Ám Ảnh
Tạ Quang Khôi
Liễu không giải thích nổi tại sao lại có một hình ảnh cứ bám chặt lấy tâm trí mình. Từ
thuở nàng bắt đầu biết suy nghĩ, hình bóng đó đã xuất hiện rồi không sao nàng rũ
được nó đi. Nó theo đuổi nàng từ ngày đó. Nó biến thành một ám ảnh. Một người
theo đạo Phật giải thích rằng đó có thể là một hình ảnh của nghiệp chướng mà nàng
mang từ một kiếp nào xa xôi tới kiếp này. Quả thật nàng không thể tin vì nàng không
phải là một Phật tử.
Cái hình ảnh bám chặt lấy tâm trí nàng là hình ảnh một người đàn ông có khuôn mặt
hiền hậu, khá đẹp trai. Nàng kể cho Hòa, một bạn gái rất thân của nàng, nghe về
hình ảnh kỳ lạ đó. Hòa nửa đùa nửa thật nói:
- Thế là trong tim mày đã có hình ảnh khuôn mẫu của một người tình lý tưởng.
Sau này, nếu cậu nào có gương mặt giống vậy hoặc hao hao thì mày mới yêu.
Liễu băn khoăn:
- Từ trước tới giờ tao chưa gặp bất cứ một ai, đàn ông hay đàn bà, có gương mặt ấy. Bỗng dưng nó
xuất hiện, rồi nó không chịu đi. Thế là nghĩa làm sao? Có người bảo tao đó là hình ảnh của nghiệp
chướng từ kiếp trước.
Hòa cười:
- Đừng có mê tín dị đoan. Tao tin rằng mày đã gặp một người giống như vậy, nhưng mày quên đi. Hình
ảnh đó rơi vào tiềm thức của mày mà mày không biết.
Liễu không chịu:
- Từ nhỏ, tao gặp biết bao nhiêu người, sao chỉ một cái mặt…mẹt đó rơi vào tiềm thức thôi?
Hòa lại đoán:
- Có thể một người nào đó đã làm mày xúc động khi gặp họ mà mày không ngờ.
Liễu phì cười:
- Mày nói thật ngớ ngẩn. Khi tao xúc động thì tao phải nhớ ngay chứ.
Hòa vẫn chưa chịu:
- Có khi hồi đó mày còn nhỏ quá, xúc động mà không biết mình xúc động. Người ta vẫn thường bảo con
nít 'ăn chưa no, lo chưa tới' là vậy đó.
Liễu không tin lời giải thích của bạn, nhưng cũng không tìm ra lời giải thích nào khác. Không chấp nhận, cũng
không bác bỏ. Nhưng có điều nàng không ngờ là hình ảnh đó đã ảnh hưởng nhiều đến việc chọn lựa người
tình của nàng. Khi bước chân lên đại học năm đầu tiên, Liễu là một thiếu nữ xinh đẹp, tính tình lại hiền hòa.
Nàng được nhiều cậu trai theo đuổi, có những cậu bằng tuổi và học cùng lớp, hơn một vài tuổi, học lớp trên
cũng có hoặc cả những cậu sắp ra khỏi đại học. Nhưng nàng đều làm ngơ. Đối với ai nàng cũng vồn vã, lịch
sự, nhưng khi cậu nào tỏ tình, nàng khéo léo từ chối. Cái lý do duy nhất chỉ nàng biết là chưa có cậu nào
giống hình ảnh nàng thường ôm ấp trong lòng. Rồi những năm đại học qua đi, lòng nàng vẫn còn trắng
nguyên như tờ giấy trắng. Bạn gái của nàng có cô đã lấy chồng, có nàng đã thay đổi người tình vài ba lần.
Người bạn thân nhất của nàng là Hòa thì cũng mới bước lên xe hoa ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nàng bị
mang tiếng là làm bộ, là kiêu kỳ, là với quá cao…Chỉ mình Hòa biết nàng chờ đợi người trong mộng tưởng
Mỗi lần gặp nhau, Hòa vẫn hỏi đùa:
- Sao người tình lý tưởng của mày vẫn chưa xuất hiện à?
Nàng chối:
- Tao đâu có người tình lý tưởng nào.
Hòa cười:
- Thôi đi, cô ả. Cứ đợi, cứ chờ, rồi xuân qua đi là tàn tạ một đời đấy. Biết bao nhiêu cậu theo đuổi, quỳ
dưới chân mày mà mày đều chê, là mày không thực tế. Ờ, tao hỏi mày nhé, nếu bây giờ có một người
giống với hình bóng mày ấp ủ xuất hiện, nhưng người đó lại không xứng đáng với mày. Chẳng hạn
tính tình chẳng ra gì, học hành dở dang…thì mày cũng chịu à? Như vậy là mày dại, mày ngu. Mày cứ
nghĩ kỹ xem tao nói có đúng không. Thôi, phiên phiến đi cho đời dễ sống, mày ơi.

Nhưng Liễu không sao phiên phiến được. Nàng vẫn so sánh những người theo đuổi nàng với hình bóng nàng
hằng ấp ủ trong tim. Chẳng có ai giống hoặc hao hao giống. Nàng nghĩ nàng còn trẻ nên vẫn có thời gian chờ
đợi. Biết đâu?
