tràn dâng, tôi chợt nghĩ ra chồng của bạn là thi sĩ Chu
Trầm Nguyên Minh, một thi sĩ văn sĩ có chút tên tuổi. Hồi xưa lúc chúng tôi còn nhỏ, anh đã có
những bài đăng trong những tạp chí đứng đắn và có giá trị như Phổ Thông, Thời Nay, Ý Thức,
Văn, Bách Khoa, Văn Học và anh cũng là người làm ra bài thơ “Lời Tình Buồnˮ mà nhạc sĩ Vũ
Thành An đã phổ nhạc, bản nhạc được nhiều người biết và thích lắm, hình như ca sĩ nổi tiếng
người nào cũng hát bài này.

2

Hội Hoa Lan Việt Nam

www.hoalanvietnam.org

Tôi nghĩ thầm, mình thử xem, may ra biết được chút tin tức. Tôi liền vào trong nhà, ngồi vào
computer, đánh tên Chu Trầm Nguyên Minh. Màn hình tức khắc hiện ra bao nhiêu bài viết về
người tôi muốn tìm. Đêm hôm đó tôi thức đến sáng, đọc hết những bài viết về anh, thu thập
được những tin tức như anh đã di chuyển về sống ở Sài Gòn, anh đã viết lại sau 30 năm gác bút,
và có một cô con gái đang ở Mỹ. Nhưng vẫn chưa thấy tên Tùng Vân xuất hiện, ngày hôm sau
tôi lại ngồi xuống computer, tìm tìm kiếm kiếm, vào trang Văn Hoá Việt thì ra được một tấm ảnh
anh Chu Trầm Nguyên Minh chụp với một người đàn bà
trông đã có tuổi nhưng vẫn còn những nét xinh đẹp sót
lại của tuổi xuân thì. Sau lưng hai người là những cánh
đồng hoa Uất Kim Hương đủ màu bát ngát đến tận chân
trời. Người đàn bà đó là Tùng Vân, sau bao nhiêu thay
đổi lên xuống của cuộc đời, nét duyên dáng của bạn tôi
vẫn còn đấy, không thể lộn vào với ai được, lộn làm sao
được, vì dưới bức ảnh còn ghi rõ ràng, nguyên văn:
“Chu Trầm Nguyên Minh chụp tháng 4/2012 và Nguyễn
Tùng Vân-vợ Chu Trầm Nguyên Minh-Seattle.ˮ
Hoa Uất Kim Hương thì chỉ có vùng Tây Bắc này là có
nhiều, những cánh đồng hoa bất tận này tôi nhìn đã quá
quen thuộc, căn cứ vào cảnh và lời ghi chú ở trong tấm ảnh, vợ chồng bạn tôi chắc chắn đã bước
chân đến Seattle, theo như ngày trên tấm ảnh là chụp tháng 4 năm 2012. Lúc đó, tôi cũng đã theo
con sinh sống ở trên này rồi được 6 năm rồi, mà sao ông Trời không cho chúng tôi gặp nhau.
Ngày nào tôi cũng tìm đọc về Chu Trầm Nguyên Minh, sau đó theo bài phỏng vấn nhà thơ của
nhà văn Mang Viên Long thì Tùng Vân đang ở Mỹ phụ con gái săn sóc cháu ngoại cưng. Một
lần tôi tìm được một trang riêng của anh Chu Trầm Nguyên Minh, thấy anh thường xuyên trả lời
những người hâm mộ thơ văn anh, tôi cũng viết vài hàng, lời lẽ thống thiết như sau: “Kính gửi
anh CTNM, tôi là Hảo, bạn rất thân của TV ngày xưa lúc học ở trường Lê Quý Đôn Nha Trang,
anh làm ơn nhắn lại với TV tin này để chúng tôi liên lạc với nhau, cám ơn anh.ˮ
Với lòng mong muốn tìm lại bạn xưa, tôi chẳng e ngại kẻ gian, cho số điện thoại và số nhà của
tôi trên cái blog của Chu Trầm Nguyên Minh. Mỗi ngày tôi ghé vào trang của Chu Trầm Nguyên
Minh mấy lần, để mong nhận được thư trả lời của anh. Nhưng hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Một
ngày kia tôi đi chơi một buổi họp mặt các người yêu thơ văn với nhau, tôi nói chuyện với anh Lê
Hữu, một nhà phê bình thơ văn nổi tiếng trong giới nhà văn nhà báo. Tôi hỏi anh có biết Chu
Trầm Nguyên Minh không, anh Lê Hữu trả lời là biết rất nhiều, không những biết mà còn thích
thơ của ông này nữa. Tôi mới thổ lộ tâm sự là tôi là bạn thân của Tùng Vân, vợ của nhà thơ đó.
