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Đêm hôm đó, tâm trạng chị rối như tơ vò. Phần tiếc rẻ, phải mất đứt hơn ba trăm đô để lấy cái 

máy. Phần nóng lòng chờ xem chị Minh có gọi, mời đi dự tiệc nhà hàng tối Thứ bảy không. Chị 

mong vậy vì muốn biết chị Minh giới thiệu người đàn ông kia là ai mà chờ hoài, đã hơn mười 

giờ đêm, vẫn không thấy gì cả. Có lúc, chị rất mâu thuẫn với mình, có vẻ hồi hộp sợ chị Minh 

gọi lắm. Vì nếu vậy, có thể sự việc không xấu như chị nghĩ. Nhưng rồi, do bản tính ưa moi tìm 

cái xấu của người nên chị cố nhớ người nào quen với bà Hưởng để nhờ hỏi xem chị Minh mời đi 

dự tiệc vì lý do gì. Chị Ánh rất mặc cảm, không muốn gọi hỏi trực tiếp bà Hưởng vì lâu nay chị 

không chơi thân với bà. 

 

Cái khổ vì ray rứt, phải suy nghĩ cách nọ, cách kia để biết được câu chuyện giữa người đàn ông 

và chị Minh, cùng với sự hối tiếc làm bể máy quay phim, đã giày vò chị Ánh suốt một đêm. Chị 

khó tìm được giấc ngủ yên bình, không mộng mị. Sáng ra thức giấc, chị Ánh thấy trong người uể 

oải lắm.  

 

Đứa con gái hiểu tâm trạng của mẹ nên vừa nghe tiếng chân mẹ xuống nhà dưới, cô đã vội bước 

theo ngay. Hai mẹ con ngồi nói chuyện rất lâu trong phòng gia đình. Chị Ánh rất sung sướng, đã 

có một đứa con rất thương yêu chị. Chị làm điều gì, con gái chị không cần đắn đo suy tính điều 

đó đúng hay sai, cô đều hưởng ứng nhiệt tình. Như trong chuyện này, cô trấn an mẹ là đừng lo 

gì. Chiều nay, cô và mẹ sẽ vào nhà hàng đó ăn cơm tối. Giờ chị mới thấy đứa con gái mình chưa 

đầy ba mươi tuổi đã tỏ ra già giặn, sâu sắc không thua gì chị. Trong một vài trường hợp, cô lại 

còn có bản lĩnh, gan lì hơn chị. Chị thầm nghĩ: “hổ phụ sinh hổ tử” rồi mỉm cười sung sướng. 

 

Ngày hôm đó, chị nhận được tin rất vui là cặp vợ chồng đứa con gái út chị Minh không đi, nên 

chị đỡ lo phần nào. Chiều đến, con gái chị xin về nhà sớm hơn mọi khi để sửa soạn đi với mẹ. 

Hai mẹ con đã đến nhà hàng sớm hơn giờ chị Minh mời khách khoảng mươi phút. Chị Ánh do 

dự không muốn vào vì sợ chị Minh thấy. Đứa con gái khuyên chị: “Mẹ cứ đi vào tự nhiên, coi 

như mình không biết họ có bữa tiệc hôm nay”.Chị Ánh hơi yên tâm theo con bước vô, nhưng chị 

vẫn rón rén bước, chứ không dám bước mạnh chân như sợ có người nghe. 

 

Hôm ấy, nhà hàng có tiệc cưới. Khách chưa đến nhiều nhưng những người phục vụ đã dùng 

những tấm màn chắn có khung gỗ để chia phần dành cho đám cưới và phần riêng cho thực khách 

lẻ. Khu này vỏn vẹn chỉ có năm bàn. Chị Ánh đưa mắt liếc nhanh khắp một vòng quanh khu vực. 

Chị thở phào thật mạnh khi thấy chị Minh ngồi xoay lưng về phía chị, tại một bàn trong góc, có 

tấm màn chắn che ngang, cùng với hai người đàn ông. Chị vững tâm tiến tới một bàn không xa 

bàn của chị Minh mấy, nhưng chắc chắn khi họ có đi ra, không ngang qua bàn chị. Ở bàn bên 

kia, chị Minh và hai người đàn ông chuyện trò rất thân mật. Chị Ánh đang cố gắng theo dõi câu 

chuyện của họ thì bỗng có tiếng chân người bước tới. Chị Ánh quay lại và giật mình đánh thót, 

biến sắc mặt khi thấy vợ chồng chị Hưởng đi vào. Nhưng thật may mắn cho chị, anh Hưởng có 

người quen đi dự đám cưới, đến hỏi chuyện. Do đó, anh chị ấy không nhìn ai chung quanh cả. 

