• Lê Cư

T

ôi bước lên chuyến xe đi Nha Trang, lúc đó cũng gần 7 giờ
sáng. Cũng như hai lần đi trước, khoảng giờ này mà lên xe,
đến nơi ông thày thuốc Nam, gần Phan rang, cũng gần 12 giờ
trưa. Từ ba tháng nay, khi kết quả khám nghiệm cho biết là Ung Thư
Gan, đầu giai đoạn 3, bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên, nghĩa
là lên Thành phố, hay Trung Tâm Ung bướu SG, tôi từ chối. Nhìn
lại những người mà tôi quen biết, dính vào thứ này, chưa đứa nào
qua năm mà còn . . . Khi cầm tờ kết quả trong tay, một nỗi hụt hẫng
trong lòng! Nó cứ từ từ dâng lên. Ngồi thừ trước cửa buồng khám
chuyên khoa, muốn rã người ra, ngó mông lung trong bệnh viện mà
chẳng còn phân biệt người và người nữa. Đầu óc trống rỗng . . .
Cũng chẳng biết là đã ngồi như vậy bao lâu, lấy điện thoại, gọi báo
cho đứa con gái thứ hai, đợi nó nghe:
-Bố đây, mày đang may ngoài chợ hả?
-Vâng, có gì không bố, má nói bố đi khám bệnh mà?
-Ừ, bố có kết quả rồi, Ung Gan mày ạ!
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-Chúa ơi, rồi bác sĩ nói sao bố?
-Cho bố đi Ung Bướu SG, bố không đi, mày thấy, lấy gì mà đi,
như mấy chú bạn bố đó, có ai qua năm mà còn đâu, thây kệ, bố về
nhà rồi xem sao!
-Bố chạy xe được không, hay con gọi nhà con lên chở bố nhá?
-Bố đi được mà, bố vẫn khỏe!
Tôi cúp máy, ngồi thêm 1 lúc nữa mới ra chỗ gởi xe, lấy xe và ra
về . . . Cứ từ từ chạy, biết là mình đang mông lung đầu óc, cách nhà
gần 20km, vậy mà về tới nhà, xem ra cũng trên 40 phút. Bỏ xe ngoài
cửa, cũng chẳng muốn dắt vào, đi vào bộ bàn ghế, ngồi xuống, duỗi
thẳng tay chân và nhắm mắt lại, thừ người ra, vợ chẳng thấy, chắc
đang ở sau vườn nhà. Giật mình, vợ lay lay:
-Sao, bác sĩ nói gì vậy?
-Chẳng hiểu, họ nói Ung Thư Gan, mẹ sư, không biết phải vậy
không nữa?
Vợ cầm mớ giấy xét nghiệm cùng sổ khám bệnh của tôi, ngồi
xuống ghế bên, coi rồi quay qua:
-Trong này bác sĩ đề nghị là chuyển viện xạ trị, mà sao không đi?
-Đi cái gì đây, cứ tưởng lên đó là chùa chắc? Chứ không thấy như
thằng Sinh, Dũng, Lân…cũng bị vậy, giờ còn thằng nào? Từ từ rồi
tính!
Nhìn thoáng qua, cái buồn đã nằm trong mắt vợ rồi, cùng ngồi đó,
mà chắc hai ý nghĩ khác nhau! Tôi lại nhớ đến những lời nói sau
cùng của những đứa bạn vừa qua đời cũng vì chứng bệnh này. Chán
ngán . . . Lại nghĩ, lúc đầu đi khám, chỉ thấy trong người hơi đau tức
bụng, khó tiểu, chỉ đơn giản nghĩ là mình cả tuần cưa cây, củi, nhánh
cho vườn điều, làm nặng quá, mất sức, cũng như bị té xuống cây 1
lần, nhưng rồi vài ngày thì hết, giờ nó hay đau nên khám thử thôi,
xem trong người như thế nào, mẹ ơi, lại lòi ra cớ sự này! . . . Chuông
điện thoại reo, mở ra, 1 thằng bạn ngày xưa còn bé gọi:
-Ê, làm gì đó, rảnh lên thằng C ruồi chơi đi, nó mới gọi tao.
