
Lời người viết: Xin mời quí 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. 

 

Truyện ngắn: BÌNH MINH CHIM HÓT (phần 1)                            

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

      

Đang làm việc tại hãng, chị Ánh nhận được điện thoại của chồng, bảo phải về gấp vì hệ thống 

báo động chống trộm ở nhà hú và cảnh sát đã tới tận nhà. Chị hớt ha, hớt hải đi xin phép, xong 

vội vã ra xe phóng về ngay. Trên đường đi, chị cầu mong sao, đó không phải vì bọn gian tới dọn 

nhà. Lòng hồi hộp và tâm trí căng thẳng làm chị mất bình tĩnh. Về đến nơi, chị thấy xe cảnh sát 

quay đèn đứng trước sân. Chị xuống xe, hấp tấp định tới mở cửa ga-ra. Lúc ấy, hệ thống báo 

động vẫn còn hú. Chị dè dặt không dám vào vì thấy cửa lớn từ ga-ra vô nhà mở toang. Cảnh sát 

đã đến kiểm tra trước, biết là không có điều gì nguy hiểm, ra hiệu bảo chị vào. Chị hồi hộp đi 

quan sát khắp nơi. Thật hú vía, mọi đồ đạc còn y nguyên. Chị thở phào sung sướng. Lúc này, chị 

mới đoán, có lẽ, con gái chị ra khỏi nhà sau cùng, cài hệ thống báo động mà quên gài chốt cửa. 

Do đó, có thể, hơi gió từ lỗ thông hơi của hệ thống điều hòa làm cho cửa mở nên bộ phận báo 

động cứ hú hoài. Chị lầm bầm trách con gái sơ ý để chị lo muốn đứng tim. 

  

Về sớm mấy tiếng đồng hồ, chị muốn tìm một vài việc vặt trong nhà làm cho đỡ buồn. Sau khi 

lau chùi bếp núc xong, chị lên phòng con gái dọn dẹp. Chị kéo màn cửa ra cho ánh sáng lùa vào 

và đưa mắt rảo quanh khắp các nhà phía trước. Chị nhớ từng chiếc xe của mỗi gia đình. Nếu có 

xe nào lạ là chị biết ngay. Bỗng một xe màu cà phê sữa mới toanh đang chầm chậm chạy tới, 

dường như muốn tìm nhà ai. Chị đưa mắt nhìn theo. Cuối cùng, xe ấy quanh vào ngôi nhà đối 

diện, hơi xéo về phía bên phải nhà chị. Đó là nhà chị Minh, bạn học hồi thời trung học của chị ở 

Việt nam. Thật là một sự tình cờ lạ lùng: hai người gặp lại nhau sau hơn ba mươi lăm năm xa 

cách. 

  

Nguyên cách đây gần một năm, chị Ánh sống trong ngôi nhà xây dựng đã lâu lắm, xa nơi này 

trên hai mươi dặm. Rồi một người bạn hàng xóm đã mua một căn nhà mới, rất gần hãng làm để 

tiện việc đi lại. Ngày đãi tiệc về nhà mới, người bạn có mời vợ chồng chị Ánh đến dự. Vốn bản 

tính không muốn thua ai, hễ thấy ai có cái gì hơn mình là chị sinh lòng bực tức. Sau đó, bằng 

mọi giá, chị phải cố làm cho bằng hoặc hơn mới thôi. Vì vậy, chị đã đến khu nhà này mua một 

căn. Còn gia đình chị Minh cũng vừa dọn đến đây chưa được nửa năm, để được ở gần đứa con 

gái út vừa ra riêng, cho vui cảnh cả nhà sum họp. Hai bên gặp nhau rất vui mừng. Từ đó, họ 

thường xuyên qua lại nhà nhau, kể về chuyện mình sau những năm rời ghế trường trung học. 

Qua câu chuyện, chị Ánh biết chị Minh đã đỗ đạt cao và tìm được người chồng danh giá. Tới tiểu 

bang này, chồng chị Minh, anh Bình, tiếp tục học lại và làm việc có vai vế trong một công ty nọ. 