Theo những bài viết về Chu Trầm Nguyên Minh mà tôi đã đọc được trên mạng thì Tùng Vân
đang sống quanh quẩn ở vùng này. Tôi còn than là nếu bạn tôi sống ở xa thì tôi đành chịu, nhưng
nay còn biết là chúng tôi đi ra đường, đi ra chợ có thể gặp nhau thì tôi không thể nào không nghĩ
đến việc tìm được.
Anh Lê Hữu mau mắn nói là may ra anh có thể giúp tôi. Về nhà, anh Lê Hữu liên lạc ngay với
nhà thơ Phan Ni Tấn. Anh Phan Ni Tấn cũng là người phổ nhạc bài thơ “Năm Mớiˮ của anh Chu
Trầm Nguyên Minh. Thế là chỉ vài hôm, tôi đã có trong tay số điện thoại và số nhà của Tùng
Vân bên Việt Nam. Tôi gọi điện thoại mấy lần mà không được trả lời, cuối cùng tôi viết một lá
thư, cũng chẳng đi đến đâu. Về sau mới biết là khoảng thời gian này Chu Trầm Nguyên Minh đã
lâm trọng bệnh và sau đó anh mất vào đầu năm 2014.
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Từ ngày khám phá ra Tùng Vân đang ở vùng này, nghĩ là chúng tôi có thể gặp nhau bất cứ lúc
nào, tôi đi chợ Việt Nam, đi những khu buôn bán người Việt, là thế nào tôi cũng bỏ ra khoảng
vài phút, đứng nhìn quanh quất trong vô vọng, xem may ra gặp được bạn. Lúc ở trong chợ, đi ra
quầy hàng tính tìền, tôi khi nào cũng để ý những người đàn bà đứng xếp hàng, trước và sau tôi.
Tai thì lắng nghe xem có phải giọng nói của Tùng Vân ở quanh đây không. Những cảnh đi tìm
Tùng Vân này, tôi luôn luôn nói cho anh Lê Hữu, nhà tôi, chị Vân, chị Thảo và con gái tôi biết,
thành ra những người này tôi nghĩ trong lòng cũng mong mỏi cầu xin cho tôi chóng tìm được
bạn.
Ròng rã hai năm trường như vậy, tôi chưa nản lòng. Tháng Chín năm ngoái, vào một buổi chiều
Chủ Nhật buồn, tôi đang ngồi trước mặt computer, chợt nhớ ra tên cô con gái đầu lòng của Tùng
Vân, tên của cô được bố mẹ đặt rất thanh cao văn vẻ, và rất ít ai có. Tôi vào Google thử, ai ngờ
ra đúng họ đúng tên, còn có tuổi nữa, tôi lẩm nhẩm tính toán thì đúng là tuổi của con của Tùng
Vân rồi. Không thể nào mà tả ra đây sự vui mừng của tôi lúc ấy, tôi bấm thêm vài cái nữa, tôi
được thêm số nhà, rồi số điện thoại. Tự nhiên trong lòng tôi có niềm tin mãnh liệt là tôi đã tìm
được Tùng Vân rồi, nên tôi quay sang nói với con tôi như ở trên. Nghe xong, con tôi nói là có số
điện thoại rồi sao tôi không gọi thử xem sao ngay đi mà còn chờ gì nữa. Tôi đi vào trong bếp lấy
một cốc nước lạnh thật lớn, uống cạn, rồi ôm ngực để lấy bình tĩnh, và bấm cái số mới tìm được.
Đầu giây bên kia giọng một người đàn bà trẻ trả lời cô chính là người tôi đang muốn gặp đây.