Phải, biết đâu! Nàng vẫn tự nhủ rằng kiên nhẫn thường đưa đến thành công. Ngày đầu tiên Liễu bước chân đi
làm là ngày nàng được gặp người trong mộng tưởng. Hắn là người bạn mới, làm cùng sở với nàng. Thoạt gặp
Huân, tên hắn, nàng giật mình đến thót tim. Đây rồi, nàng thầm nhủ, người ấy đã xuất hiện. Khuôn mặt Huân
đúng với khuôn mặt nàng mơ tưởng. Nhưng khi biết rõ Huân hơn thì nàng thất vọng. Huân chỉ là một thư ký
tầm thường và kém nàng hai tuổi. Nàng nhớ tới lời cảnh cáo của Hòa dạo nào. Không ngờ lại đúng. Rồi từ đó,
nàng cố quên đi, cố xua đuổi cái hình bóng mà nàng ôm ấp từ bao nhiêu năm nay. Nàng nhớ đến những
người theo đuổi nàng trước kia. Có kẻ đã đỗ đạt và có gia đình, cũng có người còn độc thân, nhưng không
còn liên lạc với nàng nữa. Có một vài cậu đi du học, mới đầu còn gửi thư tán tỉnh, sau cũng chán nản bỏ cuộc.
Nàng bỗng ghét Huân, cho rằng vì hắn mà nàng lỡ dở tình duyên. Dù biết mình vô lý nhưng nàng không sao
có cảm tình với hắn được. Nàng tỏ vẻ lạnh lùng khi phải tiếp xúc với hắn và luôn luôn lên mặt cấp trên, lên
mặt đàn chị.
Trong khi đó, Huân tất nhiên không biết ý nghĩ thầm kín của Liễu, lúc nào cũng lịch sự và vui vẻ. Một điều làm
Liễu khổ tâm nhất là Huân có nhiều kinh nghiệm trong công việc vì hắn đã phụ trách lâu năm. Hàng ngày nàng
phải tham khảo ý kiến hắn. Sự tiếp xúc liên tục đó, tính ngay thẳng của hắn, dường như không một chút mặc
cảm, đã khiến nàng bớt ghét đi phần nào. Đôi lúc nàng cũng thấy mình vô lý. Thực sự Huân chẳng dính dáng
gì đến chuyện nàng bỏ lỡ những cơ hội lấy được người chồng xứng đôi vừa lứa. Hắn không tạo nên cái hình
ảnh nàng ấp ủ từ bao nhiêu năm nay. Hắn chỉ tình cờ giống hình ảnh đó. Như vậy, hắn chả có lỗi gì hết. Lỡ
làng duyên số là do nàng tự gây ra cho mình. Sự tình cờ ấy không thể coi là một nguyên nhân để ghét hay
thù. Thật ra dù hắn có giống cũng không ai bắt nàng phải yêu hắn, lấy hắn, cũng không thể coi đó là duyên số.
Nàng vẫn có toàn quyền làm theo ý mình.
Thoạt đầu, Huân gọi Liễu bằng bà, nàng dẫy nẩy, phản đối:
- Bộ anh thấy tôi già lắm hay sao? Anh có thể kêu tôi bằng cô hay bằng chị cũng được.
Huân mỉm cười, đáp:
- Bà là xếp của tôi, người ta thường kêu là 'Bà xếp' chớ không ai kêu 'Chị xếp' hoặc 'Cô xếp'.
Nàng xua tay:
- Anh làm ơn dẹp tiếng 'xếp' đi cho tôi nhờ. Cứ kêu tôi bằng cô cũng được, vì tôi…còn độc thân.
Huân vẫn chưa chịu:
- Đang là 'bà xếp' xuống 'cô xếp' nghe kỳ quá.
- Tôi đã nói là anh làm ơn bỏ tiếng 'xếp' cho tôi nhờ mà. Chúng mình là đồng liêu, không phân biệt trên
dưới.
Huân lắc đầu:
- Trong công việc, phải có tôn ty trật tự mới có năng xuất cao.
Liễu nửa nghiêm trang nửa vui đùa:
- Vậy, tôi ra lệnh cho anh kêu tôi bằng cô.
Huân thản nhiên nói:
- Nếu bà dùng quyền làm xếp bắt tôi phải vâng lời thì tôi đành vâng lời.
Nhưng từ ngày đó, Huân bao giờ cũng giữ một khoảng cách giữa hắn và Liễu. Hắn là người hiểu việc và trọng
nguyên tắc nên không bao giờ có mâu thuẫn giữa hai người. Sau một thời gian làm việc với hắn, Liễu nhận ra
rằng hắn là người tốt. Ngoài công việc sở, nàng nhờ việc gì hắn cũng sẵn sàng giúp. Cái ghét vô lý của nàng
dần dần tan đi, rồi biến mất lúc nào nàng cũng không hay. Tuy nhiên nàng vẫn chưa có nhiều cảm tình với
hắn. Hai người vẫn đối xử với nhau bằng tình đồng liêu, kẻ trên người dưới.