Còn những đứa con của chị Minh cũng lấy sự học làm kế mưu sinh bền vững cho tương lai. So 

sánh với mình, chị Ánh thấy gia đình chị thua kém khá xa, từ chồng, bản thân mình và cả con cái 

nữa. Bên ngoài, chơi như có vẻ thân tình lắm nhưng trong lòng chị Ánh rất đố kỵ. Nói chung, chị 

đã đối xử với chị Minh theo cách bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Trái lại, chị Minh luôn xem chị 

như một người bạn thân thiết. Vì xa quê hương, gặp một người bạn cũ ở gần, đó là điều vô cùng 



quí đối với chị. Do vậy, trong những bữa tiệc tại nhà, lúc nào vợ chồng chị Ánh cũng có mặt. 

Vào những lúc này, anh Bình thường hay kể cho mọi người nghe về sự thủy chung của vợ trong 

những năm anh ở trại cải tạo. Không biết có ai nói cho anh Bình về quá khứ của chị Ánh hay 

không, nhưng khi nghe anh ấy nhắc tới sự trung thành của chị Minh, chị Ánh liếc nhìn chồng, rồi 

tức ứa lên tới cổ, dường như chị đang bị châm chọc vậy. Thực ra, chị có một tì vết, không biết 

đúng thật hay không, chỉ riêng chị biết.  

 

Nguyên sau năm 1975, chị Ánh được bổ dạy ở một trường tiểu học trong thị xã. Cùng lúc, cũng 

có nhiều giáo viên mới về trường nữa. Trong số ấy, có một giáo viên nam tên Tịnh, dáng dấp rất 

nghệ sĩ, mái tóc gợn sóng bồng bềnh, thích đàn hát và ngâm thơ rất hay. Từ đó, cứ mỗi khi Tết 

và hè đến, nhà trường có tổ chức văn nghệ, Tịnh đều nhận lãnh vai trò tập dượt. Chị Ánh cũng có 

máu văn nghệ, rất thích hát, nên hai người thường sát cánh bên nhau trong những dịp này. Thêm 

vào, lúc ấy, nhà trường có chỗ ở tập thể cho giáo viên ngay trong trường. Chị Ánh và anh Tịnh 

cùng ở trong khu tập thể đó. Thời gian này, chồng chị Ánh đang đi học tập cải tạo. Ở nhà, chị 

thường giao thiệp có vẻ thân tình với Tịnh nên có nhiều người dị nghị. Trong số bạn dạy chung 

trường, chỉ có chị Dung là người trực tính, thường xuyên khuyên chị Ánh chấm dứt ngay sự lãng 

mạn này, nếu không, về sau đổ bể, sẽ mất hạnh phúc gia đình. Chị Ánh không nghe lời. Thế rồi, 

một ngày nọ, một giáo viên trong khu tập thể có việc đi về khuya, đã bắt gặp Tịnh đi từ hướng 

phòng chị Ánh về phòng mình. Dù rằng không chắc Tịnh đã từ phòng chị Ánh ra, người giáo 

viên ấy cũng đã phao tin với sự quả quyết. 

  

Trước kia, chị Ánh đã bán tín bán nghi là chị Dung đã kể lại cho vợ chồng anh Bình nghe về 

chuyện ấy. Và gần đây, mặc dù đã nhiều lần, chị Ánh để ý không thấy chị Dung có tính ngồi lê 

đôi mách, nói xấu người nọ người kia, vậy mà, không hiểu sao, chị vẫn cứ tin anh Bình đã biết 

chuyện nên thường hay ấm ức trong lòng.  