Mừng quá, tôi hồi hộp hỏi câu hỏi quan trọng: “Có phải tên mẹ cháu là Tùng Vân không?ˮ Cô
này trả lời là đúng. Tôi mới xưng tên tôi là Hảo, bạn của Tùng Vân hồi nhỏ ở Nha Trang. Xong
tôi hỏi: “Thế mẹ cháu có ở đấy không?ˮ Cô ấy nói có. Không thể nào tả hết nỗi mừng vui của
tôi lúc đó, tôi hét vào máy:
“Vân ơi, Hảo đây.ˮ
Bên kia, Tùng Vân đã nhận ra giọng nói của tôi, nhưng bàng hoàng, sững sờ không tin đó là sự
thật, vì sau này Tùng Vân kể lại là mấy chục năm nay đã đinh ninh là gia đình ba người chúng
tôi đã chết đuối ở ngoài đại dương trên đường đi trốn ra nước ngoài, vì thế Tùng Vân trả lời tôi:
“Trời ơi, bao nhiêu năm nay người ta đồn này nọ, là Hảo và chồng con đã chết ở ngoài
biển rồi, đâu ngờ.”
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Thế là tôi bên này, Vân bên kia nước mắt cùng rơi lả chả, giọng nói đứa nào cũng run rẩy, nghẹn
ngào. Nói chuyện tiếng còn tiếng mất, chữ được chữ không. Cuối cùng tôi nói là hai đứa hãy
ngừng nói chuyện để lấy lại bình tĩnh đã. Bên kia Tùng Vân cũng đồng ý, vì đã cảm thấy chóng
mặt, tim đập mạnh qúa rồi, cần ngồi nghỉ và uống nước, lúc hoàn hồn thì sẽ nói chuyện tiếp.
Tùng Vân nói hoàn hồn là vì mấy chục năm nay, tên Hảo đã gần như xóa mờ trong đời của Tùng
Vân rồi, bạn tôi đã xem như trong đời không có một người bạn nào tên Hảo. Hoạ hoằn đôi khi
nhớ đến, thì hình ảnh hai vợ chồng tôi và đứa con nhỏ vẫy vùng, rồi chìm dần trong làn nước
biển sâu đen là hình ảnh mà Tùng Vân phải lắc đầu, xua đuổi ra khỏi tâm trí. Đó là cảnh tượng
Tùng Vân thấy khi nghĩ về tôi. Còn tôi khi nghĩ về Tùng Vân thì thấy cảnh một người đàn bà
nghèo khổ, hốc hác, với bốn đứa con thơ, và một tương lai mịt mù trước mặt. Bốn chục năm qua,
chúng tôi đã nghĩ về nhau trong những cảnh tượng u ám, thương tâm và đáng sợ. Và 40 năm
đằng đẵng, chúng tôi mỗi khi nghĩ về nhau thì lại xót thương cho đời của bạn mình như thế.
Ngưng nói chuyện với Tùng Vân xong, tôi ngồi xuống viết thư cho anh Lê Hữu, báo cho anh biết
tôi đã tìm được Tùng Vân, và kể lại với anh là
chúng tôi đã nói chuyện với nhau qua điện thoại
rồi, và cũng không quên nói với anh là cuộc nói
chuyện đầy những giọt nước mắt vui mừng. Tôi
chỉ cho nhà tôi đọc thư tôi đang viết cho anh Lê
Hữu, đọc xong nhà tôi tuy không khóc như Tùng
Vân và tôi, nhưng tôi thấy nhà tôi quay đi dấu cặp
mắt đã ướt vì xúc động.
Con gái tôi liếc qua thấy tình hình như thế, đề
nghị là đưa tôi qua bên Tùng Vân cho chúng tôi
gặp nhau ngay. Cháu bảo: “Mẹ, sao không đi qua
bên đó gặp bác?ˮ Thế là tôi gọi điện thoại hỏi
Tùng Vân là cho tôi qua thăm được không. Dĩ
nhiên là bên kia nhận lời. Gia đình chúng tôi vội
vã ra xe. Nhà tôi ít khi nào chịu đi đâu, lần này tôi
rủ là đi, không chờ mời đến lần thứ nhì, có cả
cháu Vân Tràng tò mò muốn gặp bà Tùng Vân.
