
Lời người viết: Xin mời qúy vị đọc loạt truyện ngắn có chủ đề: “Sống Đạo, Vui Đời”, có nghĩa
đem những điều đạo Phật dạy áp dụng vào cuộc sống, ta sẽ thấy đời bớt khổ, thêm vui. Mong
rằng ý của người viết sẽ được nhiều người đồng ý và thường xuyên thực hành để đời mình có
nhiều an lạc, hạnh phúc.
Xin thưa thêm: chúng tôi viết truyện ngắn có khi lấy bút hiệu là Châu Minh Anh. Châu là tên đứa
con lớn nhất, còn Minh và Anh là chữ lót của những đứa con sau.

NGÀN THU VẪN CÒN (phần 1)
Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

Hôm ấy, một ngày gần cuối năm, bầu trời thật ảm đạm và mưa phùn lất phất. Thời tiết đã bắt đầu
bớt lạnh. Trên chuyến tàu tốc hành từ Bắc vào Nam, có toa xe chở những anh em học tập cải tạo
được trả về với gia đình. Phương đang cùng một số bạn say mê ngắm những cảnh đẹp dọc
đường, mà lúc còn chiến tranh, họ chưa bao giờ biết đến. Bỗng tiếng còi xe lửa hú vang, báo
hiệu sắp đến ga, làm anh giật mình. Biết là ga mình phải xuống, anh ngậm ngùi từ biệt những
người bạn đã từng cùng anh chia ngọt xẻ bùi nhiều năm trên đất Bắc. Họ nghĩ rằng rồi đây sẽ
chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nên cảnh chia tay thật cảm động. Rồi Phương co ro, vội vã bước
xuống tàu, trong bộ đồ trại phát lúc về, không đủ che ấm trước cái lạnh còn sót lại của ngày cuối
đông. Tàu đã lăn bánh nhưng Phương vẫn còn vẫy tay chào họ và đứng nhìn theo cho đến khi tàu
mất hút trong mưa.

Phương không khó khăn lắm để tìm về tới nhà. Cảnh vật không khác mấy. Chỉ có người mua kẻ
bán ở những quán xá hai bên đường gần đó không còn tấp nập như xưa. Anh đi vào sân nhà. Lúc
ấy, có khoảng bốn năm đứa trẻ, vừa trai vừa gái, đang chơi trò bắt nẻ. Thật tình, anh không nhận
ra trong số ấy, đứa nào là con vì anh xa chúng đến nay đã gần bảy năm. Thấy người lạ vào nhà,
một đứa chạy đi gọi mẹ. Cả nhà gặp nhau như đang sống trong mơ. Có anh về, vợ anh, chị Thứ
hết sức mừng vui. Ngoài việc gia đình được đoàn tụ, chị không còn phải lo đi thăm nom anh.
Hơn nữa, anh cũng có thể ở nhà cùng mẹ chăm sóc các con để chị yên tâm đi làm ăn.

Phương về mới mấy ngày, chưa được nghỉ ngơi. Anh đã đề nghị vợ, có việc gì chỉ anh làm để
tăng thu nhập cho gia đình. Bà con chòm xóm biết anh siêng năng nên rất nhiều người muốn
giúp dạy nghề cho anh nhưng anh chỉ thích học sửa xe gắn máy. Anh cố gắng học trong hơn nửa
năm nhưng chẳng đi tới đâu vì chân tay quá vụng về. Rồi một hôm, Thứ bảo anh cùng đi với chị
ra chợ Châu Ổ mua dưa hấu về chợ thị xã bán. Chuyến đi buôn thật nặng nhọc, tưởng về sẽ kiếm
ăn được. Thật không may! Những ngày anh đem dưa bày bán trước chợ thị xã, trời liên tiếp mù
mưa nên không có mấy người mua. Thêm vào, không biết dưa họ trồng thế nào, mà chỉ để có ba
ngày, đã thối hết. Lòng buồn rười rượi, Phương kể cho mấy anh bạn gần nhà nghe. Có người
cười, chọc anh:

Đi buôn chẳng lỗ thì lời,
Đi ra cho thấy mặt trời mặt trăng.