  

Hôm nay, chị Ánh thấy có một người đàn ông lạ xuống xe, vào nhà chị Minh trong khi chồng chị 

về Việt nam mới có vài tuần. Chị dán mắt theo dõi. Chỉ vài giây, sau khi người đàn ông bấm 

chuông, cửa lớn bật mở. Chị Minh bước ra, nói một câu gì đó và ôm chầm lấy người đàn ông, lộ 

vẻ mặt đầy vui mừng. Rồi chị dắt tay người ấy, đưa vào nhà. Quả là một điều lạ lùng quá sức 

tưởng tượng vừa xảy ra trước mắt chị Ánh. Chị thấy lòng vô cùng sung sướng vì thần tượng của 

một số người, trong đó có chồng chị Minh, sắp sụp đổ. Và bao nhiêu tị hiềm, ganh ghét trước 

đây, giờ chị muốn xổ ra hết. Chị vội xuống nhà dưới, lấy điện thoại rồi bấm số, gọi ngay cho 

người bạn tâm đầu ý hợp nhất, nhưng rất tiếc người ấy không có ở nhà. Chị bấm sang số khác: 

 

-A lô, chị Dung đó hả? Chị biết gì không? Chuyện động trời. Chuyện động trời. 

-Có gì vậy? 

-Con mẹ Minh lấy trai, đem trai về nhà bà ơi! Chồng nó mới về Việt nam được hai tuần. Mẹ 

chồng nó chết. Tui hỏi tại sao nó không về, nó nói, nó có việc, cần phải ở lại. Việc cần gì? Cần 

hẹn với bồ nhí! Chồng đi vắng. Cơ hội ngoại tình tốt mà! 

  

Trong khi chị Ánh nói, nói thao thao bất tuyệt, chị Dung thoáng có ý nghĩ: tại sao bữa nay chị 

Ánh đổi cách gọi chị Minh là “con mẹ”, là “nó”, khác với mọi khi, chị Ánh gọi là “bà Minh”, là 

“bả”. Chị Dung đâu có biết trong lòng chị Ánh bao lâu nay âm ỉ một nỗi cay cú sâu xa và hôm 

nay được dịp bộc phát. Chính cách đổi lối xưng gọi và ngữ điệu đầy vẻ căm tức làm chị Dung 

nghi ngờ tính trung thực của câu chuyện: 



  

-Bà nói sao chớ bà Minh đời nào làm chuyện như vậy. Bả đàng hoàng có tiếng tận hồi nào giờ 

mà! 

  

-Đàng hoàng cái con khỉ gì! Đạo đức giả. Bà không tới đây mà coi. Xe thằng cha đó còn đậu 

trước mặt nhà nó kia kìa. 

  

Nói rồi chị Ánh sợ người đàn ông kia đi, lỡ chị Dung tới mà không thấy thì mất uy tín và mất 

lòng. Do đó, chị phải lên gác vào phòng con gái, ngồi nhìn ra cửa sổ canh chừng. Nếu người đàn 

ông ấy có vội vã ra về, chị sẽ gọi báo cho chị Dung đừng tới. Trong lúc này, chị không muốn 

ngồi không. Chị lại bấm điện thoại, gọi một số bạn bè khác và có quen với chị Minh để loan 

truyền tin này. Trong số ấy, có người tin và có người không tin. Người tin thì muốn làm quân sư 

cho chị Ánh, chỉ cho chị một vài cách thu góp bằng chứng chính xác. Người này bày chị chụp 

hình. Kẻ kia xuí chị dùng máy quay phim thu hết những hình ảnh của chị Minh và gã đàn ông 

kia. Chị quá đỗi sung sướng vì được những người bạn tử tế chỉ cho những chiêu tuyệt vời. Hiện 

tại, nhà chị chỉ có máy chụp hình. Chị vội vã đi lấy rồi trở lên tìm chỗ đứng cho thích hợp và đưa 

“dum” thật dài để lấy hình cho lớn. Chị Ánh cố kiên nhẫn chờ đợi vì nghĩ thế nào họ cũng cùng 

nhau đi ăn. Nghĩ vậy, chị chạy xuống bếp, vội vã xúc một tô cơm và gắp một miếng cá kho còn 

lại của ngày hôm trước, đem lên ăn. Ngồi, tay xúc cơm nhưng mắt chị vẫn không rời cửa nhà chị 