Một hôm, Liễu gặp Hòa ở giữa đường.Hòa hỏi ngay: Sao mày đã gặp người trong mộng của mày chưa?
Nàng ngập ngừng:
- Rồi…mà chưa.
- Ủa, cái con này bây giờ học thói ỡm ờ ở đâu vậy? Rồi mà chưa là nghĩa làm sao?
Liễu cười:
- Thì tao đã gặp cái anh chàng giống cái hình bóng ám ảnh tao, nhưng không phải là người tao… mơ
ước.

Hòa reo lên:
- Ồ, thế thì tao hiểu rồi. Chàng chỉ giống cái hình ảnh mày mơ tưởng, nhưng không đủ điều kiện mày đòi
hỏi. Chẳng hạn học hành chẳng ra cái quái gì, phải không?
Liễu im lặng. Hòa lại nói:
- Tao đoán không sai mà ! Nào, cho tao biết anh chàng đó ra sao. Đẹp trai, con nhà giầu, nhưng học dốt
và hay ăn cắp vặt?
Liễu phì cười:
- Mày làm gì mà hạ giá người ta vậy? Bênh rồi hả? Nào, kể sơ qua cho tao nghe đi. Mày gặp chàng ở
đâu? Chàng làm nghề ngỗng gì? Đẹp trai hay xấu trai? Học hành ra sao?
- Gớm ! Mày làm như mày đang hỏi cung tao ấy. Từ từ rồi tao sẽ kể cho mày nghe hết mà.
- Tao không hỏi cung, nhưng tao tò mò muốn biết cái con người mày chờ đợi bao nhiêu năm trời ra làm
sao. Liễu chậm rãi:
- Anh ta làm cùng sở cùng phòng với tao, dưới quyền tao. Hòa reo lên: Chèn ơi ! Sao mày hên quá vậy.
Không phải lặn lội lên thác xuống ghềnh mới kiếm ra người trong mộng. Người ta làm cùng sở, cùng
phòng với mày, lại ở dưới quyền mày thì mày bắt chàng làm gì chả nghe. Thôi, thế là mừng mày nhé.
Bao giờ thì tao làm dâu phụ đây? Liễu nhăn mặt: Tao đã nói tao chỉ gặp người giống, chớ không phải
người tao mơ ước. Làm gì mà cứ ồn ồn quá vậy. Hòa nắm lấy tay bạn, đùa: Thôi được, để hôm nào
tao phải tham quan tại chỗ thì mới nắm vững tình hình được.
Ngay hôm sau Hòa đến thật, bất ngờ đến sở Liễu. Sau khi ngầm nhận xét Huân, nàng nói nhỏ với bạn:
- Thằng cha này được đấy chứ. Mặt mũi sáng sủa, đẹp trai, nhưng sao không chịu học hành lại đi làm
thư ký quèn thế này?
Liễu nói thêm: Hắn kém tao hai tuổi đấy.
- Ồ, tuổi tác đâu quan trọng. Gái hơn hai, trai hơn một là đúng sách vở quá rồi. Mày đã điều tra về việc
học hành của hắn chưa?
- Ồ, việc gì phải điều tra cho rắc rối. Muốn biết, tao chỉ việc mở hồ sơ cá nhân ra là biết liền.
- Thế mày mở chưa?
- Vì tao không quan tâm đến hắn nên tao không mở.
Hòa thúc:
- Vậy thì mày phải mở ngay đi. Tao thấy cậu này cũng không đến nỗi nào đâu…Hay ngay bây giờ mày
thử lấy hồ sơ ra coi đi. Tao coi với.
Liễu nghiêm mặt ngay:
- Đâu có được ! Mày là người lạ mà đòi xem hồ sơ cá nhân của nhân viên sở tao là vi phạm luật pháp.
Hòa ngẩn mặt ra, rồi cười khì:
- Ừ, đúng là tao bậy thiệt. Nhưng tao lo cho hạnh phúc, tương lai của mày.
Liễu nguýt bạn:
- Ai khiến mày lo ! Mày về mà lo cái thân mày trước đi. Mày cứ lộn xộn như vậy, có khi thằng chồng mày
nó uýnh cho bể mặt.
Nhưng khi Hòa đi rồi, Liễu cũng nổi tính tò mò, lấy hồ sơ cá nhân của Huân ra coi.. Nàng ngạc nhiên không ít
khi biết Huân đỗ tú tài cùng năm với nàng, nhưng hạng lại rất cao, cao hơn hạng của nàng nhiều. Hắn có
hạng ưu, trong khi nàng chỉ có bình thứ. Một mối cảm phục nhen nhúm trong lòng nàng. Đồng thời nàng cũng
thắc mắc tại sao hắn không tiếp tục học lên, lại bỏ ngang để đi làm. Nếu hắn tiếp tục học, tương lai của hắn sẽ
rất sáng sủa, hơn cả tương lai của nàng.
Mấy hôm sau, Liễu có dịp hỏi Huân về việc học của hắn. Nàng thẳng thắn cho hắn biết nàng đã xem hồ sơ cá
nhân của hắn và tỏ ý không hiểu sao hắn không học đại học. Đang vui, Huân trở thành buồn, khẽ đáp:
- Vì hoàn cảnh gia đình.