Lúc này, chị thở hơi ra, hít hơi vào thật mạnh, cố giữ bình tĩnh để lỡ chị Hưởng có thấy, vẻ mặt 

chị cũng không mất tự nhiên. Chị thầm cám ơn người đi dự tiệc cưới kia đã vô tình giúp chị có 

thời giờ trấn an tinh thần. Niềm vui của chị kéo dài chưa được vài phút thì chị Minh ngồi chờ 

khách mời, mãi chưa thấy đến, cũng sốt ruột, đã nhìn ra và thấy vợ chồng anh Hưởng. Chị Minh 



đứng lên ra đón họ. Chị Ánh thấy chị Minh đi ra, mặt tái đi vì nghĩ thế nào khi dẫn khách vào chị 

Minh cũng thấy chị. Nhưng không, chị Minh chỉ chờ cho anh Hưởng nói chuyện xong với người 

bạn kia rồi mời vào bàn, chứ không để ý tới ai khác. Chị Minh chỉ những người trong bàn, nói: 

 

-Hôm nay có bữa tiệc đặc biệt. Và cũng đặc biệt vì khách mời hôm nay chỉ có anh chị… 

 

Chị Minh chưa kịp giới thiệu tên từng người, chợt anh Hưởng trố mắt nhìn người khách đã đến 

nhà chị Minh cách đây mấy hôm và nói lớn: 

 

-Trời ơi! Quang…phở. 

 

Chữ “phở” anh nói thật nhỏ vì sợ chạm tự ái người mới gặp. Họ ngồi nói chuyện với nhau khá 

lớn tiếng. Dường như nỗi cảm xúc đã đến với họ quá bất ngờ nên họ không thể kìm giữ âm giọng 

ở mức độ vừa phải. Thoạt tiên, hai người hỏi về công việc làm của nhau. Xong bao nhiêu kỷ 

niệm ngày xưa của họ cứ lần lượt được nhắc đến. Chị Ánh không cần cố gắng lắng nghe. Chị đã 

nghe rõ mồn một mọi chi tiết trong hơn hai mươi phút qua. Giờ chị đã biết người đàn ông chị 

đang muốn tìm hiểu tên là Quang. Anh mới từ Nhật qua để tìm hiểu thị trường làm ăn ở Mỹ vì 

hãng anh đang làm việc muốn đầu tư vào đây. Về mối quan hệ gặp gỡ giữa Quang và Hưởng 

ngày xưa, chị nghe được, rất cảm động. 

 

Lúc còn đi học, Quang rất mến Hưởng vì anh học rất giỏi. Quê anh ở một tỉnh miền trung xa lắc, 

xa lơ, Quảng Ngãi. Gia đình anh không giàu có, làm nghề nông. Thấy con ham học, cha Hưởng 

đã cắt lần mảnh vườn rất rộng của ông bà để lại, bán cho con vào Sài gòn ăn học. Anh ở trọ trong 

một nhà trọ cho học sinh, sinh viên ở đường Lý Thái Tổ. Có lần, Quang vô phòng Hưởng chơi, 

thấy chỉ có một cái giường, đủ cho một người nằm thẳng, chớ không đủ để trở mình qua lại. Còn 

đèn học, chỉ có một bóng đèn tròn, sáng tù mù. Tiền gia đình cho rất eo hẹp, Hưởng chỉ có thể 

thuê một căn phòng như thế. Thấy vậy, Quang về thưa cha mẹ hoàn cảnh của Hưởng rồi đưa anh 

về nhà ở. Hưởng sống rất có lễ nghĩa. Cứ một năm hai lần, anh về thăm quê: Tết và hè. Mỗi lần 

vào, anh đều đem rất nhiều món quà đặc sản của quê hương anh để biếu gia đình Quang như 

mạch nha, đường phèn, đường phổi, kẹo gương. Ngoài những món ấy, thỉnh thoảng Hưởng còn 