Cuộc trùng phùng diễn ra cũng như bao nhiêu
cuộc trùng phùng khác sau một thời gian dài cách
biệt, có những tia mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng, có
những giọt nước mắt vui mừng, những tiếng cười rộn rã, những giây phút cúi mặt lặng lẽ bùi
ngùi. Bạn tôi bây giờ đã trở thành một người đàn bà đang bước vào mùa Thu của cuộc đời nhưng
vẻ đẹp đằm thắm vẫn còn đây, cộng thêm những cử chỉ điềm đạm, nghiêm trang và nét thong thả
của người có của ăn của để. Dáng dấp gầy gò, cằn cỗi, hom hem năm xưa không còn xót lại một
mảy may nào trên gương mặt, trên mái tóc, trên cách phục sức. Nhìn Tùng Vân là tôi biết ngay
bạn tôi đã vượt qua được những chông gai, khó khăn của những năm qua và đã thoát ra được
cảnh bần cùng của một giai đoạn truân chuyên mà bao nhiêu người phải hứng chịu.
Không có dịp gặp nhau một tuần sau đó, nhưng ngày nào chúng tôi cũng nói chuyện qua điện
thoại, chuyện cũ bao năm được nhắc, được kể lại. Hai đứa cứ luân phiên kể cho nhau nghe
chuyện đời của mình, chuyện vui thì cười, chuyện buồn thì ngậm ngùi, trách móc, tiếc thương.
Bao nhiêu thứ Tùng Vân còn nhớ về gia đình, về gia đình tôi mà tôi đã quên, đồng thời, cũng có
biết bao nhiêu chuyện tôi nhớ, và nhắc lại về gia đình Tùng Vân.
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Sau một tuần truyện trò trên điện thoại, Tùng Vân nhủ trong lòng là bao nhiêu năm nay mới tìm
lại được bạn, hai đứa phải đi gặp nhau mới thỏa cái nỗi niền nhớ thương. Thế rồi bạn tôi quyết
định đi tìm một tờ báo tiếng Việt, trong đó có mục quảng cáo, Tùng Vân đã thấy qua là có taxi
người Việt Nam. Và bắt điện thoại, gọi xe sáng thứ hai tuần tới qua chơi với tôi, rồi đến chiều
taxi sẽ trở lại đón. Tính ra như thế thì mỗi tháng nếu các con bận không đưa mẹ đi được thì sẽ
gọi taxi. Tùng Vân nói là dùng 100 đô la một tháng để trả tiền taxi mà được gặp bạn thì vẫn thấy
rẻ.
Nhưng ông Trời thương chúng tôi. Ngày Chủ Nhật, Tùng Vân gọi cho tôi nói là có người cháu sẽ
chở Tùng Vân qua tôi chơi vào tháng thứ Hai, không phải dùng taxi nữa. Chưa đến buổi trưa,
Tùng Vân đã xuất hiện ở nhà tôi cùng với người hùng tên Văn đang ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ hai
người bạn đi thăm nhau lúc tuổi đã bước vào lúc hoàng hôn. Lần gặp thứ nhì này chúng tôi đã
bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ rôm rả, chỉ có ba chúng tối thôi mà tiếng cười vang động không
ngừng trong căn nhà nhỏ, trong khu vườn tĩnh mịch, có vài khoảnh khắc tôi tưởng chừng như hai
đứa đang sống trở lại thuở thanh xuân của tuổi 15, 16. Văn thì thỉnh thoảng mới chêm vào một
câu, còn thì chăm chú tò mò thưởng thức cảnh xum họp của đôi bạn, với những câu chuyện vui
từ thuở xa xưa đang được Tùng Vân và tôi thay
phiên nhau nhắc lại, đứa này quên chi tiết nào thì
đứa kia vội vàng bổ túc ngay.
Những chuyện lẩm cẩm ngày xưa của chúng tôi thì
chẳng có gì ngoài vài chuyện trai gái lặt vặt của
tuổi học trò. Tùng Vân vì xinh đẹp, nên được nhiều
anh theo đuổi. Nhiều lắm, nhưng có anh H. Dung
là đáng nhớ nhất vì anh này dai như đỉa, chiều nào
cũng gác xe đạp chờ Tùng Vân trước cổng trường.
Đến nỗi nhà văn Võ Hồng là thầy dạy Việt văn của
chúng tôi, một ngày đến giờ bãi học, thầy hỏi:
“Đứa nào trong đám tụi bay nói cho thầy biết là
sao chiều nào sao cũng có mấy thằng gác xe đạp
đứng ngoài cổng trường, tụi nó đang toan tính
chuyện gì vậy?”
