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Sau này, khi hai người yêu nhau, Thứ đã thú thật câu chuyện đã làm chị buồn trong nhiều ngày.
Chị còn nói chính đôi mắt to, gợn buồn của anh đã chinh phục chị ngay từ ngày gặp gỡ đầu tiên.
Vậy mà, bây giờ Thứ nói ngược lại hết. Phương càng nghĩ càng buồn.

Có nhiều đêm nằm thao thức không ngủ được, trong đầu anh cứ lởn vởn : “Thứ lấy mình vì
thương hại, vì lầm”. Nhiều lần, anh về nhà thím Bảy thăm chơi. Thím thấy anh xanh và gầy, cứ
gặng hỏi lý do. Đầu tiên, anh nói loanh quanh, nhưng cuối cùng anh phải nói thật với thím. Rồi
anh đưa ý kiến: Anh thực sự quá chán ngán cảnh chung sống với vợ như thế này. Anh muốn bỏ
đi một nơi nào thật xa, nhưng không biết đi thì làm gì để sống. Hơn nữa, tình thương hai đứa con
làm anh rất khó xử. Thím Bảy nghe xong, thở dài:

-Nghiệp của con nặng quá. Thím nghĩ vì mấy đứa nhỏ, con không đi đâu hết. Đi đâu con cũng
phải trả nghiệp thôi. Chi bằng, con nên từ từ khuyên nó, lúc nó vui vẻ, để nó bỏ tính ăn nói với
chồng như vậy.  Đừng vì một lý do nào mà bỏ nhau.

Thím còn giải thích cho anh, theo sự hiểu biết của thím, việc vợ chồng, con cái đến với nhau
không phải ngẫu nhiên mà do nghiệp đưa đến. Họ đến để đòi nợ, trả nợ hoặc để đền ơn, báo oán.
Thành thử, có vợ chồng rất thương yêu nhau. Có vợ chồng gặp nhau là xung đột. Còn các đứa
con cũng vậy. Cùng trong một gia đình, có đứa rất hiếu thảo, luôn chăm sóc, hỏi thăm mẹ cha.
Có đứa bất hiếu ngỗ nghịch, gây khổ trăm bề. Nếu biết được vậy, thì dù gặp hoàn cảnh nào cũng
không nên chạy trốn. Vì không trả cách này, cũng phải trả cách khác; không trả kiếp này, cũng
phải trả kiếp khác. Cách tốt nhất là làm nhiều việc lành để hóa giải nghiệp xấu kia. Mà việc lành
gần nhất là vợ chồng nên ôn hòa dàn xếp những bất đồng.

Phương nghe, chỉ im lặng, không nói. Rồi khoảng đâu năm, sáu tháng sau, chị Xuyến, con bác
Ba, ở Sài Gòn gởi thơ về. Chị báo, chồng chị trong lúc lái xe lam chở khách, đã bị một xe lớn ép
vào lề đường, anh ngã xuống bị thương rất nặng. Thấy hoàn cảnh của Phương, chị muốn gọi anh
vào làm thay việc của chồng chị trong một thời gian. Cốt ý chị muốn để cho Thứ thấy việc chồng
bỏ đi xa như vậy là có ảnh hưởng xấu cho mình và sẽ thay đổi tính nết. Chừng đó Phương về, sẽ
dễ sống hơn. Phương đọc xong thơ, lòng vui hẳn lên vì biết đâu, đây sẽ là dịp may. Vào trong đó,
anh tìm được việc và không về. Chiều hôm ấy, anh kể lại sơ lược sự việc cho vợ và nói:

-Anh thấy anh ở nhà chẳng giúp được gì cho em vì việc nhà đã có mẹ lo rồi. Anh muốn vào giúp
chị Xuyến một thời gian, kiếm chút tiền phụ với em.

Không chần chờ, Thứ trả lời bằng giọng gay gắt:

-Được đó. Ông đi đi. Ông đi tôi rất mừng. Ông đi mà không về, tôi sẽ làm heo đãi cả xóm.