đem theo vào đường mía non đổ trong tô sành lớn hoặc khoai lang xắt lát đã phơi khô hay bánh 

tráng nướng, cả hai đều đã được trụng trong nước đường mía non vừa mới nấu tới, ăn nghe ngọt 

lịm. Có khi anh định đem nước chè hai, bỏ trong chai thủy tinh cho Quang uống thử để biết, 

nhưng không được vì rất mau chua. Đặc biệt, anh còn đem đường cáu vào nữa. Anh khoe với 

Quang tất cả những thứ đó là sản phẩm từ lúa gạo, mía đường của quê huơng anh. Mấy lần đầu, 

Quang thay mặt cha mẹ nhận, nhưng những lần sau anh từ chối vì cha mẹ anh chỉ muốn giúp 

người không vụ lợi. 

 

Lúc họ còn học Đệ nhất ở một trường công lập tại Sài gòn khoảng năm 1962, băng học giỏi 

trong lớp có bốn đứa nam. Đứa nào cũng có biệt danh đứng sau tên. Riêng Hưởng, lúc đầu bạn 

bè gọi anh là Hưởng “nẫu”. Nẫu là từ bạn bè anh hiểu: người miền Trung hay dùng để thay cho 

từ “họ”. Nhưng sau Quang thấy tên này không xác định rõ ràng, chính xác gốc gác của Hưởng vì 

có nhiều tỉnh miền trung dùng từ “nẫu” nên sau Quamg đặt tên khác cho anh và tên này mang 

chết cho đến ngày xa nhau: Hưởng đường cáu. Sở dĩ có tên này vì trong chỗ học của Hưởng lúc 

nào cũng có một thố đường cáu. 

 



Còn Quang đã được bạn bè đặt tên là Quang “phở”, hay có đứa bạn tinh nghịch đã bỏ tên Quang 

và chỉ gọi là Phở tàu bay. Vì hồi đó Quang thích ăn phở lắm, gần như tuần nào anh cũng phải 

ghé quán phở Tàu bay vài ba lần. Anh Hưởng nhắc lại chuyện cũ đến đây làm cho mọi người 

cười oang oang. Anh nhìn anh Quang hỏi: 

 

- Vậy đến đây cậu đã đi ăn phở chưa? 

- Rồi. Hai ngày liền: chiều Thứ năm và chiều Thứ sáu. Cô em gái của mình đã đưa đến hai quán 

phở ngon nhất ở đây. 

- Cũng tô xe lửa chớ? 

- Dĩ nhiên. 

 

Chị Ánh nghe được tới đó thì lặng người đi. Đứa con gái chị, vẻ mặt cũng tỏ ra hết sức thất vọng. 

Thế là cuộc theo dõi của họ để cố vạch ra cái xấu của bạn, đã hóa ra công cốc. Cơm và món ăn 

đã đem lên. Những món ăn mà trước kia chị Ánh rất thích, đang nhè nhẹ tỏa hơi nóng và đưa 

mùi thơm phức vào mũi chị nhưng chị không thấy cảm giác gì. Giờ chị không còn lòng dạ nào 

ngồi dùng tại chỗ nữa và gọi xin hộp “to go” đem về nhà. 

 

Trên đường về, con gái chị Ánh lái xe. Chị ngồi thẳng lưng, ngả người ra phía sau, hai tay buông 

thòng xuống ghế, dáng rất uể oải. Chỉ trong chốc lát, thoáng trong đầu chị, có một sự so sánh 

giữa bao nhiêu lần, chị cố tâm nói xấu để hại người trước đây và lần này: chị thấy rõ ràng trong 

những ngày qua, tâm chị quá lo lắng, tinh thần luôn căng thẳng, bạc nhược, sức khỏe sa sút rõ 

ràng và lại còn hao tổn tiền bạc nữa. 

                  

Bây giờ, chị mới thấy thấm thía về những điều sai lầm do sự thiếu chín chắn của chị đem lại. Chị 

đã thực sự cảm thấy hối hận và đã tự trách mình nhiều điều: 

 

-Phải chi mình nghe lời chị Dung, tin là chị Minh không đời nào làm chuyện bậy bạ thì đâu có 

chuyện này xảy ra! 

 

-Phải chi mình đừng nghe lời mấy người bạn đốc thúc thì đâu đến nỗi! 

 

-Phải chi mình đừng tung tin này tại hãng thì có sao đâu! Bây giờ ai cũng biết hết. Mình ăn làm 

sao, nói làm sao với chị Minh đây? 