-Tao vừa lên bệnh viện khám, mẹ kiếp, nó nói bị Gan như bọn
thằng Sinh và Dũng lé rồi!
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-Nói gì vậy mày, thật hay không đi rồi bá láp đó?
-Tao với vợ tao đang ngồi nhà đây, láp con mẹ mày ấy!
-Thật hả, để tao nói C ruồi lên nhà mày giờ.
-Thôi khỏi đi, tao mệt, khi nào đã, ok?
Tôi cúp máy, vợ bỏ vào nhà trong . . . Bữa cơm trưa tẻ nhạt, ăn
chẳng nổi chén cơm. Cũng chẳng có viên thuốc nào bệnh viện cấp
cả. Bụng thì vẫn tưng tức đau bên sườn phải, nằm hơi nghiêng về
phía trái thì nó đỡ hơn chút! Thiếp đi . . . Lại bị lay dậy, mở mắt,
nhìn thấy hai đứa con gái đang đứng, mắt tụi nó đỏ hoe, chắc là tụi
nó tới khi mình đang ngủ, nghe và xem kết quả bệnh viện, má nó nói
chắc! Tôi ngồi dậy:
-Hai đứa mới lên à, sao lũ nhóc đâu? Bé Ba ngồi xuống bên cạnh
băng ghế, nó để tay lên vai tôi:
-Bố đi nhà thương đi, má và tụi con lo mà bố! Tôi nhìn 2 đứa nó:
-Thì thủng thẳng, bố cũng chưa đau gì mấy mà, mới lại bố hỏi thử
mấy người bị, xem họ chữa như thế nào chứ mày!
Hai chị em nó ngồi nhìn tôi. Vợ từ trong buồng ngủ đi ra, tay cầm
cuốn sổ nhỏ:
-Quên mất, năm 2008, mình đi Đại hội La vang, tối ngủ chung cả
lều, kỳ đó mấy bà ở mọi nơi, không hiểu sao nói chuyện, trong này
có ghi ông thầy trị ung thư gan hay lắm, khi đó nghe thì ghi vào thôi,
giờ mới sực nhớ ra!
Thế là cả nhà bu vào coi những gì mà vợ tôi ghi vào thời gian đó:
tên ông thầy, địa chỉ, và cả tên của mấy người mà trong đó ghi là
khỏi bệnh, có cả số điện thoại. Mẹ cha, ai ngờ đâu . . . Chả là năm
2008, 4 đứa con thì 3 đứa nhỏ đều trong ca đoàn giáo xứ. Đầu tháng
8 năm 2008, Cha xứ tổ chức cho tất cả ca viên và các soeur được đi
hành hương thánh địa La vang, tiền xe và phí tổn Cha và giáo xứ lo.
Ba đứa chẳng đứa nào đi, bọn trẻ đưa cho vợ chồng tôi đi, không bỏ
uổng. Thế là mới có điều kiện về thăm lại khu La vang mà năm 72
tôi cùng đơn vị đã nằm đó cũng 4 tháng trời.
Trong thời gian này, có mấy đứa em chưa ra trường Mẹ thì tan
hàng, thỉnh thoảng tụi nó cũng ghé qua nhà tôi chơi, mấy đứa nó có
thằng biết vậy, đùng 1 cái, còn đang phân vân tính chưa biết sao đây,
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1 thằng em trong trường cũ gọi điện thoại tới:
-Anh giờ thế nào rồi?
-Cũng đau lai rai vậy, chưa tính gì hết! Nó nói to trong điện thoại:
-Anh lên nhà em đi! Hôm qua vợ chồng em đi ăn mừng thọ 1
người đồng hương, lúc ấy mới biết, ông ta bị ung thư Gan giai đoạn
cuối, nhà ông bó tay, bệnh viện cho về, nghe có ông thày trị ung thư
hay, nên liều cho ông ấy đi, cũng cỡ tuổi anh thôi; giờ sau 9 tháng,
ông đi khám lại, khỏi bệnh, nên gia đình và anh em ông ta làm “thọ”,
chứ chưa đến 70 mà thọ con mẹ gì! Anh lên, em chở tới nhà ông cho
anh biết ông thày thuốc đó nhá!