Minh ở bên kia đường. Chị ngồi chờ thật lâu, chẳng thấy động tĩnh gì. Giờ chị mới thấy đúng là 

một cực hình khi phải ngồi rình rập, cố bắt cho được kẻ làm điều sai trái. Bỗng trong trí chị 

thoáng qua câu của ông bà ta thường nói:“Nai giạt móng, chó cũng le lưỡi”. Thật sự, nếu không 

có những lời hối thúc của những người bạn chí cốt, nói chuyện với chị cách đây mấy giờ, bảo là 

phải có một tấm hình để làm bằng chứng thì chắc chị đã thối chí bỏ cuộc rồi. Thấy cách này vừa 

tốn công, nhọc sức canh chừng, vừa không chắc có tấm hình chụp rõ hoặc khỏi hư, chị nghĩ chỉ 

có cách dùng máy quay hình là vừa tiện lợi, khỏi vất vả, lại vừa có hình bảo đảm. Nhưng chẳng 

lẽ, chỉ cần quay có một lần mà phải mua một máy quay phim, giá rẻ cũng ba, bốn trăm đô la. 

Làm vậy thật quá lãng phí. Hơn nữa, hiện giờ, chị đang cần dành dụm tiền để mua cho được 

chiếc xe Honda Accord đời mới. “Chứ con mẹ Kính nó có mà mình không có, nó sẽ khinh”. Chị 

thầm nghĩ thế. Đang thấy một trở ngại lớn hiện ra trước mắt, chị đâm thất vọng. Nhưng bỗng chị 

thoáng nhớ ra, năm ngoái, con gái chị có mua một đầu máy video, đem về xem được mấy ngày, 

nó không thích và đem trả lại. Nó nói trong hoá đơn có ghi là có thể trả lại trong vòng ba mươi 

ngày. Chị vui mừng, nhẹ nhõm. 

  

Chị Ánh đang miên man trong niềm vui sướng thì cánh cửa nhà chị Minh xịch mở. Chị Minh ra 

trước, trong bộ đầm xòe màu sáng, rất tươi mát, rồi tới người đàn ông chậm rãi bước theo. Anh 

ăn mặc không chải chuốt nhưng trông rất lịch sự, với cặp mắt kiếng gọng đen trên khuôn mặt đầy 

đặn, nước da trắng hồng hào. Nhìn qua dáng dấp có vẻ thư thả, đạo mạo như kẻ có quyền có 

chức. Chị Ánh không bỏ lỡ một giây phút nào. Chị ném vội chén cơm lên giường con gái, rồi vớ 

lấy máy hình bấm lia, bấm lịa cho đến khi cả hai người đều vào hết trong xe. Chiếc xe đời mới 

hiệu Pontiac từ từ lui ra, tiến thẳng tới đường lớn. Chị Ánh khoan khoái, hỉ hả trong sự thành 

công.  

             

Liền đó, chị Ánh nghĩ tới con, thấy hơi hối hận do hồi chiều chị có ý trách con gái sao vô ý, đi 

không đóng cửa để hệ thống báo động hú, làm chị lo lắng và để mất mấy giờ làm việc uổng phí. 

Giờ chị lại thầm cám ơn con. Nhờ nó chị đã khám phá ra một điều rất đắc ý. Thật là cơ hội ngàn 



năm một thuở. Chị cảm thấy rất sung sướng vì nghĩ ngày mai vào hãng, chị sẽ kể lại chuyện này 

cho mọi người nghe. Nếu ai tỏ ý không tin, chị sẽ trưng bằng chứng ra liền. Nghĩ vậy, chị Ánh 

vội đi thay quần áo và trang điểm qua loa, rồi chạy ra tiệm hình rửa lấy liền.  