Câu nói của vợ đã không làm anh buồn, dù là lời nói rất phụ bạc. Trái lại, anh nghĩ, anh sẽ rất
yên tâm khi ra đi, bởi vợ chẳng thiết tha gì với anh. Hơn nữa, lúc ấy, trong đầu anh lóe lên ý nghĩ
trả thù. Anh biết mình có tính nhẫn nhịn với vợ mà ít người đàn ông nào có. Anh mong Thứ lấy
chồng khác và vẫn giữ tính ăn nói bừa bãi, xốc óc như vậy, chắc chắn sẽ gãy gánh giữa đường.

Thế là Phương, từ nay, sẽ có một cuộc sống mới khác. Lúc đầu, anh cứ tưởng vào ở giúp chị
Xuyến một thời gian. Chừng đến nơi anh mới biết chồng chị có khỏi, cũng tàn phế, không lái xe
được. Vậy là anh có việc làm dài lâu.

Hai chị em rất thương mến nhau vì họ có cùng hoàn cảnh, chịu bất hạnh trong đời sống vợ
chồng. Họ lại còn cho rằng họ chịu ơn nhau. Cứ nghĩ vậy nên tiền thu được từ việc chạy xe, chị
Xuyến muốn đưa cho em kha khá, không phải như trả cho người làm công. Còn Phương không
muốn lấy tiền của chị nhiều vì anh rể tàn tật. Anh ấy đã không làm ra tiền, lại còn cần chi nhiều
tiền thuốc cho anh. Từ ấy, Phương có chút ít tiền dành dụm. Tuy hết sức hận vợ và biết vợ làm
ăn khấm khá, nhưng cứ vài ba tháng, anh lại gởi tiền về phụ vợ nuôi con. Người giúp anh liên lạc
trao tiền cho Thứ, lần nào về, cũng ghé lại nhà thím Bảy. Thím kể đã nhiều lần, thím khuyên Thứ
nên hồi tâm, thay đổi tính nết để gọi Phương về, nhưng chị ấy không nghe. Thím thấy cứ tình
trạng này, chắc rồi Thứ sẽ lấy chồng khác.

Quả vậy, không bao lâu sau, việc phải đến, đã đến. Tin đồn chị Thứ có chồng. Phương nghe điều
ấy với thái độ dửng dưng. Còn chị Xuyến, sau đó, cứ khuyên Phương nên lấy vợ. Anh một mực
từ chối, lấy cớ rằng anh đã quá chán ngán cuộc sống vợ chồng rồi. Cứ nghĩ tới những lời chì
chiết của vợ là anh thấy ớn lạnh.

Thế rồi, một sự việc vô cùng kinh ngạc đã đến với anh. Một buổi tối nọ, vào khoảng tám giờ, anh
đi làm vừa về tới nhà thì biết có người chờ gặp anh. Sau vài lời thăm hỏi xã giao, người ấy vào
ngay chuyện. Anh ta có người chị, tên Trân, muốn đi Mỹ và biết Phương đã học tập cải tạo trên
ba năm nên nhờ anh ấy tới hỏi chuyện. Nếu Phương đồng ý, anh ta mời Phương đi dùng cơm tối
với hai chị em của anh để bàn bạc. Phương đồng ý, không chút do dự. Xong việc, người này đưa
Phương về nhà. Anh quá đỗi vui mừng, kể lại mọi việc cho vợ chồng chị Xuyến nghe. Đời anh,
một lần nữa, sắp có sự thay đổi lớn. Anh sẽ có vợ và được đi Mỹ. Trân chỉ cần bản gốc giấy ra
trại của Phương và giấy tờ cần thiết của hai đứa con anh. Sau đó, mọi việc chị sẽ lo hết.

Thấm thoắt, đã đến ngày lên máy bay đi Mỹ. Phương hết sức sung sướng, cứ ngỡ mình đang
sống trong mơ. Vì biết bao nhiêu người bạn của anh nạp đơn trước rất lâu mà đã thấy tăm hơi gì
đâu.

Gia đình anh đến sinh sống tại một tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ. Phương và Trân sống rất
hạnh phúc, bên hai đứa con riêng của mỗi người. Họ chưa phải đi làm vì còn đang trong thời kỳ
hưởng trợ cấp. Lúc ấy, vào mùa đông, tuyết rơi nhiều. Hằng ngày, Phương không muốn đi đâu,
chỉ thích ngồi ở nhà nghe Trân nói chuyện vì âm giọng thật dịu dàng, ngọt ngào và vẻ đẹp qúy



phái của chị đã cuốn hút anh. Phương thấy đời mình thật tuyệt vời khi được sống với người vợ
như Trân.