Rồi hắn cho biết khi hắn sắp học hết năm cuối cùng của bậc trung học, cha hắn qua đời sau một thời gian
ngắn nằm bệnh viện. Một mình mẹ hắn không thể nuôi nổi sáu anh em hắn. Nhờ hắn đi làm mà ba đứa em
hắn đang học đại học, hai đứa sắp xong trung học. Nghe hắn kể, Liễu vừa thương vừa phục. Thì ra hắn đang
làm bổn phận của một người anh lớn trong gia đình. Hắn đã hy sinh nhiều cho các em. Chỉ những người có
nhiều tinh thần trách nhiệm mới dám hy sinh cho gia đình. Hắn dự tính khi nào em hắn học xong đại học, xẻ
bớt gánh nặng gia đình, hắn sẽ đi học lại.

Từ hôm biết rõ hơn về Huân, Liễu đã nhìn hắn bằng đôi mắt khác, không còn coi rẻ hắn như trước nữa. Từ
cảm tình, nàng đi dần đến yêu thương, không còn dè dặt và e ngại. Không biết Huân có hiểu lòng nàng không,
mà lúc nào hắn cũng thản nhiên như không có gì thay đổi. Hắn vẫn gọi Liễu bằng cô như nàng yêu cầu, vẫn
kính trọng nàng bằng sự kính trọng của một cấp dưới. Điều đó chứng tỏ hắn rất tự tin.
Một hôm, Liễu bỗng hỏi hắn:
- Tôi muốn đến thăm má anh, có tiện không?
Hắn nhìn nàng chằm chặp, lắc đầu:
- Không tiện.
Nàng ngạc nhiên:
- Ủa, có gì mà không tiện. Chúng mình làm chung sở, đến thăm gia đình nhau thì có gì bất tiện?
Hắn đáp:
- Tôi xin nói để cô rõ. Bất tiện thứ nhất, tôi là cấp dưới của cô, đáng lẽ phải đến thăm cô trước mới
đúng. Tôi đã không làm vậy, nay cô đến nhà chơi, tôi sẽ phải đáp lễ. Lỡ có ai thấy tôi đến nhà cô, họ
sẽ tưởng tôi cầu cạnh, nịnh bợ cô. Tôi sẽ mang tiếng xấu với người làm cùng sở. Bất tiện thứ hai, nhà
tôi nghèo, chật chội, lại đông người, nên không được sạch sẽ. Bất tiện thứ ba, má tôi ít khi có nhà. Bả
còn chạy ngược chạy xuôi để kiếm ăn hàng ngày…
Ngừng một chút, hắn hỏi:
- Sao cô bỗng dưng lại muốn đến thăm gia đình tôi? Bộ cô hết chỗ đi chơi rồi sao?
Liễu làm ngơ, hỏi:
- Bộ má anh không ngày nào nghỉ nhà sao?
Hắn lắc đầu:
- Chắc cô chưa biết buôn bán là cái gì, nhất là buôn gánh bán bưng. Có phải như đi làm sở tư, sở công
đâu mà có ngày nghỉ cuối tuần. Ngày nào nghỉ là cũng nghỉ…ăn luôn đấy, cô ạ. Thôi cô cứ gặp tôi ở
đây là đủ rồi. Liễu đành chịu thua, vì cũng không tiện nài ép.
Tình yêu của Liễu dành cho Huân trở thành tình yêu đơn phương. Tất nhiên nàng không thể là người tỏ tình
trước được. Nàng thầm tự nhủ: Trâu đi tìm cọc, chứ cọc không tìm trâu. Tuy nhiên, có những lúc chỉ có hai
người, nàng đã công khai nhìn hắn bằng đội mắt đắm đuối, si mê. Nàng hy vọng tia nhìn đó có thể làm Huân
hiểu được nỗi lòng nàng. Nhưng dường như Huân cố tình làm ngơ. Hắn lúc nào cũng giữ đúng phép lịch sự,
không dám (hay không muốn?) đi ra ngoài giới hạn của một người bạn đồng liêu, kẻ dưới quyền. Mối tình Liễu
dành cho Huân trở thành vô vọng.
Liễu đành nghĩ đến chuyện xa Huân. Chỉ có một cách duy nhất là nàng phải xa hắn để rồi thời gian giúp nàng
quên được hắn. Nàng không ngờ nàng, một thiếu nữ xinh đẹp, có học, lại thất bại trên đường tình một cách
chua cay như vậy. Nếu so sánh giữa nàng và Huân, nàng hơn hắn về mọi phương diện. Tại sao nàng lại thất
bại? Yêu Huân là nàng đã tự hạ mình xuống, thế mà cũng không làm hắn xiêu lòng. Vì buồn ngấm ngầm,
nàng trông gầy đi và phờ phạc. Một hôm, nàng tình cờ gặp Hòa ở giữa chợ. Hòa ngạc nhiên trước vẻ võ vàng
của nàng, hỏi ngay:
- Mày thất tình hay sao mà trông xuống sắc quá vậy?
Liễu gượng cười:
- Bậy nào. Tao làm gì có tình mà thất!
Hòa nắm tay bạn, ân cần:
- Mày không thất tình thì mày đang bịnh. Đã đi bác sĩ chưa?