Tôi OK với nó, xuống bếp sau nhà cho vợ hay, rồi lấy xe đi lên
nhà nó, cách tôi cũng 12km. Chạy xe, lòng cũng hơi hồi hộp, chẳng
hiểu sao đây . . . Những chuyện mà bề trên sắp đặt, con người dễ gì
mà hay trước, nó như là tới lúc đó, mình sẽ phải đi vào đó thôi, rất
tự nhiên, bình dị… Tới nhà nó - vợ chồng nó buôn bán đồ nhựa, cửa
hàng ngay mặt quốc lộ 1 - dựng xe, có cả hai vợ chồng nó ra:
-Anh nghỉ tí đã, em chuyển mấy thứ nhựa này cho khách cái đã,
gần thôi, về em chở anh lên. Tôi vào cửa tiệm nó, ngồi trên ghế nó
để sẵn cho khách hàng, vợ nó đem nước ra:
-Anh uống nước này đi, em pha với nước tổ yến.
Tôi cám ơn, cầm ly nước mà cảm động. Tâm tình của 1 đứa em
chẳng thân thích gì, chỉ là sau bao nhiêu năm lưu lạc, biết nhau vì
cái tình nghĩa cũ của Trường MẸ ngày xưa! Vào và ra trường, cách
nhau cũng gần 10 năm . . . Nó về, lấy xe của nó chở tôi lên nhà ông
kia. Vài câu chuyện qua lại: trông ông cũng khỏe, mặc dù không
hồng hào mấy, cao hơn tôi và chắc cũng nặng ký hơn. Ông vào nhà,
lấy giấy viết ghi cho địa chỉ ông thầy thuốc Nam mà ông đã tới trị.
Vì ông ta cũng đang có khách ghé thăm, tôi cám ơn rồi hai anh em
ra về. Chuyện vãn nhà nó chút, tôi quay xe về nhà mình.
Đố ai mà biết được: địa chỉ ông ta cho tôi, cũng là tên và địa chỉ
mà vợ tôi đã lưu trong sổ, kỳ đi hành hương La vang! Thế đấy! Tôi
như vừa thoát ra một gánh nặng vô hình, lòng tự tin hẳn lên, thế là
chuẩn bị tiền để tôi đi đến địa chỉ ông thầy thuốc Nam gần Phan
Rang.
Trên đường tới nhà thầy: lần này lần thứ 3. Lần đầu khi tìm đúng
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nhà ông, đi vào, cũng đã có khoảng 10 người đang ngồi đợi trong
phòng khách. Lượt tôi, ông chỉ tôi nằm xuống giường trong phòng
khám, bên cạnh phòng khách, cầm tay và bắt mạch, cũng không hỏi
tôi tới là bệnh gì. Sau 5 phút, ông hỏi:
-Đau được tháng chưa, giờ thì tối đau nhiều hơn phải không?
-Vâng, cũng đau gần tháng rồi! Tôi hỏi thử ông xem sao:
-Tôi đau gì vậy thầy, khó chịu lắm? Ông bỏ tay đang bắt mạch ra,
đứng dậy:
-Ông mới bị, chưa vào thời gian cuối của Ung Thư Gan đâu, yên
trí, tôi trị hết, mà ông ở đâu biết đây?
Tôi nói cho ông biết, ông nhìn và cười:
-Ấy vậy mà tôi chẳng được ai mời ăn thọ cả . . . vậy thì ông lấy 1
tháng thuốc đi, đỡ phải lên xuống, tháng sau ra tôi coi lại.