Rồi vào một hôm, sau ngày hết hạn ăn trợ cấp, Phương được một người làm việc cho Hội Bảo
Trợ đến chở đi tìm việc làm. Khi về, vào phòng, anh thấy hiện tượng lạ. Cửa tủ treo quần áo của
hai vợ chồng mở toang. Anh kiểm tra, không thấy quần áo của Trân. Hoảng hốt, anh chạy qua
phòng mấy đứa con của vợ cũng trống trơn. Anh nằm vật xuống giường, hai tay bấu vào tóc, rên
rỉ:

-Đây là thật hay mơ ? Sao đời tôi cứ mãi gặp chuyện bất hạnh như thế này?

Từ ấy, Phương càng thù hận đàn bà hơn. Anh ở Mỹ tới gần mười lăm năm nhưng chưa bao giờ
nghĩ tới chuyện cưới vợ lần nữa, mặc dù anh để dành được khá nhiều tiền và vàng. Đã vậy, thỉnh
thoảng, anh còn được nghe kể: nhiều thanh niên về Việt nam cưới vợ, đem qua và sắm xe hơi
đẹp cho đi, ở được vài tháng thì cuốn gói đi mất. Thậm chí, có người còn có con với chồng, để
con lại, rồi bỏ chồng đi biền biệt. Cứ mỗi lần anh nghe tới, cơn giận lại sôi lên. Anh lầm bầm
nguyền rủa cho đã cơn giận:

-Cái thứ đàn bà bạc như vôi.

Hiện anh còn có dự tính, sau khi đứa con gái út lập gia đình, anh sẽ nghỉ hưu sớm ở tuổi 62 và về
Việt nam, mua một căn nhà để dưỡng già. Bà Sáu làm cùng hãng, nghe tin này, liền tới gặp anh.
Bà nói bà có đứa cháu gái nuôi, tuổi chừng 35, không đẹp lắm, nhưng rất hiền, lỡ thời rồi ở vậy.
Bà thấy hoàn cảnh anh đã gặp long đong nhiều về đường tình duyên, mà cháu bà thì sống một
thân một mình nên bà muốn giới thiệu cô ấy cho anh. Thật ra, anh cũng đã có ý định về Việt nam
lấy vợ, cốt là để trả thù đàn bà, mà người đầu tiên là Thứ. Chính chị là đầu dây mối nhợ đem đến
cho anh nhiều nhục nhã và anh đã chịu bao khổ đau trong suốt nhiều năm. Vì vậy, khi nghe bà
Sáu nói, anh chịu ngay. Anh cũng nói rõ cho bà biết, anh cưới vợ chỉ để sống ở Việt nam, chứ
không đưa qua Mỹ.

Đúng như dự định, anh về quê, cố tìm mua một căn nhà thật đẹp, càng gần nhà Thứ càng tốt.
Mua được rồi, anh gọi điện thoại cho bà Sáu về. Vì mọi việc, bà đã sắp xếp từ trước nên bà bảo
anh Phương, chỉ cần chọn ngày để làm đám cưới. Anh có đủ sức để tổ chức đãi tiệc ở nhà hàng
lớn nhưng anh không làm. Anh muốn làm ngay tại nhà mới mua, cốt mời hết bà con chòm xóm
để chọc tức chị Thứ chơi. Trong bữa tiệc có chương trình văn nghệ giúp vui. Tới hồi không khí
buổi tiệc trở nên sinh động thì có hai thanh niên lên. Một anh xin ngâm thơ. Anh ta cố ngâm thật
hay, theo giọng hát ru con của người Bắc, để gợi sự chú ý của mọi người:

Trời mưa nước chảy qua sân,
Em lấy ông lão qua lần thì thôi,
Bao giờ ông lão chầu trời ,
Thì em lại lấy một người trai tơ.



Mọi người cười ồ lên. Mặt anh Phương tái hẳn đi. Không chần chờ, anh thứ hai ngâm tiếp:

Trâu già ưa gặm cỏ non,

Già ham trống bỏi, mau còng lưng thôi!