- Tao cũng chẳng bịnh tật gì ráo. Việc gì phải đi bác sĩ.
Hòa ngó sâu vào mắt bạn, rồi ghé sát tai bạn nói nhỏ:
- Vậy thì mày thất tình thiệt rồi? Thằng cha nào có phước vậy?
Liễu im lặng. Hòa kéo bạn ra khỏi chợ, vào một quán nước vắng vẻ. Sau khi gọi mỗi người một ly nước giải
khát, Hòa nói:
- Thôi, không đùa nữa. Bây giờ tao với mày nói chuyện đứng đắn. Mày yêu và không được yêu lại, phải
không?
Liễu đành nhẹ gật đầu. Hòa hơi cau mày:
- Làm sao ra nông nỗi này? Mày yêu ai? Làm sao nó lại không yêu mày? Bộ nó điên hả? Hay nó ngu?
Liễu buồn bã:
- Chẳng ai ngu mà cũng chẳng có đứa nào điên…Không chừng chính tao ngu, tao điên đấy.
Hòa gật gù:

Ừ, mày thì ngu và điên từ lâu rồi. Tự nhiên ôm lấy cái hình ảnh ấm ớ nào rồi bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt.
Nào, cho tao biết tên nào có phước mà không biết hưởng cái phước đó.
Liễu nhìn vào khoảng không, rồi khẽ thở dài, im lặng. Hòa lắc đầu:
- Con này thất tình nặng rồi. Thôi để tao làm thầy bói đoán mò coi nhé…
Nhưng nàng bỗng reo lên:
- À, tao biết rồi, khỏi phải làm thầy bói nữa. Mày yêu cái thằng dưới quyền mày vì nó giống hình ảnh
người trong mộng của mày, phải không?
Liễu bỗng đỏ ửng mặt, lúng túng, không chối mà cũng không nhận. Hòa nắm tay bạn, hỏi nhỏ:
- Lửa gần rơm hả? Nào, bây giờ mày kể hết cho tao nghe đi, rồi tao sẽ làm cố vấn ái tình, gỡ rối tơ lòng
cho mày. Tao cam đoan không đùa dỡn trên sự đau khổ của mày.
Liễu giữ im lặng thêm một lát nữa rồi mới kể cho bạn nghe về Huân, từ lúc xem hồ sơ cá nhân của hắn đến
lúc thầm yêu hắn mà hắn vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt. Bây giờ nàng tính đến chuyện đổi sở để xa hắn, mong tìm cách
quên hắn đi. Nghe xong, Hòa suy nghĩ một lát rồi chậm rãi:
- Tao nghĩ thằng này tự kiêu ngầm. Nó coi thường mày dù mày là cấp trên trực tiếp của nó. ..Nó biết nó
học giỏi hơn mày, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải đi làm, phải ở dưới quyền mày. Trong khi đó,
mày yêu nó mà không dám nói ra. Con gái là thiệt vậy đó. Mình thầm yêu người ta, người ta đâu có
biết, mình mà nói ra trước thì lại mang tiếng là…ngựa. Nhưng theo tao, mày nên quên nó đi là hơn vì
nó kiêu ngạo, coi thường mày. Tao sợ có lấy nhau cũng chưa chắc có hạnh phúc.
Nghe bạn phân tích, Liễu càng tỏ ra buồn hơn, chỉ khe khẽ thở dài. Hòa gật gù, tiếp:
- Ừ, mày đổi sở là phải…Nhưng đổi đi đâu bây giờ?
Liễu tặc lưỡi:
- Đổi đi đâu cũng được, miễn là xa được…hắn
- Ừ, để tao cũng để ý và hỏi loanh quanh xem sao.
Liễu nói thêm:
- Tao không cần lương cao, thấp miễn có chỗ làm hợp khả năng.
- Thế thì dễ ợt.
-

Nhưng cả Hòa và Liễu đều chưa tìm ra việc mới cho Liễu thì Huân bị động viên vào học lớp sĩ quan trừ bị Thủ
Đức. Trước khi hắn lên đường nhập ngũ, sở làm tiệc tiễn hành. Cả sở ai cũng vui vẻ và chúc hắn nhiều may
mắn, riêng Liễu buồn ngấm ngầm, chỉ cười nói theo mọi người cho qua. Lúc chia tay, nàng định tìm dịp gián
tiếp cho hắn biết nàng sẽ nhớ thương hắn khôn nguôi. Nhưng có đông người bao quanh hắn khiến nàng
không sao nói được.
Công việc sở, vì thiếu Huân, bỗng trở nên buồn tẻ đối với Liễu. Ngày ngày nàng đến sở làm việc uể oải.
Người thay Huân là một bà thư ký già cũng thạo việc nhưng không lanh lợi bằng Huân. Vì thế, ý định xin đổi
sở khác càng nung nấu trong lòng nàng. Hòa không những tìm được việc mới cho Liễu mà còn giới thiệu một
người bạn trai khác cho bạn. Người mới cũng không làm nàng khuây khỏa chút nào. Chỉ trong một thời gian
ngắn, chàng cũng bỏ cuộc vì không chịu nổi vẻ lạnh nhạt thờ ơ của nàng.
