
Lời người viết: HOA QUỲNH NỞ MUỘN là phần nối tiếp của truyện Bình Minh Chim Hót.
Chuyện xảy ra kể từ khi Chị Ánh và chồng cãi vã về tiền hai người bỏ chung trong một tài
khoản và chị Ánh đã dùng hết cho riêng mình. Từ đó, chồng chị, anh Phùng đã mở tài khoản
riêng.

HOA QUỲNH NỞ MUỘN (phần 1)

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân

Mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, anh Phùng đã thức dậy sớm hơn mọi khi. Anh vặn rèm cửa nhìn
ra ngoài. Cũng cảnh vật này, trong bao nhiêu năm ở đây anh đã nhìn, nhưng nào có ý nghĩ gì
đâu, mà sao hôm nay thấy đẹp quá. Lá cây đang thay đổi màu. Nhiều lá đủ sắc hòa quyện vào
nhau. Đây đó, những chòm cây màu lá ửng vàng và đỏ, rực lên tạo nên bức tranh thiên nhiên
tuyệt đẹp.Tự nhiên lòng anh rộn lên một niềm vui khó tả.

Thực ra, anh đã vừa trải qua những ngày thật sung sướng. Anh và vợ, chị Ánh, kể từ đây, tiền
làm được hàng tuần không còn bỏ chung trong một tài khoản nữa. Theo anh, bởi do chị Ánh đã
có cách sống rất ích kỷ. Tiền làm ra của hai vợ chồng, chị chỉ muốn chi tiêu cho riêng mình. Hết
đi chọn mua quần áo, mỹ phẩm với bạn bè, chị lại nói với chồng sắm bông tai, nhẫn hột xoàn
để chị đi dự tiệc hoặc đám cưới, phô trương cho bạn bè thấy để họ khỏi chê cười. Anh Phùng
chiều vợ tất cả mọi thứ chị muốn nhưng chị đã đi quá xa. Điều làm anh ray rứt nhất là trong
nhiều tháng, anh chưa gởi tiền về cho cha mẹ. Chừng anh muốn gởi, đến ngân hàng rút tiền,
mới biết tài khoản trống không. Vậy là những trận cãi vã đã xảy ra. Từ ngày ấy, hai người ít hỏi
chuyện nhau. Anh Phùng dọn qua ngủ ở một phòng riêng.

Đêm qua ngủ một mình, rất lạnh nên anh ngủ không ngon giấc. Hôm nay, thứ bảy, đáng lẽ anh
có thể ngủ ráng, nhưng do có một số việc cần làm nên anh đã dậy từ sớm. Anh đang nóng ruột
chờ cho đến chín giờ để đi ngân hàng ký gởi món tiền đầu tiên. Từ ngày qua Mỹ, đến nay đã
hơn sáu năm, giờ anh mới thật sự được làm chủ đồng tiền của mình.

Sau khi xong mọi việc, anh hớn hở ra xe, theo đường xuyên bang lái đến trại gà của Vịnh. Anh
quen Vịnh lúc còn học ở bậc Trung học. Anh ấy là bạn rất thân của Tứ, em ruột của chị Thái,
người yêu cũ của anh. Anh đi một mình. Vì lòng có chuyện vui nên dù đi tới ba tiếng lái xe, anh
thấy sao gần quá.

Họ gặp nhau, gợi lại đủ chuyện về những kỷ niệm thầy trò, bạn bè ở ngôi trường cũ. Anh rất
nóng lòng muốn biết tin tức về chị Thái nên đã ngắt ngang câu chuyện để hỏi tới Tứ. Vịnh hiểu
ý anh Phùng. Vì hồi còn đi học, cả trường ai cũng biết mối tình thật sâu đậm giữa anh và chị
Thái. Khi cha chị Thái biết được, ông thẳng thắn cấm đoán. Rồi sau, ông được thuyên chuyển
đi nhận việc ở một tỉnh khác nên mối tình của họ bị cắt đứt. Vịnh cho biết hiện Tứ đang ở không
xa đây, đi chừng hai tiếng rưỡi xe. Anh Phùng mừng lộ ra nét mặt, hỏi xin số điện thoại và gọi
hỏi thăm Tứ liền. Tứ mời anh tới chơi ngay buổi chiều hôm ấy.

Vừa gặp mặt, Tứ đã cho anh Phùng biết chồng chị Thái đã chết lúc đi vượt biên. Anh chết trong
một trường hợp thật đau lòng. Một hôm anh đến thăm một người bạn bị tai nạn xe. Anh này



tâm sự, anh thật xui, đã sắp tới ngày đi, lại bị thương hơi nặng nên phải bỏ chuyến đi. Chồng
chị Thái nghe nói, vui mừng lắm và xin gia đình bạn được điền thế vào chỗ ấy. Không ngờ,
chuyến đó ra đi và biệt tăm, biệt tích. Rồi Tứ kể tiếp hiện chị Thái đang ở với đứa con trai út, có
vợ một con, tại một tiểu bang miền tây Hoa Kỳ.