Lần đi buôn đó, coi như cụt gần hết vốn bỏ ra. Tuy vậy, anh vẫn không nản lòng. Một lần nọ,
Thứ bị ốm, anh đề nghị cho anh đi buôn thay. Chị cũng muốn vậy vì biết đâu, anh lanh lẹ, sẽ
giúp chị được một tay. Chuyến ấy, đi vào Sài gòn, anh đem theo mấy bao đường mười ký để
kiếm tiền vé tàu. Lúc ở trên toa, gần đến ga Nha Trang, người ngồi bên cạnh anh oang oang cảnh
báo bà con giữ đồ cẩn thận chứ ga Nha Trang ăn cắp dữ lắm. Nghe nói, ai cũng đề phòng. Còn
Phương lấy hai chân đạp lên hai bao đường, không dám ngủ và ngồi nói chuyện với người đó
cho đến ga. Anh cẩn thận đến vậy nhưng thật lạ, sau khi tàu rời ga, anh chợp mắt một lát. Chừng
thức dậy, kiểm tra lại, anh thấy mất một bao đường. Còn anh bạn kia mất nhiều hơn.

Còn lượt về, anh lên chợ Soái Kình Lâm mua vải theo đúng giấy vợ kê. Lúc đợi ở sân ga chờ giờ
lên tàu, anh cố giữ bình tĩnh để nhân viên thuế vụ không nghi anh là con buôn. Nhưng không
hiểu sao, đứng chỗ nào anh cũng thấy trống trải, hiện rõ túi xách của mình. Cứ chừng mươi phút,
anh lại di chuyển, thay đổi chỗ đứng. Những lần như thế, tim anh rất hồi hộp vì nếu chẳng may
bị bắt, coi như sạch vốn, lấy đâu cho vợ đi buôn. Rồi cuối cùng, anh cũng về tới nhà bình yên.
Anh đã kể lại mọi việc cho vợ nghe. Chị Thứ nghi anh mê ngủ nên để mất bao đường. Chị rất
bực bội và nói nặng lời với anh. Sau đó , do ảnh hưởng của chuyến đi, gần cả tuần, người anh rã
rời, mệt mỏi như vừa ốm dậy do tinh thần quá bạc nhược.

Từ đó, chị Thứ không để anh đi buôn thế chị nữa. Anh rất buồn vì mong ước được giúp vợ
không thành. Nhưng không biết làm sao hơn bởi mấy người thân đều cho anh không có tay đi
buôn. Anh không dám ở nhà chơi không, đành phải đi học nghề lại. Anh quyết định làm vậy,
phần vì sợ chính quyền thấy anh không có công ăn việc làm, sẽ cho đi kinh tế mới. Phần khác,
anh biết sẽ không ở yên được với vợ nếu anh ngồi nhà chơi trong khi chị đi buôn cực nhọc. Anh
nghĩ như thế vì thời gian qua, mỗi lần chị đi hàng về, thấy anh có vẻ nhàn rỗi, chị vạch điều nọ
điều kia ra dằn vặt, trách móc anh. Nào là sao không đi mượn thang, sửa chỗ dột trên máng, chứ
ít bữa mưa, nước chảy đầy nhà. Trong khi trời thì đang mùa hè, nắng chang chang. Nào là sao
không thường xuyên xuống chợ thu tiền thiếu. Ôi không biết bao nhiêu thứ để chị có thể nói.
Theo Phương biết, sở dĩ có điều đó, trước tiên là do tính chị hay nói. Hơn nữa, chị đi buôn bên
ngoài, rất vất vả. Lắm lúc, chị phải đối diện với những hoàn cảnh ngặt nghèo, hồi hộp. Có khi
hàng bị bắt, chị phải hạ mình năn nỉ, xin xỏ. Có lẽ vì vậy, chị sinh ra bẳn gắt. Rồi chị lại có tính,
nói nặng lời với ai, chẳng mấy khi biết hối hận. Dù có hối hận, chị cũng chẳng bao giờ chịu xin
lỗi, nên cứ tái diễn hoài. Đặc biệt, ai biết chị cũng đều công nhận chị rất xông xáo, giỏi giang.
Mới ngày nào, cả gia đình sống nhờ vào đồng lương. Nay thời thế đổi khác, chị hòa nhập vào
cuộc sống mới rất nhanh. Rồi người này hết lời khen ngợi chị. Người kia tỏ sự khâm phục tài
xoay xở của chị. Ngoài ra, chị lại có chút nhan sắc nên một vài người đàn ông rất ngưỡng mộ
chị. Những điều ấy đã nuôi lớn dần tính tự phụ vốn đã sẵn có nơi chị. Do đó, với gia đình, chị
thường biểu lộ sự độc đoán, không muốn ai trái ý mình. Riêng đối với mọi người, chị cười nói
rất vui vẻ, hoạt bát vì đó là sự cần thiết cho giao tế làm ăn. Còn Phương, bản tính trầm trầm, ít
nói. Đối với vợ, anh thường nhường nhịn. Anh luôn nhớ hai câu thơ rất hay, ông bà ta thường
dùng để khuyên dạy những người con gái đã lập gia đình:



Chồng giận thì vợ bớt lời.
Cơm sôi, nhỏ lửa, cả đời không khê.