Nỗi buồn thất tình đã đưa Liễu tìm khuây khỏa trong triết lý đạo Phật. Nàng bắt đầu đi chùa và tìm đọc những
sách về Phật giáo. Rồi nàng tin có luân hồi và nghiệp báo.. Nàng tự hỏi nếu quả thật nàng và Huân có nợ tiền
kiếp thì ai nợ ai? Nàng nợ Huân hay ngược lại? Nếu nàng nợ, nàng sẵn sàng trả, nhưng Huân cứ trốn tránh,
không chịu nhận, nàng biết làm sao? Nếu Huân nợ, bao giờ đến kỳ hạn hắn phải trả? Kiếp này không trả
xong, nợ sẽ lại chuyển sang kiếp khác. Nghĩ ngược nghĩ xuôi một thời gian, nàng quyết định tìm Huân để đòi
nợ hoặc trả nợ cho xong. Nhờ tin vào giáo lý nhà Phật, nàng gạt bỏ thành kiến người nữ phải thụ động chờ
người nam tỏ tình trước.
Liễu ngấm ngầm đi dò hỏi cho ra số quân và đơn vị của Huân để trù tính sẽ lên thăm hắn vào một ngày nghỉ.
Thế rồi nàng một mình hăm hở đi lên Thủ đức. Nhưng sự hăm hở của nàng bỗng nguội lạnh khi nàng trông
thấy Huân đang vui vẻ nói chuyện với mấy người khách mà nàng đoán là em hắn. Nàng đứng xa xa nhìn hắn
mà không biết nên làm gì. Tới gặp hắn một cách đột ngột? Nàng không đủ can đảm. Mà bỏ về thì nàng tiếc
công đã lên tận đây mà phải về không. Nàng lóng ngóng với một túi quà nặng giữa đám đông người qua lại.
Một vài sinh viên sĩ quan sốt sắng tỏ ý muốn giúp nàng tìm người quen. Nàng chỉ lắc đầu, lí nhí nói hai tiếng
cảm ơn. Một vài người khác buông lời chọc ghẹo làm nàng đỏ bừng mặt, luống cuống thêm. Tiếng cười đùa
của những người chọc ghẹo làm đám đông chung quanh chú ý. Nàng vừa giận mấy anh chàng thô lỗ vừa
thẹn trước những đôi mắt tò mò của một vài người. Nàng chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất này. Nàng muốn

độn thổ, hay chui vào đâu đó để trốn tránh những tia nhìn soi mói. Nàng thầm tự trách sao lại nông nổi một
mình đi tìm Huân. Nàng mong ước giá có Hòa ở bên cạnh lúc này. Hòa là người nhanh nhảu, tháo vát chắc có
thể gỡ cho nàng khỏi cơn bối rối..
Nhưng nàng vừa định bỏ đi thì nghe có tiếng người hỏi dịu dàng bên tai:
- Cô Liễu, cô tìm ai?
Nghe giọng nói quen thuộc nàng mừng muốn nghẹn thở. Nàng ngoảnh lại thì bắt gặp đôi mắt lo lắng, ân cần
của Huân. Nàng ngập ngừng đáp:
- Anh… anh Huân !
Huân lại hỏi:
- Cô có người quen học khóa này? Cô cho biết tên, tôi sẽ tìm giúp cô ngay.
Liễu càng lúng túng hơn, ấp úng:
- Tôi…tôi…có quen ai đâu.
Nàng không thể nói nàng tới đây chỉ vì hắn. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cô không quen ai? Vậy thì tại sao…
Liễu vụt nghĩ ra một câu nói dối:
- Tôi theo một người bạn lên đây thăm anh cô ta. Tôi bị lạc người bạn đó.
Huân sốt sắng:
- Anh của cô bạn đó tên chi? Tôi có thể kiếm ra ngay, không khó khăn gì.
Liễu lắc đầu:
- Tôi không biết tên.
Huân tỏ vẻ không tin:
- Cô cũng không biết tên ông anh bạn cô nữa?
Bị tra vấn, Liễu muốn nói toạc ra rằng nàng đang tìm hắn, chứ chẳng có ai khác. Nhưng nàng chỉ nhẹ lắc đầu.
Huân đề nghị:
- Vậy, mời cô đến ngồi chung bàn với chúng tôi, Bạn cô thấy lạc cô rồi cũng phải đi kiếm cô. Tôi có ba
đứa em lên thăm.
Liễu mừng rỡ, líu ríu đi theo Huân ngay. Huân giới thiệu với ba em nàng là cấp trên cũ của hắn.
Khi khách khứa bắt đầu ra về, các em Huân cũng sửa soạn từ biệt anh, Huân ngạc nhiên hỏi Liễu:
- Sao không thấy bạn cô kiếm cô nhỉ?
Nàng lúng túng:
- Có lẽ…có lẽ…
Huân thắc mắc:
- Không lẽ bạn bè lại quên nhau dễ dàng như vậy.