Anh Phùng nghe xong, có vẻ xót thương cho cuộc đời chị Thái. Thực ra trong lòng anh rất
mừng vì tin tức anh biết về chị là đúng. Anh rất nôn nóng muốn gọi hỏi thăm chị, nhưng Tứ vì
quá vui, cứ nói hết chuyện nọ qua chuyện kia không dứt nên anh phải ráng chịu đựng ngồi
nghe.

Khi anh Phùng ra về, Tứ đã gọi báo cho chị Thái. Chị vô cùng kinh ngạc, tưởng tình yêu đã trên
ba mươi năm làm Phùng quên rồi. Còn riêng đối với chị, mối tình thật khó nhạt phai. Nay chị
thấy Phùng cố đi tìm để biết tin tức về mình, tự nhiên lòng chị rất xúc động. Rồi chị nhớ lại một
ngày mùa hè sau khi Phùng thi đậu tú tài bán phần. Anh rủ bạn bè tổ chức đi chơi biển. Thái có
đi theo nhóm. Đến giờ sinh hoạt, ai có năng khiếu gì cứ lên giúp vui. Chị Thái nhớ Phùng đã kể
chuyện thật dí dỏm, cùng ánh mắt lộ đầy tình cảm của anh cứ thường hay nhìn chị. Mối tình
của họ nẩy nở từ đó.

Chị Thái vừa nghĩ đến đó và đang mỉm cười nhớ cảnh các bạn la cười sau câu chuyện của anh
thì có chuông điện thoại reo. Chị hồi hộp đến bắt máy vì tin đó là anh Phùng gọi tới. Chị rất vui
mừng, được nghe lại giọng nói của anh sau hơn ba mươi năm xa cách. Hai bên chuyện trò lâu
lắm. Họ sống lại tình cảm của những ngày xa xưa. Rồi chị kể anh nghe rất tỉ mỉ đời chị từ ngày
hai người xa nhau, cho đến khi chị lấy chồng và chồng chết. Đến đây chị khóc rấm rứt làm anh
cũng xúc động. Rồi chị kể tới cuộc sống hiện tại của chị. Điều làm chị hết sức buồn khổ là đứa
con dâu út, tuy là người Việt nam lớn lên ở bên nhà, nhưng nó đối xử với chị rất tệ. Chị nói
nhiều lắm. Đại khái theo chị, bầu không khí trong gia đình đứa con trai rất ngột ngạt vì mẹ
chồng phải luôn luôn nhường nhịn con dâu.

Anh Phùng nghe kể, lòng rất muốn mời chị Thái qua tiểu bang anh đang sống, anh sẽ tìm cách
giúp. Anh đắn đo không nói vì e quá đường đột, sẽ làm mất lòng chị. Từ đó, hai người thường
gặp nhau qua điện thoại vào giờ mà cả hai bên đều không có ai ở nhà.

Cuối cùng, chị Thái đồng ý nhận lời đề nghị của anh Phùng. Anh lo cho chị đến sống trong một
căn hộ cho thuê, cách nơi vợ chồng anh đang ở hơn năm mươi dặm, cốt để khỏi ai biết. Rồi
anh lại nhờ một người bạn thân cho mượn tiền đặt cọc, mua một chiếc xe trả góp để chị có
phương tiện đi lại. Anh Phùng cố tỏ ra mình là người cao thượng, muốn giúp đỡ người yêu cũ
trong lúc gặp cảnh ngặt nghèo. Thật sự, trong thâm tâm, anh rất muốn gắn bó với chị vì vợ
chồng anh đang lục đục gay gắt. Anh lại ngại không nói ra, sợ bị phản đối thì bể mặt. Về phần
chị Thái, vì thấy anh Phùng rất nhiệt tình giúp chị về mọi mặt nên tình cảm không thể giấu kín
mãi được.