(Trống bỏi:đồ chơi bằng giấy giống hình cái trống. Nghĩa bóng: Những lão già thích phiêu lưu
tình ái với những cô gái trẻ.)

Tốp thanh niên vỗ tay, đập bàn, lấy muỗng gõ vào ly thủy tinh, và cười ngặt nghẽo. Anh Phương
ngồi chết trân, mặt đanh lại và ánh mắt long lên nét dữ tợn.

Tiệc tan, anh hỏi đứa cháu chịu trách nhiệm mời khách, mới biết hai thanh niên đó là cháu của
chị Thứ. Anh Phương không thể trách cháu được vì chính anh đã đưa ra ý kiến nên tìm mời vài
người bà con của chị . Anh muốn làm vậy. Vì chắc chắn khi đi dự tiệc về, họ sẽ kể lại cho chị
Thứ nghe anh Phương có vợ trẻ đẹp, có nhà mới trang trí thật sang trọng. Thế nào chị ấy chẳng
tức lộn ruột lên. Không ngờ, việc chị có tức hay không thì chưa biết, chứ hiện anh đang rất bỉ
mặt với bà con, bạn bè. Anh còn điên tiết hơn khi nghe có một người trẻ nói với bạn: “ác giả, ác
báo : hại người thì có người hại lại thôi.”

Ai cũng tưởng điều đó sẽ làm anh nhụt lòng, từ bỏ việc tìm kiếm cách trả thù chị Thứ. Nhưng
không, anh đang rất cay cú vì quả quyết chị Thứ có nhúng tay vào. Chứ bọn trẻ không thể có
những lời đó. Vậy nên, anh dự tính làm nhiều điều để trả đũa chị: anh sẽ mua cho vợ một chiếc
xe gắn máy loại đắt tiền nhất. Rồi lần lần anh sẽ đưa vợ đi du lịch, thăm những nơi nổi tiếng
trong nước và nước ngoài. Mỗi lần đi, anh phải cố làm sao để cho chị Thứ biết …

Bao nhiêu toan tính anh Phương đã, đang và sắp làm nhằm cho chị Thứ biết để trả thù, chẳng qua
tại anh không biết gì về những thay đổi lớn trong cuộc đời của chị…

Chị Thứ không muốn mình mãi mãi là mục tiêu cho anh Phương nhắm vào để trả hận. Chị đã
mệt mỏi lắm với trò “ ăn miếng trả miếng” rồi. Do đó, mấy ngày liền chị cố nhớ để ghi lại đầy đủ
những điều cần viết cho anh. Xong, chị đem nhờ thím Bảy đưa. Chị biết anh Phương rất kính nể
thím và chỉ có thím mới bảo được anh đọc thư của chị.

Anh Phương cầm lá thư từ tay thím Bảy với sự miễn cưỡng. Thấy vậy, thím giải thích cho anh:
một số người thường tìm về với Đạo khi gặp những đau khổ tột cùng về tình yêu hay bị thất bại
lớn trong cuộc đời. Thứ cũng vậy. Mấy năm nay, Thứ thường làm công quả cho chùa Sư nữ.
Tính nết Thứ thay đổi nhiều lắm. Nghe xong, anh Phương mới chịu hứa là sẽ đọc vì muốn tò mò
xem Thứ thay đổi những gì.

Phương cầm thư về nhà nhưng không dám đọc. Anh chờ vợ đi chợ, mới vào phòng lén mở ra
xem. Đọc xong lá thư, anh muốn vò nát, vất đi vì sợ vợ biết sẽ có chuyện không hay. Nhưng sao
vừa định làm thì anh lại ngừng vì lá thư đem lại cho anh quá nhiều suy nghĩ. Anh tìm chỗ giấu để



lúc nào vợ đi đâu, anh sẽ lấy ra đọc lại. Anh mới đọc chỉ mấy lần, đã nhớ hết. Vì vậy, lần này, vợ
vừa ra khỏi nhà, anh ra ngồi dựa vào ghế sofa, mơ màng nhớ từng chi tiết của lá thư: (mời xem
tiếp phần cuối)