Nàng đành giữ im lặng vì cũng không biết nên nói gì. Khi các em Huân về hết, hắn nói với nàng:
- Tôi cũng sắp phải về trại…
Liễu hiểu hắn muốn đuổi khéo nàng bằng câu nói lửng lơ đó. Nàng đành đứng lên, nói:
- Tôi cũng phải về…Cảm ơn anh…
Nàng phân vân nhìn túi quà, rồi nói:
- Tôi có chút quà…tặng anh…
Hắn ngạc nhiên:
- Quà này là của bạn cô mà.
Nhìn trước nhìn sau không thấy ai chú ý đến mình, nàng nói nhanh:
- Không phải đâu. Tôi mang lên cho anh đó.
Hắn mở to mắt nhìn nàng:
- Cô nói cái gì vậy? Cô mang quà lên cho tôi?
Nàng cảm thấy mặt nóng bùng, nhẹ gật đầu. Hắn lại hỏi:
- Nghĩa là…cô lên thăm tôi?
Nàng lại e thẹn cúi đầu, không đáp .
- Thế sao cô không cho biết ngay từ lúc đầu?
Nàng ấp úng:
- Tôi…tôi sợ anh cười.
Hắn vui vẻ:
- Cô lên thăm tôi thì tôi mùng chứ sao lại cười… Tôi hỏi thiệt nhé, sao bỗng dưng cô lại nhớ đến tôi mà
tới đây thăm tôi?
Nàng ngoảnh nhìn chỗ khác, thầm nghĩ: Vậy mà còn phải hỏi!

Hắn coi đồng hồ rồi nói:
- Bây giờ tôi phải vào trại. Chủ nhật tuần sau tôi đến thăm cô. Mình sẽ nói chuyện nhiều. Cô cho quà thì
tôi nhận, lần sau xin cô đùng bày vẽ lôi thôi nữa.
Nàng tươi hẳn nét mặt:
- Vậy tuần sau anh đùng quên nhé. Mà…mà…anh có biết nhà tôi không?
Hắn đùa:
- Trời đất ơi, có bà xếp xinh đẹp, dễ thương thế này mà không biết nhà thì biết nhà ai bây giờ?
Nàng đỏ mặt sung sướng. Nàng muốn nắm lấy tay hắn mà không dám sợ hắn cho là táo bạo.
Huân đưa Liễu ra tận bến xe và khi xe bắt đầu chuyển bánh hắn nói vội:
- Cảm ơn Liễu…Tôi cũng nhớ Liễu lắm đó. Liễu không biết đâu.
Nàng chưa kịp nói gì, hắn đã bỏ đi rất nhanh. Nàng mừng muốn phát khóc. Nước mắt tràn lên đầy mi khiến
nàng phải cúi xuống để che dấu. Nàng không ngờ chuyến đi liều lĩnh của nàng lại thành công một cách kỳ
diệu như vậy.
Một tuần qua đi trong hồi hộp pha lẫn vui mừng. Trong suốt cả tuần, nàng cứ thầm tự trách sao không hỏi kỹ
Huân sẽ đến vào giờ nào. Nàng cầu mong hắn đến thật sớm để nàng khỏi nóng lòng chờ đợi. Đêm thứ bảy,
nàng thao thức ngủ không yên, Nàng đã dậy thật sớm để sửa soạn. Nàng thắc mắc không biết Huân thích loại
nước nào? Cà phê hay trà hay nước ngọt? Tốt nhất, nàng thầm tự nhủ, mình làm cả ba. Chàng thích món gì,
có sẵn món đó ngay. Nhưng Liễu đợi đến gần trưa vẫn không thấy Huân đâu. Sau một thời gian làm việc
chung với hắn, nàng biết hắn rất trọng nguyên tắc. Hắn đã hứa thì bao giờ cũng giữ đúng lời. Như vậy, phải
có một chuyện gì bất ngờ xẩy ra làm cản trở cuộc viếng thăm. Nghĩ vậy, nàng bắt đầu sốt ruột. Mãi quá trưa
nàng mới thấy có một người đi xe đạp đến trước cửa nhà nàng, rồi xuống xe và gõ cửa. Nàng nhận ra một
trong hai người em trai của Huân mà nàng đã gặp trên Thủ đức. Nàng bỗng nghĩ tới việc chẳng lành cho hắn
nên vội vàng mở cửa và hỏi ngay:
- Anh Huân có sao không?
Người em của hắn có vẻ ngạc nhiên:
- Sao cô lai hỏi vậy?
Nàng lúng túng vì nhận ra sự vô lý của mình. Người em đưa cho Liễu một phong thư và nói:
- Anh Huân gửi cô.
Nàng vội mở ra đọc ngay và được biết Huân phải ở lại trường để học thi mãn khóa nên đành sai hẹn với
nàng. Hắn không cho biết bao giờ sẽ tới thăm như đã hứa.
Người em của Huân về rồi, Liễu ngồi ngẩn ngơ một mình bên cửa sổ trông ra đường rất lâu. Nàng không hiểu
Huân tìm cớ tránh mặt hay hắn bận học thi mãn khóa thật. Nàng cũng giận mình trong lúc luống cuống không
hỏi địa chỉ của Huân để đến tận nhà hắn cho biết rõ tình hình. Nàng thắc mắc tự hỏi bao giờ thì Huân thi mãn
khóa? Thi xong, hắn có đến thăm nàng ngay không? Nàng bồn chồn chỉ muốn lên ngay Thủ đức để gặp hắn.