H. Dung con nhà giàu, cao ráo nhưng mặt mũi tầm
thường, hình như trên mặt có loáng thoáng vài cái
mụn bọc. Tóc chải bắt chước kiểu của ca sĩ Pháp
Johnny Halliday và tài tử Mỹ James Dean, phồng
lên ở trên đỉnh đầu và tém gọn hai bên mang tai, bôi bi ăng tin rồi chải ngược ra đằng sau. Mặc
quần blue jean và áo sơ mi ngắn tay, bỏ trong quần, tay áo ngắn và chật xăn lên gần đến vai, lộ tí
bắp thịt. Ngày nào H. Dung cũng đạp xe tà tà theo Tùng Vân, và tôi đi học về lải nhải rủ đi bơi,
đi picnic. Tùng Vân thì chăm chỉ đạp xe, mặt mũi nghiên trang, nhìn thẳng, không cười không
nói. Có ngày H. Dung mang một gói chocolat, nói là của bà dì ở Pháp mang về, đưa cho Tùng
Vân. Vân không chịu lấy, tôi nghĩ thầm trong bụng: “Con này ngu quá, chocolat của Pháp, một
gói to như vậy mà không nhận đi rồi mang ra biển ngồi hóng mát, hai đứa chia nhau ăn.ˮ Nên
khi đến chỗ rẽ, H. Dung phải về vì đến giờ đi học thêm, anh ta đưa gói kẹo cho tôi nhờ đưa cho
Vân là tôi lấy ngay, không ngần ngừ gì hết, còn được H. Dung cám ơn rối rít. Nhưng Tùng Vân
thì lắc đầu lườm tôi, thế nhưng ra đến biển, tôi mang chocolat ra chia cho thì cầm lòng không
đậu, cũng phải lai rai hết mấy cái.
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Một lần khác, ra khỏi trường chúng tôi thèm Sâm bổ lượng. H. Dung cứ lải nhải đi bên cạnh, tôi
rủ Tùng Vân vào tiệm giải khát. Tùng Vân nói không có đồng nào, hỏi tôi có tiền không. Tôi
trong túi cũng chẳng có xu nào nhưng cứ gật đầu bừa, vì thấy H. Dung đang dựng xe ngay cạnh
xe chúng tôi, và lên tiếng xin ngồi cùng bàn uống nước. Tôi gật đầu ngay. Chúng tôi gọi ba ly
Sâm bổ lường đầy ấp đá bào. Tôi thản nhiên vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất, H. Dung
thì lại nhạt nhẽo xun xoe đề nghị dạy Tùng Vân học bơi. Tùng Vân thì im lặng ngậm cái ống hút,
không nói không cười. Tôi vừa thưởng thức ly chè nhưng mắt nhìn thẳng, tránh cặp mắt trách
móc của Tùng Vân đang nhìn tôi, như muốn nói: “Con quỷ sứ tham ăn.” Ăn chè xong, H. Dung
hoan hỉ dành trả tiền, tôi làm lơ để mặc cho “Nước Chảy Qua Cầu” vì có tiền đâu mà trả.
Những chuyện vớ vẩn như thế, chúng tôi cứ mang ra kể đi kể lại, mỗi lần lại nhớ thêm ra được
một chi tiết mà lâu ngày đã quên đi. Thế là hàng tuần, không ngày thứ Hai thì ngày thứ Ba, lúc
nào Văn rảnh thì ghé nhà Tùng Vân đón rồi đưa qua tôi. Lần nào tôi cũng sửa soạn bữa trưa để
chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện cho đỡ mất thì giờ. Tôi thường thổi xôi dừa, xôi vò, xôi sắn, và
khi nào cũng phải có một món chè như chè khoai mì, chè chuối... Hôm nào có thì giờ hơn thì
làm bánh hỏi thịt quay, bánh cuốn, bánh ướt. Đầu tháng Tám, chị Vân, chị Thảo, chị Hồng Vân
lên thăm tôi, gặp lúc Văn đang đi nghỉ hè ở Mễ Tây Cơ nên phương tiện giao thông bị bế tắc...