 

Lấy được hình, chị Ánh lướt xem qua thật nhanh. Chị không hài lòng vì đã không chụp được bức 

hình nào thật rõ hai người đứng gần bên nhau. Chị thấy một điểm lạ là nguời đàn ông đã không 

tỏ lộ nhiều âu yếm với chị Minh. Đến việc lên xe, chị Minh cũng phải tự mở cửa bước lên. Theo 

chỗ chị Ánh biết, những tay bồ nhí khi “bắt” được vợ người thường làm nhiều cử chỉ rất nịnh 

đầm. Nhưng rồi chính chị lại phủ nhận ý nghĩ của mình: “có tay rất nịnh đầm, có tay nó thấy dễ 

dàng xâm chiếm được, nó coi rất xoàng”. Chị cho rằng chị Minh nằm trong trường hợp sau này. 

 

Đầu óc chị Ánh quay cuồng với biết bao ý nghĩ. Chị vội vã ra xe để thực hiện điểm chính chị 

muốn làm. Chị nhẩm tính xem trong thành phố có mấy nhà hàng lớn. Chị đoán, họ sẽ đến một 

trong những nơi này vì đồ ăn thường rất ngon. Và rồi chị lái xe tới tiệm ăn được coi là ngon nhất 

trước. Chị đảo một vòng quanh bãi đậu xe để tìm chiếc xe màu cà phê sữa. Chị đi từ nhà hàng 

này tới nhà hàng kia đều chẳng thấy bóng dáng chiếc xe muốn tìm. Chị đâm nản lòng, toan quay 

về, nhưng thấy chợ ở gần đó, tiện đường chị lái xe vào mua một ít thức ăn cho ngày mai. Bỗng 

chị thấy một chiếc xe màu cà phê sữa đậu lù lù trước cửa quán phở làm chị giật mình. Chị cố giữ 

bình tĩnh, chạy chậm lại nhìn kỹ: đúng rồi, chiếc xe Pontiac mang biển số xe thuê, đúng y như số 

chị đã ghi trong giấy mang theo.Tim chị đập mạnh và càng đập mạnh hơn khi mắt chị liếc nhìn 

vào quán phở, thấy ngay chị Minh và người đàn ông ngồi đối diện nhau tại bàn sát tường kính. 

Trước mặt anh là một tô xe lửa to bự, còn trước mặt chị Minh là một tô, loại nhỏ nhất của tiệm. 

Chị Ánh định đậu xe vào một chỗ trống gần đó để ngồi quan sát cho dễ. Nhưng vừa lúc ấy, cả 

hai người cùng đứng dậy rời khỏi bàn. Chị Ánh buộc phải lui xe quay về nhà. Đi đường chị hối 

tiếc đã không tìm được họ sớm để xem cảnh tình tự của hai người như thế nào. 

Đêm đó, chị Ánh không tài nào chợp mắt được. Chị nằm trằn trọc suy nghĩ đủ thứ. Điều chị nghĩ 

đến nhiều nhất là làm sao trong những ngày sắp đến, quay cho được hình hai người đứng bên 

nhau âu yếm chuyện trò. Rồi anh Bình sẽ xấu hổ biết bao khi chị Ánh nói toạc hết sự thật và 

trưng bằng chứng những điều chị nói. Chị Ánh cứ miên man mãi với những tưởng tượng như 

vậy. Cuối cùng chị cũng ngủ được nhưng khi chuông đồng hồ báo thức reo, chị phải khó khăn 

lắm mới trở mình dậy được. 

 

Hôm ấy vào hãng, mọi việc xảy ra hoàn toàn không như chị nghĩ. Nhiều người đã biết tính tình 

của chị. Họ tỏ ý không tin. Nhưng sau khi xem một số tấm hình chị Ánh chụp được, một số ít đã 

tin, một số nửa tin, nửa ngờ. Do đó, nguồn tin chồng chị Minh về Việt nam, ở nhà chị Minh dẫn 

trai vào nhà, cứ một người trong hãng biết thì có năm, bảy người ngoài hãng biết. Người phao tin 

ban đầu, có kẻ dè dặt nên thêm vào cuối câu chuyện là điều này không chắc lắm. Nhưng qua 

người sau, người sau nữa, câu thêm kia bị bỏ mất. Vậy là nguồn tin từ chỗ không chắc đã trở 

thành tin có thật. Bao nhiêu lâu nay, có biết bao người bị những tin đồn xấu rất là oan ức, loan đi 

xa trong những trường hợp như thế. 