Ông quay vào nhà trong, gọi con và vợ ông lên cân thuốc gói lại
cho tôi. Tất cả khoảng nửa tiếng. Tôi ra, ghé vào 1 quán cơm gần
nhà ông, ăn dĩa cơm, và đón xe về . . . Lần này cũng vậy, trên đường
tới ông, cũng như hai chuyến trước: ăn cơm xong, xách bao thuốc 30
gói, ra đường đón xe. Mấy xe hai tầng nó qua mà không dừng, thấy
có chiếc xe car dài, tôi ngoắc tay, nó từ từ dừng lại.
Bước lên, nhìn, hành khách cũng khoảng gần 20 người, ngồi rải
rác trong hai hàng ghế dài theo xe; đi gần cuối xe, nhìn thấy 1 băng
còn trống nguyên, tôi bước vào. Có chỗ để bao thuốc lên ghế ngồi,
nhìn qua dãy ghế bên trái, ngang hàng ghế tôi: hai thiếu phụ trung
niên ngồi, 1 người ngồi ngoài ngửa hẳn người vào ghế, mắt nhắm
ngủ, còn người trong thì dựa vào ghế. Xe chạy từ Phan Rang về SG,
tôi cũng nhìn loanh quanh hành khách trong xe. Bỗng tôi thoáng
giật mình, khi nhìn rõ nét mặt người thiếu phụ ngồi phía trong: có 1
cái gì đang nao nao trong lòng! Tôi nhìn kỹ hơn, gương mặt có cái
gì quen quen, vì giờ đang quay hẳn mặt qua phía tôi, nhưng không
phải nhìn tôi, mà nhìn ra bên ngoài phía tôi. Bất ngờ, tôi nhìn rõ cái
nút ruồi bên mặt phải của người ta, dưới đuôi mắt phải . . . Tôi run
người, một nỗi nghèn nghẹn tự nhiên trào lên. Tôi muốn gọi và hỏi
to lên, không hiểu sao, không làm được! Quay mặt đi, tôi nhìn ra
ngoài xe phía tôi, bồi hồi trong người . . .
Tôi không dám quay mặt về phía hai người đó nữa! Những hình
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ảnh cũ tự nhiên vỡ òa trong hồn mình: những buổi hẹn hò bất ngờ,
chưa quá 3 tiếng đồng hồ, rồi lại xa đi! Những lá thư có gởi, không
gởi, và những địa danh đã đi và gặp nhau xưa, cứ thế mà hiện ra
trong đầu óc… Có phải người xưa không? Có phải hôm nay mình
nhận được cái nghiệt ngã của Đời, sau khi Binh Biến? Trách gì đây,
Mình hay Người?
Ai cũng đã tưởng tôi đã chết, hay may mắn đi được. Gia đình tôi
cũng vậy! Chả trách khi đi “học tập” về, gia đình lúc đó mới bỏ hình
tôi khỏi bàn thờ! . . . Còn Người thì sao? Bao nhiêu cái thắc mắc
dâng lên! Tôi làm sao vậy? Tại sao không dám gọi và hỏi, nhiều
lắm là 1 lời xin lỗi chứ gì? Miên man…tôi nghe tiếng hai người nói
chuyện:
-“Hai đứa con gái lấy chồng thành phố có hay về thăm em không?”
-“Tụi nó có rảnh mô mà về!” Lại giọng nói: Mẹ ơi! Thôi rồi!
-“Em về thăm ba mệ, giờ về trường dạy lại hả? Ở chi mà xa lắc!
Chị mà ở đó chắc buồn thúi ruột luôn!”
-“Chứ sao giờ chị, em cũng đã dạy trên đó hơn 10 năm rồi, riết
quen.”
Tôi lan man, đầu óc cứ lộn tung lên, trong lòng cứ muốn hỏi, sao
không được, mẹ kiếp mình sao thế này? Lại nghe:
-“Năm ngoái chị về giỗ cha mẹ ở Quảng Ngãi mình, ui cha, giờ
họ mở tùm lum, mấy chỗ trường Kim thông, Nội thành mô còn đâu!