Nhưng nhớ lại kinh nghiệm mới trải qua tuần trước thì nàng lại e ngại.. Không còn dường nào lựa chọn nữa,
nàng đành ở nhà chờ đợi.
Rồi sự chờ đợi của Liễu không phải chỉ một, hai tuần mà kéo dài hơn một năm trời. Nàng đành ôm mối tuyệt
vọng và hiểu rằng Huân thật sự không yêu nàng. Hắn chỉ muốn nàng vui chốc lát nên đã hẹn láo Nàng đành
cố tìm quên trong công việc bận rộn của sở và trong lý thuyết Phật giáo.
Thế rồi bỗng một hôm, em Huân, người đã đến gặp nàng, lại xuất hiện vào buổi chiều nàng vừa đi làm về. Với
vẻ mặt sầu thảm, hắn báo tin Huân đã tử trận. Dù thời gian đã làm nàng khuây khỏa và không còn yêu hắn tha
thiết như trước nữa, nàng vẫn bàng hoàng đến bủn rủn cả chân tay. Nàng phải dựa vào tường để khỏi ngã.
Một lát, khi đã phần nào bình tĩnh lại, nàng hỏi:
- Anh ấy…gặp nạn bao giờ?
Hắn đáp:
- Dạ, đã hai tuần…Đã chôn cất xong xuôi.
Nàng trách:
- Thế mà bây giờ mới báo cho tôi biết.
Hắn im lặng. Nàng thầm hiểu nàng không phải là người quan trọng đối với Huân và với cả gia đình hắn nữa.
Một cơn giận bỗng nổi lên trong lòng nàng, nhưng nàng phải cố nén. Nàng cảm thấy tê tái, đau đớn. Nước
mắt nàng bỗng ứa ra tràn trề. Nàng thấy tủi nhục hơn là buồn thương. Nàng yêu hắn đến độ nào hắn đã biết

khi nàng lên Thủ-đức thăm hắn, thế mà hắn vẫn cố tình làm ngơ, còn tìm cách dối gạt nàng. Hắn chẳng có
một chút tình cảm nào dành cho nàng cả. Nàng khẽ thở dài, hỏi:
- Chôn anh ấy ở nghĩa trang quân đội?
Người em lắc đầu:
- Không. Ở dưới quê, Bình Dương.
Nàng giật mình, thốt hỏi:
- Bình Dương? Tôi cũng quê Bình Dương.
Hắn buông một cách hững hờ:
- Vậy hả?
Nàng lại hỏi:
- Tôi muốn đi thăm mộ anh ấy, có được không?
Hắn lắc đầu:
- Không, vì xa lắm. Sâu trong vườn lận. Vùng đó cũng không có an ninh. Nếu cô muốn nhìn ảnh lần cuối
thì mai tôi đến đón cô về nhà. Có bàn thờ ảnh ở nhà.
Lưỡng lự một lát, nàng hỏi:
- Mấy giờ? Tôi sẽ đợi. Buổi sáng có dược không?
Hắn đồng ý vào buổi sáng.
Gia đình Huân ở trong một căn nhà lụp xụp thuộc khu nghèo vùng Chợ lớn. Khi Liễu tới thì cả nhà đã đi vắng
hết. Bà mẹ đi chợ bán hàng, các em hắn đi học. Bàn thờ Huân được thiết lập đơn sơ, cạnh một bàn thờ khác
lớn hơn. Thắp nhang, khấn Huân xong, Liễu liếc nhìn bàn thờ lớn bên cạnh. Nàng giật mình khi thấy ảnh
người quá cố. Trông giống y như Huân, tuy già hơn nhiều. Nàng đoán đó là bàn thờ của cha Huân. Nhìn ảnh
lâu, nàng bỗng nhớ tới một người mà đã lâu lắm nàng không nghĩ tới. Nàng rụt rè hỏi:
- Có phải Cụ ngày xưa dạy học không?
Người em gật đầu:
- Ba tôi làm thầy giáo.
Nàng vụt nhớ tới hồi nàng còn nhỏ, mới bước chân vào lớp đầu tiên của bậc tiểu học ở tỉnh lỵ Bình Dương.
Nàng thốt kêu:
- Thầy Trọng!
Người em Huân tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Cô biết Ba tôi?
Nàng đáp ngay:
- Không những biết mà còn là học trò cưng của Cụ nữa.
Hắn cười:
- Đời lắm bất ngờ thiệt.
Nàng kể:
- Thầy Trọng thương tôi lắm, tôi cũng yêu Thầy vô cùng. Thầy là thần tượng của tôi khi tôi học tiểu học.
Tôi chỉ học Thầy có một năm, nhưng thương Thầy suốt những năm học tiểu học. Sau lên trung học ,
tôi học ở Saigon.
Hắn cười:
- Rút cuộc, mình cũng là người quen cũ.
Rồi hắn lẩm bẩm như nói một mình:
- Thế là anh Huân đã bỏ lỡ một cơ hội tốt.
Liễu nhìn lại bức hình thầy Trọng trên bàn thờ lần nữa, rồi chợt nhớ tới lời của Hòa.
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