 

Sáng mai hôm ấy, chị Ánh làm việc trong tâm trạng bồn chồn. Chị chỉ mong chóng tới giờ giải 

lao để có thể dùng điện thoại dành cho công nhân, gọi về một vài người bạn.  Gọi được rồi, nét 

mặt chị rạng rỡ, trông có vẻ hả hê lắm. Chị biết thêm một tin mới: chị Minh xin nghỉ làm hai 

ngày Thứ năm và Thứ sáu. Vậy là chiều nay, chắc chắn, thế nào gã đàn ông kia cũng đến nhà chị 



Minh. Chị đoán vậy nên đã lo chuẩn bị rất sít sao. Chị đã gọi cho con gái, bảo đi mua máy quay 

phim có chân và hỏi cách xử dụng thật kỹ, để chiều nay về chỉ lại cho chị. 

 

Đến buổi chiều, mọi việc xảy ra đúng như chị Ánh dự tính. Chưa đến sáu giờ, chiếc xe Pontiac 

màu cà phê sữa đến. Chị Minh, trong bộ đồ màu xanh trứng sáo, ra đón người đàn ông ở ngoài 

sân. Trên phòng, con gái chị Ánh đã giúp chị sửa soạn máy quay phim đâu ra đó. Giờ chị chỉ cần 

đưa ống kính qua lại để thâu hình cho chính xác. Chị đang say sưa nhìn trong màn ảnh hình của 

chị Minh và người đàn ông thì chuông điện thoại reo. Chị không thể bắt ngay được vì đang lúc 

hấp dẫn: chị Minh đang đứng cạnh người kia, ra chiều âu yếm, chỉ hai lẳng hoa treo trước nhà, 

nói một điều gì đó. Người ấy gật đầu mỉm cười và vỗ vai chị Minh. Trong khi đó, tiếng chuông 

điện thoại vẫn cứ reo. Chị Ánh nghĩ, người nào gọi mình đây chắc là có chuyện cần lắm. Chị vội 

bước tới đầu giường con gái, cầm ống nghe lên. Tiếng một người đàn bà ở bên kia đầu dây the 

thé: 

 

-Làm gì mà không chịu bắt phone vậy bà? Nè, con Minh nó có mời bà đi dự tiệc tối Thứ bảy này 

không? Nó mời vợ chồng bà Hưởng đó. 

 

Chị Ánh vừa nghe điện thoại, vừa cố lách mình đi qua chỗ đứng nhìn vào màn hình. Chị phải 

làm vậy vì phòng con gái quá chật, để máy quay phim đã choán hết lối đi. Đó là chân máy đã để 

dụm lại, chứ chưa dang rộng ra đấy. Trong lúc quá vội vàng, chị đã đá vào chân máy rất mạnh, 

làm máy rớt xuống. Miểng nhựa máy bị bể văng tứ tung. “Thôi rồi, đến nước này thì làm sao 

đem trả lại được. Lại mất toi mấy trăm bạc nữa rồi”.Chị tiếc đứt ruột nghĩ thế vì hiện chị đang 

cần dành dụm tiền để có đủ số ứng trước mua chiếc xe Honda Accord. 

 

Lúc này, cảnh chị Minh và người đàn ông đang trò chuyện trước sân không còn hấp dẫn chị nữa. 

Trái lại, chị thấy rất gai mắt, làm chị khó chịu, dường như họ đang trêu tức mình vậy. Chị vừa 

bực, vừa buồn theo thang gác xuống nhà dưới. Chị đi nhưng không biết xuống nhà làm gì. Đứng 

tần ngần một lúc, định thần lại chị mới nhớ ra là mình cần cái xúc rác để lên hốt mảnh vụn của 

máy. 

 

 

 

 

 