Tôi mới ngồi xuống nghiên cứu đường xe buýt cho Tùng Vân qua tôi. Bạn tôi cũng dạn dĩ,
chẳng sợ gì, hùng dũng đi thử ngay. Chuyến đi xe buýt đầu tiên qua nhà tôi của Tùng Vân thành
công rực rỡ. Tùng Vân đi một chuyến xe buýt thường và một chuyến xe buýt tốc hành để đi qua
bên tôi, còn mấy chị em tôi thì đi bộ từ trên nhà xuống phố để đón Tùng Vân. Gặp nhau vui
không để đâu cho hết…
Lại cùng nhau dắt díu về nhà ngồi xuống ăn bún ốc, xôi gà, chè bắp. Vừa ăn mấy chị vừa dành
nhau hỏi chuyện Tùng Vân. Rồi mấy chị em lại kiểm điểm lại trong hai gia đình ai còn ai mất.
Gia đình tôi, anh Tâm và anh Thành không còn nữa. Bên gia đình Vân vẫn còn chị Thuý, Dũng,
Yến và Nguyện, chỉ có anh Tuấn đã ra đi được vài năm. Nhắc đến anh Tuấn, chị Vân bảo hồi đó
mỗi lần ra phố chơi về, đi ngang căn biệt thự của nhà Tùng Vân, nghe văng vẳng có tiếng đàn
violon từ trong nhà, chị Vân mê lắm, luôn luôn ao ước là được ở trong căn nhà đó.
Anh Tuấn là anh kế của Vân, đã đẹp trai như
tài tử Alain Delon lúc bấy giờ mà còn tài hoa,
biết chơi đủ mọi thứ đàn, giỏi nhất là đàn
violon vì được Bác Dưỡng truyền lại. Sau
này, hai cậu con trai của anh Tuấn cũng được
hưởng cái tài hoa của ông nội và bố, các cháu
được giàn nhạc giao hưởng ở Paris cho học
bổng và mang về Pháp. Tùng Vân cải chính là
tiếng đàn điêu luyện mà chị Vân hay nghe
mỗi lần đi ngang nhà là tiếng đàn của Bác
Dưỡng. Còn anh Tuấn hồi nhỏ bị Bác Dưỡng
cấm không được đụng đến cây đàn violon của
bác. Bác thường để cây đàn trên nóc tủ cao,
anh Tuấn mỗi lần nghe tiếng xe hơi của bác Dưỡng lăn trên sỏi là biết Bác đã ra khỏi nhà, thế là
anh bắc ghế lên lấy cây đàn xuống, kéo ò e. Những lúc đó là tai cả nhà phải chịu cực hình. Sau
này lên trung học, vào trường đạo học, anh mới được các ông cha truyền nghề, bác Dưỡng mới
chính thức cho anh đụng đến cây đàn.
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Chị Thảo cũng bất ngờ tiết lộ là lúc đó chị học cùng lớp với người chị họ của Tùng Vân, anh
Tuấn thì hay đi đón cô này đi học về. Chị Thảo nói cứ nhìn anh Tuấn mà ngẩn ngơ, tự hỏi là sao
có người con trai mặt mũi khôi ngô, tướng mạo quyến rũ như tài từ vậy. Hôm nọ, hai đứa đi
chơi riêng với nhau, Tùng Vân hỏi tôi là: “Lúc đó chị Vân, chị Thảo ít có dịp gặp anh Tuấn, mà
hai người đều thích anh ấy hết, mà sao Hảo lên nhà Vân hàng ngày, gặp anh Tuấn rất thường
mà sao không mê anh Tuấn, hay qúa vậy.ˮ Tôi trả lời: “Tùng Vân, ngay là hồi đó con gái ở Nha
Trang ai mà không mê anh Tuấn. Mà nếu không mê thì cũng thích.ˮ
Tôi nhớ là lúc đó anh Tuấn toàn theo đuổi các người đẹp nổi tiếng ở Nha Trang, trong đó có
Tuyết học cùng lớp. Tùng Vân và tôi thường làm con chim xanh đưa thư cho hai người. Có lần
tôi dụ dỗ Tùng Vân mở lá thư của Tuyết gửi cho anh Tuấn ra xem. Hai đứa đọc tới đâu thất kinh
tới đó, có những câu hai đứa ngu quá không hiểu được. Đọc đi đọc lại hai ba lần vẫn không hiểu,
ví dụ như câu sau đây tôi còn nhớ:
“Tuấn ơi, đêm nay trăng sáng lạ thường, Tuyết không thể nào ngủ được, nhất là vào giờ
này, giờ của giống đực và giống cái…”
Tôi mê đọc sách, lúc đó đã đọc đến cả truyện “Yêu” của Chu Tử và hết mớ sách của ông Lê
Xuyên mà còn không hiểu thì Tùng Vân cả năm không vớ đến một quyển sách làm sao mà hiểu
nổi. Tôi bàn là mang câu này đi hỏi thầy Võ Hồng, Tùng Vân sáng suốt nói: “Mày đừng có dại,
ông Võ Hồng ông ấy nhận ra nét chữ của bà Tuyết là cả đám lãnh đủ, còn tao thì sẽ bị ông Tuấn
giết, hoặc không nhờ đưa thư nữa thì lấy thư đâu mà đọc.”