       

Phải chi …và…   phải chi… 

       

Đầu óc chị Ánh luẩn quẩn mãi với những điều tự trách mình nên tâm hồn chị vẫn cứ trĩu nặng, 

lồng ngực như có vật gì đè ép đến muốn ngạt thở. Bỗng chị lắc đầu qua lại mấy lần, dường như 

để xua đuổi những ám ảnh đang giày vò tâm tư chị. 

      

Về đến nhà, cô con gái hối thúc chị đi tắm ngay. Chị mệt và uể oải lắm, chỉ muốn đi nằm chứ 

không muốn làm gì. Cô lại năn nỉ chị đi tắm lần nữa, chị mới chịu nghe theo. Nước lạnh toả từ 

đầu lan xuống khắp thân mình làm chị thấy dễ chịu. Lồng ngực không còn bị đè nén khó thở nữa. 

Đầu óc bưng bưng, căng thẳng cũng tự nhiên biến đi ngay. Thì ra làn nước mát có thể chữa được 

căn bệnh tinh thần, đã làm chị bải hoải, chán chường từ lúc ra khỏi nhà hàng. 

  



Đêm hôm đó vào giường ngủ, chị Ánh thấy trong lòng có vẻ dễ chịu lắm. Nhưng cái cảm giác 

êm ả đó không kéo dài được bao lâu. Nỗi hối hận về cách cư xử quá tàn nhẫn với một người bạn 

lúc nào cũng thương mến mình, đã trở lại ám ảnh chị. Chị chịu sự ray rứt như thế kéo dài cho tới 

khi mệt lả và chị ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi thức giấc, chị cảm thấy thân mình uể oải, 

rã rời như người vừa ốm dậy. Chị cố ngồi nhổm lên, nhìn vào tấm gương cạnh giường và thấy 

đôi mắt mình như trõm sâu, có quầng thâm, nước da tái nhạt. Nhìn vào đồng hồ, chị thấy còn quá 

sớm nên lại đắp mền nằm nữa. Chị nghĩ đến cảnh sáng mai vào hãng làm việc, thế nào cũng có 

người hỏi chị thêm về việc chị Minh. Nghĩ đến đây, chị cảm thấy hơi lo, phải gặp anh Thịnh, 

người công nhân già nhất trong hãng, vì dường như anh ấy không thích việc chị làm. Chính ngay 

sau khi nghe chị phao tin về chị Minh, anh ấy nói: 

  

-Muốn tìm hiểu một sự việc hay đánh giá một con người, hãy nhắm mắt lại. Kết quả đem đến sẽ 

chính xác nhiều hơn là mở mắt. Vì mở mắt chỉ thấy cái lộ ra, cái xuất hiện trước mắt, chứ không 

hiểu được những cái còn tiềm ẩn ở bên trong. 

   

Rồi anh tiếp: 

  

-Cũng do cái cách đánh giá mở mắt, thấy sao nói vậy, nên đã có biết bao người chịu đựng tiếng 

đời mỉa mai, châm biếm oan ức. Và có khi từ cái tin đồn xấu sai lạc này, một số người lại suy 

diễn ra: nó có cái xấu này, tức phải có cái xấu kia, nên đã gán ghép vô tội vạ thêm cho một vài 

cái xấu khác nữa. Còn những người nhắm mắt đánh giá, họ chịu khó tìm hiểu cặn kẽ hoàn cảnh, 

nguyên nhân và mục đích của sự việc nên kết qủa chính xác hơn nhiều. 

  

Anh Thịnh còn nói dài lắm, nhưng chị Ánh chỉ nhớ một vài điểm chính như thế. Chị hiểu là anh 

ấy muốn ám chỉ chị đã phao tin về chị Minh trong cái nhìn hời hợt. Lúc ấy, chị giận lắm, nhưng 

bây giờ chị thấy thật thấm thía. Chị liên tưởng đến chuyện ngày xưa của mình: chị bị phao tin 

đồn là ngoại tình với Tịnh, cũng do cái thấy bên ngoài cạn cợt rồi kết luận, đã làm chị mang 

tiếng oan suốt một đời. Nỗi oan ấy không làm sao giãi bày được. Chị phải chịu ngậm đắng nuốt 

cay bao nhiêu lâu nay. 