Nhưng với anh, để êm cửa, êm nhà, anh nghĩ mình dùng cũng không sao nên đã tự sửa chữ
“chồng” “vợ” qua lại, mỗi khi vợ lớn tiếng với anh.
Anh cũng đã từng khuyên vợ nên nhớ và áp dụng câu nói ấy hằng ngày để gia đình được vui vẻ,
hòa thuận. Chị chẳng những không nghe, lại còn lấn lướt anh hơn.

Phương rất buồn là Thứ không hiểu những biến chuyển tâm lý của người có cuộc sống đổi đời
nên chị luôn nói năng chẳng giữ lời. Ngày nọ qua ngày kia, Phương vẫn chịu đựng cách đối xử
thiếu tế nhị của vợ và lòng thấy không vui. Anh nhớ khoảng hơn bảy năm trước, khi nguồn thu
nhập chính của gia đình là từ anh thì cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, yên vui. Nay anh như
người vô dụng, vợ đã tỏ ra hất hủi, rẻ khinh mình. Thế rồi, lần nọ, chỉ có lý do đứa con gái út đi
chơi, bị trẻ hàng xóm xô ngã, sưng bầm chân, chị đã dùng từ “đồ vô tích sự” để nói với anh. Anh
thấy rõ là “cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng”, anh càng nhịn, chị càng làm tới. Vì vậy,
anh đã tỏ lộ sự bất bình nhưng với thái độ hết sức ôn hòa:

-Em biết tôi là con người, chứ không phải là một vị thánh. Em dùng lời lẽ nặng nề hoài, tôi
không chịu nổi. Thật sự em muốn điều gì, cứ nói ra.

Như bị dồn nén nhiều ngày một điều chưa nói được, nay được dịp, chị nói không chần chờ:

-Hồi đó còn non dại, tôi thấy gia đình anh gặp chuyện quá đau lòng, tôi thương hại mà lấy anh,
chứ không phải yêu anh. Nay tôi mới thấy mình lầm.

Lời nói của Thứ làm anh điếng người. Đó là một sự xúc phạm vô cùng nặng lời. Với một người
khác, chắc chắn đã có một trận cãi vã kịch liệt. Nhưng với Phương, anh chỉ ngồi, cúi xuống ôm
chặt lấy đầu. Phương nghĩ, bây giờ có nói gì cũng bằng thừa. Bởi vì trong thời gian gần đây, anh
thấy vợ đi buôn, lúc nào quần áo cũng đẹp đẽ, tươm tất, mặt mày sáng trưng. Chắc là có vấn đề ở
ngoài đường nên về nhà, chị mới ăn nói với anh như vậy. Vì thế, từ đó, hố ngăn cách giữa hai
người càng lớn. Một hôm, anh ngồi buồn, nghĩ vẩn vơ. Anh không tin lời vợ đã nói. Bỗng anh
nhớ lại chuyện năm xưa.

Hồi đó, Phương ở nhà bác Ba, anh ruột của cha, đi làm. Phương đẹp trai, to con, có đôi mắt rất
buồn, lúc nào cũng hơi hoe hoe đỏ, dường như vừa mới khóc xong. Nhà Thứ ở đầu đường. Hàng
ngày, chị gặp Phương đi làm ngang qua và thường nhìn anh với sự cảm tình đặc biệt. Rồi một
hôm, bác Ba qua nhà thăm ba mẹ Thứ, nói chuyện có ý muốn cậy người mai mối hỏi Thứ cho
Phương. Từ ngày ấy, chị càng yêu anh hơn vì biết rõ hoàn cảnh gia đình anh, do câu chuyện bác
Ba kể lại:



Ông bà, cha mẹ Phương đã cư ngụ trong một ngôi làng cạnh bờ sông, cách biển chừng vài cây
số. Ở đây, dân cư có người sống bằng nghề nông, có người sống bằng nghề làm biển. Những gia
đình làm biển, con trai ít người chịu theo học chữ, vì thấy làm biển hái ra tiền, học chữ làm gì
cho mệt. Còn con gái cũng có người chịu đi học. Cha mẹ Phương làm nông và rất muốn con cái
tiến thân bằng con đường học. Vì vậy, sau khi học hết bậc tiểu học trường làng, Phương được
cha mẹ cho lên tỉnh ở trọ nhà ông bác đi học. Phương rất chăm học nên học rất giỏi. Năm ấy, anh
học lớp Đệ tam, ở tuổi đang lớn, biết mơ mộng và thích yêu đương. Hằng tuần, mỗi chiều Thứ
bảy, anh thường đạp xe về quê cùng với một cô gái, tên Lành, học dưới anh hai lớp và ở cách nhà
anh chừng vài trăm mét. Chỉ một năm trước, Lành không có gì đặc biệt mà sao bây giờ dễ
thương quá và Phương đã có ý mến cô. Vậy là chủ nhật nào, Phương cũng lân la đến nhà Lành
chơi. Thoạt tiên, cha mẹ Lành không có ý kiến gì. Nhưng sau thấy Phương lui tới hoài, họ đâm
bực vì biết Phương muốn đến với con họ. Tâm lý chung, một số người có định kiến, hễ con trai
nhà nghèo muốn tới với con gái nhà giàu là có ý muốn “ đào mỏ”. Cha mẹ Lành cũng có ý nghĩ
ấy nên rất coi thường Phương. Một lần nọ, Phương đi có việc, vừa ngang qua nhà Lành thì nghe
có tiếng người trong nhà nói vọng ra:

Con cóc nằm nép bờ ao,
Lăm le đòi đớp ngôi sao trên trời.

Tiếp theo là một tràng cười rất lớn. Phương nghe và hiểu họ muốn nói gì. Anh đã đem điều này
kể lại cho cha mẹ nghe. Cho nên, từ đó, hai bên gia đình có hiềm khích với nhau. Cha mẹ
Phương thường tỏ lộ với bà con chòm xóm rằng ông bà khinh gia đình Lành giàu mà ít học.

Rồi trận lụt năm Thìn, trận lụt lớn có tiếng, tàn phá quê hương anh. Nước từ trên nguồn đổ về,
tràn hết ra hai bên bờ sông và ngập nhà dân cư rất nhanh. Dân trong làng tìm cách đưa người đến
những nhà lầu đúc để lánh nạn. Khu vực chung quanh nhà Phương chỉ có lầu đúc của gia đình
Lành. Từ lúc chiều, nước còn thấp, mọi người đã di chuyển hết đến đây. Chỉ trừ cha mẹ Phương
và hai đứa em là không đến. Một vài người nói chuyện với nhau, có lẽ ông bà đoán trận lụt cũng
sẽ như mọi năm, chỉ hung dữ chừng nửa ngày rồi xuống. Vì vậy, ông bà để cả gia đình ở nhà,
chờ nước rút. Thật sự, mọi người đâu có biết nguyên nhân sâu kín là cha mẹ Phương chẳng bao
giờ chịu hạ mình nhờ vả gia đình Lành. Thế rồi, đêm hôm đó, nước dâng lên cao và chảy xiết
lắm. Trong cơn hoảng loạn, chẳng ai còn nhớ đến ai. Giả dụ, có một người nào đó còn nhớ tới
gia đình Phương, chắc cũng chẳng ai dám đi cứu họ nữa. Tới giờ phút này, cha mẹ Phương có
hối hận cũng đã muộn rồi. Lúc ấy, mọi người đều ngồi ôm gối, ủ rũ. Chỉ có người anh họ của
Phương, cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Bất thình lình, anh vụt hé cửa nhìn ra ngoài.
Những âm thanh ghê rợn của gió rít, hòa với tiếng ì ầm của nước chảy cuồn cuộn, làm ai nghe
cũng lạnh người. Nhưng anh vẫn cố nhìn về phía nhà Phương để tìm một tia hy vọng. Bỗng, có
những giọng réo hú thất thanh như tiếng nhiều người kêu cứu não nùng ở đằng xa, về hướng nhà
cha Phương vọng lại. Anh đóng sầm cửa lại, hét lên và ngồi quỵ xuống…
Khoảng bốn, năm ngày sau, người ta đã tìm thấy xác của cả gia đình Phương được cột chặt lại



với nhau ở những cánh tay, bằng một sợi dây dừa bện rất chắc. Phương đoán, có lẽ, cha anh trong
lúc nguy cấp đã nghĩ ra cách ấy để thân nhân khỏi phải tốn công đi tìm kiếm nhiều ngày.

Cái chết của gia đình quá đau lòng, chỉ bắt nguồn từ sự hiềm khích, mà nguyên nhân là do
Phương, anh nghĩ vậy. Vì thế, nỗi ám ảnh cứ ray rứt anh, hết tháng này tới năm kia. Mỗi lần nghĩ
đến, nước mắt anh cứ ứa ra, khó kìm giữ lại được. (Mời xem tiếp phần 2)