Sau này lớn lên, tôi mới nghĩ ra là có lẽ
Tuyết ăn cắp cái câu này ở đâu rồi nghĩ
là hay ho lắm, cho vào lá thư gửi cho anh
Tuấn, chứ chắc đương sự cũng chẳng
hiểu ý nghĩa của câu mình viết.
Trở lại chuyện hồi nhỏ tôi có mê anh
Tuấn hay không? Tôi chỉ biết là mỗi lần
đến rủ Tùng Vân đi học, nếu đã thấy
được bóng dáng của anh Tuấn thì tôi yên
chí cùng Tùng Vân đạp xe ra khỏi nhà.
Còn nếu không thấy động tĩnh gì, thì tôi
cứ chần chờ ở trong khuôn viên nằm
giữa nhà trên và dãy nhà ngang phía
dưới, dùng làm nhà kho và cho người
giúp việc ở. Lúc đứng vuốt ve tàu lá
chuối, trồng ở dưới cân gác nhỏ hình như
Tùng Vân hay gọi là Vọng Nguyệt Lầu,
lúc thì đứng bâng quơ xem bà cô già của
Tùng Vân tưới mấy cây lan Ngọc Điểm,
mắt thì cứ ngước lên nhà trên. Ngày nào
không thấy mặt anh Tuấn thì lòng cảm
thấy buồn nhè nhẹ, thiếu thốn, như ăn
bún bò Huế thiếu quả ớt xanh, hay ăn đĩa
bánh cuốn Bắc thiếu tí hành phi, hay ăn
tô bún riêu thiếu tí mắm tôm vậy.
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Ngoài ra có buổi đi chơi Hòn Tre với mấy anh chị em của Tùng Vân mà bao nhiêu năm qua tôi
chẳng hề quên. Lần đầu gặp lại Tùng Vân, tôi đã nhắc ngay cái buổi sáng tinh sương, trời còn
tối mịt, trong xóm tôi ai ai cũng còn đang chìm trong giấc ngủ, xe nhà của Tùng Vân đến đón tôi.
Nhà tôi ở trong xóm nhỏ nên xe hơi không vào được, anh Tuấn tay cầm cây đàn mandoline, cùng
Tùng Vân chạy vào trong xóm, kéo tôi ra xe. Ra đến đảo, chúng tôi hò hét vui đùa, no thì xuống
biển bơi, đói thì lên ăn bánh mì paté, xôi đậu xanh, bánh tét, mía, chuối, bưởi. Vui chơi mãi
chung quanh bãi cũng chán. Anh Tuấn chỉ tay ra một hòn cù lao nhỏ ở xa, nói lần trước anh đã
bơi ra đó rồi, nước biển trong vắt, và có nhiều cụm san hô đẹp chưa từng thấy, đẹp hơn cả những
cụm san hô đang trưng bày ở Hải Học Viện. Không ai hưởng ứng, anh Tuấn quay qua tôi, bảo:
“Hảo bơi giỏi, dư sức bơi ra đó.ˮ Tôi mặc dù bơi cũng có hạng, nhưng nhìn thấy cái cù lao xa
tít, hơi sợ, định từ chối mà lại như bị nam châm hút khi nhìn thấy anh Tuấn thân hình cao, khóe,
rám nắng, nổi bật trong chiếc quần tắm màu đỏ, tóc bồng bềnh, nụ cười rạng rỡ trong nắng vàng,
biển xanh, cát trắng, thế là tôi gật đầu riu ríu đi theo anh.