Họ đã chung sống với nhau trong một thời gian dài và chị Ánh không hề hay biết. Vì hàng ngày,
ngoài giờ đi làm ra, còn giờ rảnh, chị thường gọi điện thoại nói chuyện với bạn hoặc đi mua
sắm với họ nên đã chiếm hết cả thời gian. Rồi một hôm, vợ chồng chị đi dự tiệc cưới, ngồi cùng
bàn với một chị làm chung hãng với chị Ánh hồi mới qua. Khi ra về, chị này xin số điện thoại



của chị Ánh. Chị ấy kể cách đây lâu lắm, chị gặp một người đàn ông rất giống anh Phùng đưa
một người đàn bà đi thi lái xe… Chị Ánh nghe tin, lồng lên như đỉa gặp phải vôi. Anh Phùng đi
làm ca hai, mãi tới hơn mười hai giờ khuya mới về tới nhà. Còn chị đi làm ca nhất. Đáng lẽ chị
phải đi ngủ sớm để sáng thức giấc từ sáu giờ, lo chuẩn bị cơm nước đi làm. Đằng này, cơn
ghen đang sôi sục trong lòng nên chị nằm chờ anh về để hay chuyện. Anh Phùng vừa mở cửa
vào nhà và bật đèn thì chị cũng vùng dậy ra khỏi phòng. Chị vặn hỏi đủ điều nhưng anh đều
chối phăng. Chị phải kể rõ đầu đuôi về điều chị đã nói. Anh Phùng nghẹn họng không chối gì
nữa. Chị Ánh tức giận đến cùng cực nên buông những lời thật nặng cho đã cơn giận.

Anh Phùng không chịu nổi những lời lẽ quá cay chua của vợ nên vội vào phòng khóa cửa. Vậy
là, từ những ngày sau đó, chuyện anh Phùng sống với người đàn bà khác được lan truyền rất
nhanh tới những người bạn chị Ánh. Nhiều người nghe, tức giận lắm. Mặc dù chẳng biết ất giáp
gì, một số đã phán anh Phùng không chủ mưu trong việc đưa Thái về ở với anh. Họ quả quyết
anh Phùng bị người đàn bà kia dụ nên họ bày chị Ánh trả thù Thái. Họ bày nhiều cách nhưng
rồi chẳng ngã ngũ vào đâu. Bởi họ rất sợ luật pháp ở Mỹ, chứ như ở Việt nam, Thái sẽ khó ở
yên với họ. Cuối cùng, chỉ còn giải pháp họ đưa ra là tấn công anh Phùng. Chị Ánh nghe lời họ.
Hằng ngày, chị không lo cơm nước cho anh. Còn hễ gặp mặt anh là chị buông lời nặng nhẹ, xỉa
xói. Số bạn này nghĩ, khi chị Ánh làm những điều ấy với anh Phùng, thế nào anh cũng bỏ người
đàn bà kia để quay về với vợ. Nhưng sự thật lại khác đi. Anh Phùng càng ngày, càng sợ chạm
mặt vợ. Sau một thời gian ngắn, anh làm như người liều mạng: buổi tối đi làm xong, anh không
về nhà nữa. Anh chạy thẳng về nhà chị Thái ở, ăn rồi chiều đi làm. Thỉnh thoảng, cứ năm ba
ngày, anh ghé về nhà xem có bạn bè mời mọc gì không và lấy vài món đồ cần thiết rồi lại đi
tiếp.

Chị Ánh nghe lời bạn, kết quả chẳng tới đâu. Chị không hề phiền trách gì họ, bởi thời gian này,
chị đang cùng họ đam mê sống trong đua đòi xe cộ, nữ trang, quần áo, mỹ phẩm… Chuyện
chồng đi ngoại tình đã làm chị khổ, nhưng nhờ có nguồn vui ấy thế vào nên đôi lúc nỗi khổ
cũng vơi đi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến một hôm, chị vu oan chị Minh lấy trai, trong khi chồng về Việt
nam. Sự việc này cũng do lớp bạn của chị xúi xiểm nên mới ra cớ sự ấy. Chị Ánh đã tỏ ra rất ân
hận về việc làm quá sai của mình. Đồng thời cũng do cách cư xử rất độ lượng, hỉ xả của chị
Minh, đã làm chị nể phục. Trước đây, biết tin chồng sống với người đàn bà khác, chị rất sĩ diện,
không nói cho vợ chồng chị Minh biết. Nay thấy họ thật sự mới là người bạn tốt nên chị đã tâm
sự tất cả. Từ ngày ấy, chị giảm dần việc gọi thăm hỏi và đi chơi, mua sắm với lớp bạn sống và
giải quyết mọi vấn đề theo kiểu rất đời thường ấy. Chị muốn giao tiếp với những người sống có
chủ đích, biết vươn tới những điều cao đẹp trong cuộc sống. Nhờ vậy, chị đã được anh Bình,
chị Minh, chị Dung khuyên chỉ nhiều điều trong tu tập và cũng để giúp đem anh Phùng về lại với
chị. Chị nhớ nhất một câu chị Minh nói: “Muốn chinh phục, muốn lôi kéo một người về với mình,
không gì hay hơn là làm cho họ thấy được điểm tốt của mình.” Chị Ánh suy ngẫm, thấy câu ấy
hay quá. Chị sẽ cố gắng thực hiện. Nếu anh Phùng quay về với chị, chị nghĩ, đúng chị Minh là
người luôn ở bên chị, mỗi khi chị vấp ngã để vực chị đứng lên bằng cách hướng dẫn chị làm
điều tốt.