         

Giờ chị muốn làm như anh Thịnh nói, nhắm mắt lại để suy nghĩ, để tìm hiểu nguyên nhân đã gây 

nên những lỗi lầm đã qua. Thoạt tiên, chị cho là do tính mình hời hợt, vội vàng. Rồi tiếp đến, chị 

nghĩ vì tính chị không muốn hòa đồng với mọi người, thấy ai cũng ghét, ai nói gì, làm gì cũng 

không ưa. Lý do nào, suy xét kỹ, chị đều thấy không hoàn toàn đúng trong trường hợp vừa xảy 

đến. Cuối cùng, chị bừng sực nghĩ ra, đúng rồi, nguyên nhân đã tạo nên mọi rắc rối trong đời chị 

chính là tính hay đua đòi. Chị nghiệm thấy vì có tính ấy nên chị ít khi chịu thua người. Rồi khi 

biết là thua người, chị sinh ra ganh ghét, tỵ hiềm. Điều đó đã gây ra biết bao tệ trạng trong nhiều 

năm qua. 

  

Ngẫm lại, hiện tại, chồng chị và chị không còn hòa thuận như xưa cũng vì tính chị ưa đua đòi 

cho bằng người nọ, người kia. Những năm đầu mới qua đây, tiền làm ra hàng tuần của hai vợ 

chồng đã bỏ chung trong một trương mục. Rồi họ đã mua được nhà, sắm được xe riêng cho mỗi 

người đi làm. Khi đã tạm ổn định được cuộc sống, chị bắt đầu nhìn bạn bè chung quanh. Thấy ai 

có nhẫn, bông tai hột xòan, chị rỉ tai chồng bảo để dành dụm tiền mua cho chị, chứ đi dự tiệc hay 

đám cưới, người ta có mà mình không có, họ sẽ khinh. Rồi chị tiến xa hơn nữa, muốn luôn có 

những bộ đồ đi dự đám cưới phải đổi mới. Tiền của chị và chồng làm ra bao nhiêu, chỉ đủ cho 



chị mua sắm cho chính mình. Ở Việt nam, chồng chị còn cha mẹ già, suốt nhiều tháng không gởi 

về cho ông bà đồng nào, đã làm anh nóng ruột. Anh nhẫn nhịn chịu đựng nhưng không chịu nổi. 

Thế là những cuộc cãi vã về tiền nong đã làm mất niềm hòa khí trong gia đình. Anh đem chữ 

hiếu của con đối với cha mẹ ra nói với chị, chị không thèm để ý tới. Chồng chị thấy đó là cách 

đối xử tệ bạc của người ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình. Từ đấy, hai vợ chồng mở trương 

mục riêng. Họ sống chung trong một nhà, nhưng ít khi hỏi tới nhau, trừ trường hợp có ai mời dự 

tiệc, đám cưới họ vẫn đi chung và nói với nhau những câu chiếu lệ, để tránh miệng đời đàm tiếu. 

   

Sự việc ấy đã xảy ra cả gần năm nay nhưng chị không lấy thế làm buồn. Hằng ngày, chị đã có 

một số khá đông bạn bè, có vẻ rất ăn ý với chị, thường xuyên điện thoại chuyện trò hoặc đi siêu 

thị mua sắm đồ. Giờ chị mới nhận thấy, chính họ là những người đã tạo cho chị sự đau khổ vừa 

qua. Bỗng chị nhớ tới câu nói của một người bạn đã nói với chị hồi lâu lắm: “Đừng sợ những 

người hay phản đối mình, mà sợ những người luôn tán đồng lời nói hay việc làm của mình”. Chị 

thấy lời nói thật chí lí trong hoàn cảnh của chị bây giờ. 

   

Thật vậy, giờ chị đã nhận ra chị Dung mới là người bạn tốt. Trong đời chị, ít ra đã có hai lần chị 

Dung phản đối việc chị làm. Một lần, chị Dung đã can ngăn chị đừng giao thiệp quá thân tình với 

Tịnh và lần này chị đã tỏ ý không tin chị Minh ngoại tình. Rất tiếc những lần ấy chị đã không 

chịu nghe nên mới ra cớ sự. Chưa bao giờ chị cảm thấy thương mến chị Dung bằng lúc này. Rồi 

chị miên man nghĩ tới những cái tốt của chị ấy trước kia.   

   

 

 

 