Khu nhà em xưa, mất tăm tích luôn, thấy cũng buồn!” Một chút sau,
tiếng trả lời:
-“Về chi nữa chị, giờ già, có về buồn thêm thôi!”
Im lặng. Tiếng xe cứ đều đều. Tôi không thể nào bình tâm được:
cái xáo trộn trong tâm hồn mình dâng trào lên. Lỗi mình hay sao
vậy? Lại tiếng nói chuyện giữa 2 người:
-“Nghe ba em còn bình thường, mà mạ em giờ lẫn rồi à?”
-“Ba thì sau 75 đi học tập có 10 ngày, cha làm Bưu Tín Viên chứ
có làm chi mô mà gọi là nợ máu với nhân dân đâu!” Lại thêm 1 tính
xác thực nữa: ngày xưa thì Ba của người cũng làm BTV ở Quảng,
sau 72 vào Bình Tuy vẫn làm như vậy, năm 73 tôi đã ghé nhà đó!
Tôi ngồi trong dạt dào thương tủi. Chẳng hiểu cho ai? Chiến tranh,
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hòa bình, và những cuộc tình ly tán. Người và Người sẽ miên viễn
không bao giờ còn được TÌNH nhau, như quãng thời gian cũ! Nghiệt
ngã cho nhau! Chẳng hiểu là TỘI cho AI nữa?
Tôi ngồi với nỗi bâng khuâng trong hồn, chẳng còn nghĩ được gì
nữa, chuyến xe vẫn yên ả chạy, lòng tôi thì rối bung lên! Tiếng 2
người lại trao đổi nhau:
-“Tới CC 4 chị xuống, em về sau nha N, thăm ông xã em luôn”
-“Chị cũng cho em thăm các cháu, khi nào đoạn tang anh thì cho
em biết, vợ chồng em xuống”
Lại cái TÊN, Chúa ơi! Sao tôi không mở miệng được? . . . Xe
đến CC4, 1 người xuống, tôi nhìn theo và trộm nhìn lại Người: nét
mặt thoảng chút buồn, chẳng hiểu buồn gì, vì người vừa xuống xe,
hay buồn cho quãng thời gian sẽ 1 mình về trên con đường đến nhà,
không còn bạn bên cạnh? Đúng là tôi lẩn thẩn rồi . . . Đầu óc tôi
quyết định: đành xuống xe trước, mặc dù chưa tới nhà tôi, cũng trên
30km nữa! Người thì vẫn còn đường xa hơn: còn 1 lần đổi xe mới
tới địa phương đang ở! Giờ có nhận nhau đây, có bao nhiêu lời đây,
còn ý nghĩa gì nữa, và sẽ để lại trong tâm hồn mỗi người như thế nào
suốt quãng đời còn lại?
Hãy ĐỂ QUÁ KHỨ BUỒN, nhưng NÕN NÀ BUỒN, như cuốn
truyện MAI THẢO ngày xưa tôi đọc: *Quá khứ nõn nà buồn, làm
rưng rưng đôi mắt, làm chớp chớp đôi mi, là miệng tiếng thở dài,
day dứt mãi khôn nguôi!* . Ai cũng muốn nghĩ về, nhưng hãy nghĩ
về nó trong hiện thực này, trong TÂM HỒN mình mà thôi; dù sao,
cũng đã khép lại trong đời, có khơi, chỉ làm cho nhau ÁY NÁY, hay
TỦI HỜN, còn ích gì nữa đâu? Như cơn gió, cơn mưa, hay ngay
như cơn bão, thì sau đó, nó vẫn phải trả lại cho đời bầu trời xanh
ngát, và lại nhẹ nhàng những áng mây thời gian, cũng trôi dần về
cuối nẻo trời.
Đóng cửa ô của một thời kỷ niệm
Xếp chồng thư, kẻo tay lại nâng niu
Mau mà quên, không lại chớp đôi mi
Rồi sẽ khóc, của một thời chờ đợi
Lê Cư - Còn chút lòng mà ghi lại.
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