Rồi chị nhớ tới anh Bình. Chị rất thích đọc những câu anh ghi trong một quyển sổ để tự khuyên
mình tu tập. Chị bắt gặp một số câu thật đáng nhớ. Chị đã chép hết vào một quyển sổ như anh
Bình làm

Chị đang sống trong hoàn cảnh thật đáng buồn. Thế mà, chỉ nhờ nhận thấy những điều vừa
học thực tế quá nên chị có một niềm tin mãnh liệt rằng chị sẽ từ bỏ được những tật xấu kia. Và
chị nghĩ thế nào việc làm ấy cũng làm chồng cảm động, để rồi anh ấy sẽ quay về lại với mình,
đã làm chị hết sức phấn khởi và mừng vui. Chị có cảm giác sung sướng, rạo rực như mình
đang lạc ngoài biển khơi lâu ngày và may gặp một người có la bàn chỉ hướng cho đi vậy.

Chị hăng hái lắm. Thoạt đầu, chị nhớ lời anh Bình nói, trong gia đình, hoặc vợ hoặc chồng hay
cả hai luôn áp dụng câu: “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” thì họ sẽ có cuộc sống vui vẻ, hòa
thuận, hạnh phúc. Nghe vậy, chị đã cố gắng áp dụng lời khuyên dạy ấy của cổ nhân nên chị
mới nhận ra việc anh Phùng đi ngoại tình là do lỗi ở chị. Trước đây, chị cứ nghĩ vợ chồng đã
cao tuổi rồi, chuyện tình cảm đâu còn cần thiết nữa nên chị đã lơ là trong việc chăm sóc anh và
chỉ lo vui chơi với bạn bè. Đã vậy, chị còn làm tổn thương đến lòng hiếu thảo của anh. Chị nhận
ra những điều ấy là sai quấy nên kể từ đó, chị cố gắng không tỏ thái độ hằn học với chồng,
nhất là không dùng lời ác khẩu với anh nữa. Trái lại, chị còn biểu lộ sự niềm nở hỏi han để
ngầm cho anh biết chị đã hối hận về những điều chị làm. Anh Phùng rất ngạc nhiên và nghi ngờ
thái độ làm thân đường đột của vợ nên có vẻ rất e dè. Chị hiểu vậy. Từ đó, mỗi tối thứ bảy, chị
chịu khó nấu những món ăn đặc biệt, mời anh cùng vợ chồng các con về dự. Chị muốn làm
như thế để anh Phùng không thể lấy cớ gì tránh bữa ăn họp mặt cả nhà. Chị cũng dặn các con
không đả động gì tới việc sai quấy của Bố.

Về dự bữa ăn đầu tiên với người thân từ ngày anh bỏ đi, anh rất lo. Anh ngại nhất là gặp những
người bạn của vợ. Phần lớn những người chị Ánh chơi thân đều lắm mồm, lắm miệng. Hễ ngồi
xáp lại với nhau là ồn ào y như bầy chim bồ chao. Thôi thì họ nói đủ thứ, mà điều anh ghét nhất
là họ hay vạch vòi chuyện người ra nói xấu. Thậm chí có người còn ưa nói cạnh nói khóe người
có lỗi lầm nữa. Thật may cho anh, bao nhiêu lần về ăn cơm ở nhà, anh không thấy có những
người đàn bà kia. Dần dần, anh Phùng thấy bầu không khí gia đình rất ấm cúng và tình thân
giữa mọi người gắn bó hơn những ngày xa xưa. Tuy nhiên, thật không dễ gì để lôi kéo anh về
ngay được vì tâm lý “có mới nới cũ” ăn quá sâu trong tâm tư anh. Trong khi đó, chị Ánh vẫn
kiên trì sửa đổi những tật xấu và biểu lộ những tính tốt.

Chị muốn bỏ tính đua đòi. Chị nhớ lời giải thích của anh Bình tại sao mình không nên ganh tị.
Rồi mỗi khi chị gặp ai hơn mình chị lại nhẩm câu:

Thấy người hơn ta, đừng so bì, (đừng ganh tị)

Phước ta kém họ, chớ buồn chi,

Tu nhân, tích đức thêm nhiều nữa,

Ngày kia nghiệp đổi, có lo gì.

(Xin mời xem tiếp phần 2)