Anh Tuấn và tôi nhẩy xuống nước, sánh vai bơi song song, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Anh
Tuấn nắm tay kéo tôi lên, nói ngồi nghỉ mệt trên tảng đá, để anh phóng xuống nước thám hiểm
quanh đây xem sao. Được vài phút, anh Tuấn trồi lên khỏi mặt nước, bảo tôi lặn xuống xem san
hô, đẹp lộng lẫy, còn có cá đủ màu nữa, rồi than mấy đứa kia làm biếng không chịu bơi ra đây
mà xem uổng quá.
Tôi xuống nước, hít hơi, lặn sâu xuống rồi từ từ lặn quanh một vùng san hô, cụm cao cụm thấp,
đủ màu, từ màu kem, đến màu hồng, màu tím đậm tím lạt, màu đỏ bầm, rồi màu nâu, màu xanh
nước biển đậm. Xen giữa vườn san hô này là những con cá li ti đủ màu, con nào lớn nhất chỉ
bằng bàn tay, nhởn nhơ lượn qua lượn lại như những nàng tiên giữa vùng nước trong veo. Tôi
say mê ngắm cảnh tượng lạ thường lần đầu tiên thấy trong đời. Quên mất cả anh Tuấn, tôi cứ
trồi lên mặt để lấy hơi rồi lại lặn xuống ngắm tiếp. Đang lặng lẽ ngắm đàn cá to như bằng chiếc
lá màu vàng, có những sọc ngang đen, thì lặn ngược lại tôi là anh Tuấn, anh và tôi đã trông thấy
nhau, chúng tôi cứ lặng lẽ lặn ngược chiều cho đến khi mặt chạm mặt, vừa lúc đó cả hai cũng
vừa hết hơi phải nổi lên.
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Chỉ có thế thôi, chắc lúc đó anh Tuấn chẳng thấy điều đó là quan trọng. Tôi thì suốt cả buổi
chiều hôm ấy, mỗi khi nhớ lại cảnh mặt tôi chỉ cách mặt anh Tuấn một làn nước biển trong như
gương thì trái tim nhỏ bé lại có tí bồi hồi, rung động, tưởng chừng cái cảnh buổi trưa xảy ra ở
đám san hô này là như trong truyện tiểu thuyết hay trong xi nê chứ không phải vừa xảy ra cho
chính mình. Đại loại những chuyện như thế, chúng tôi đứa khơi ra, đứa kể lại, đối với người
ngoài cuộc thì là rất tầm thường, mà đối với chúng tôi mỗi lần nhắc lại chuyện xưa là như thấy
lại cả một trời hoa mộng của khoảng thời gian đã mất…
Hôm vừa rồi chúng tôi sau khi dạo phố trong nắng vàng rực rỡ của một ngày cuối Hè, rồi rủ nhau
đi vào tiệm ăn trưa, vừa ngồi xuống bàn sửa soạn cầm đũa. Tùng Vân mỉm cười, nhìn thật sâu
vào mắt của tôi, rồi nói:
“Trời thương cho tụi mình gặp nhau lúc tuổi già như thế này, bây giờ thì đứa nào cũng
có tiền, có thì giờ, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Hảo khỏi cần phải “bắt địa” H. Dung
như hồi nhỏ nữa.”
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Thế là suốt bữa ăn đó chúng tôi lại chỉ nói, chỉ cười, nhắc chuyện ngày xưa. Người trong gia
đình và người quen, nhìn ảnh Tùng Vân chụp trong khoảng thời gian gần đây, ai cũng khen là
Tùng Vân trẻ ra, khỏe ra và càng ngày càng tươi đẹp. Phải chăng “Tình Bạn Tuổi Xế Chiều” là
liều thuốc bổ, là nguyên nhân của sự thay đổi này chăng?
Xin hẹn và hy vọng gặp lại các bạn trong Tâm Tình Tây Bắc Seattle Tháng Mười, 2016.
Kỷ niêm đầy năm hội ngô.
Phạm Hảo
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