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Đêm hôm qua, những giờ phút cuối của năm 201_, tôi ngồi bên 
máy computer, giao thừa Tết Tây đi ngang qua lúc nào tôi cũng 
chẳng biết. Nhìn lại đồng hồ ngay góc của screen mới biết là đã 
giao thừa. Một năm mới 201_ chập choạng đi vào, hoàn toàn bình 
thản, êm đềm, cũng một ngày như mọi ngày, cũng không có gì thay 

đổi, không có gì đặc biệt…. cho đến khi tôi scroll down, check lại những email cũ để delete bớt. Một cái tên 
thật là quen, quen lắm hiện ra. Linh tính cho tôi ngừng lại ở đó, mở file ra xem lại. Cũng không có gì đặc biệt. 
Một người nào đó trong diễn đàn đã gửi tặng cho tôi (có đề rõ tên tôi) và mọi người trên diễn đàn một bản 
nhạc, thế thôi. Sao thấy cái tên nghe quen quá! Dám không chừng là một người bạn cũ của mình? 
Check thử coi, xem thử! Hồi hộp quá, chưa nhìn kỹ email address mà linh tính đã cho tôi thấy chắc chắn rồi. 
Tôi đọc kỹ email address. Thôi đúng rồi! Bạn mình chứ còn ai vào đây nữa! Tim tôi đập mạnh hơn một chút, 
mừng quá! Đúng là trái đất tròn. Hình như hắn ta biết mình (vì tên tôi là tên thật) mà không thèm say hello, chỉ 
gửi 1 bản nhạc và còn bầy đặt gọi tôi là vi hữu?! Tôi lúc đọc hai chữ đó cũng chả hiểu nó nghĩa là gì, thắc 
mắc, có reply hỏi thì hắn đã chẳng thèm trả lời. Cho đến bây giờ, uh.... tôi bèn đánh liền một email -đầu tiên 
trong năm 201_ - cho hắn, nhận mặt…. bà con. Chỉ có thế thôi, các bạn ạ, mà tôi cũng cảm thấy “excited” 
quá!  
 
Tôi đi ngủ. Nằm trên giường, cảm thấy vui vui, thế thôi! Nhưng sao thật lạ lùng, một chuyện rất lạ đã xẩy ra đối 
với tôi: tôi tỉnh queo, chẳng thể nào ngủ nổi. Tôi cố theo dõi hơi thở, nằm thiền, giữ đầu óc trống rổng. Chuyện 
nhỏ thôi mà, có gì đâu mà sao alert, tỉnh táo quá, chả tài nào ngủ, sao kỳ thế nhỉ??! Một lô quá khứ kéo về, đủ 
thứ chuyện, thật rõ ràng, thật sống động trong cái đầu nhỏ của tôi. Kỷ niệm giữa tôi với hắn không có gì nhiều, 
chỉ là bạn cùng nghề, chỉ là tình bạn thuần khiết, nói trắng ra ngày xưa tôi có nhờ vả hắn chút chút. Ấy ấy, xí 
lộn, xin cho tôi đính chính lại: tôi nhờ vả hắn rất nhiều và giữa chúng tôi -thật hiếm có-, là một tình bạn thật 
đẹp thật hòa bình và dễ thương; không có nạn cạnh tranh nghề nghiệp. Giữa một cái nghề không lấy gì làm 
hay ho cho lắm, lòng tham và tiền bạc dễ làm chóa mắt, người ta đè ép nhau, dành giật khách của nhau. Tôi 
đã gặp hắn, shine and bright như một vị thần hộ mạng! Vì ngang ngang tuổi tác, vì cũng chẳng hiểu tại sao 
nữa, hắn đã rất tử tế với tôi. Có một lần, vì nản chỗ tôi đang làm quá, tôi ngỏ lời, có ý muốn “đầu quân” làm 
cho hắn; nhưng hắn đã flatly từ chối. Tôi nhớ hoài hắn đã nói rằng:  

“Tiền mà ai chẳng ham Nguyệt. T. không có chê tiền đâu! T. biết N. là “top sale producer”, N. làm với T. 
, T. cũng vẫn có tiền vậy, nhiều là đằng khác; nhưng mà thôi, làm chung nhiều khi có nhiều chuyện sẽ 
xẩy ra không đẹp. Cái nghề này mà! T. nhìn thế nhưng không phải thế đâu. T. nóng tánh lắm, không tốt 
đâu, không như N. nghĩ đâu. Đừng làm với T. Relationship giữ vậy mà hay, tình bạn sẽ đẹp hoài. N. 
biết rồi mà, công việc tụi mình làm stress lắm, làm chung lỡ T. nổi nóng lên la lối N. có phải là mất đẹp 
đi không? N. thông minh lắm, mặt N. người ta nhìn vô là người ta tin liền à. N. đi làm đâu mà chẳng 
được, hay ra mở riêng đi, tội gì đi làm cho thiên hạ. N. dư sức mà! Có gì T. sẽ giúp cho….”  

 
Hắn nói khéo đấy chứ, có thể lúc đó hắn ngại ông broker của tôi, dù sao ông ta cũng là chỗ quen biết với hắn, 
hắn không muốn mang tiếng… giựt Loan Officer của ông nên hắn nói như thế (?) chăng, nhưng lúc đó, tôi 
cảm động lắm! Tôi đã thầm nghĩ tên này… cao thượng quá, biết chê tiền! hì hì. Tôi chẳng những không buồn 
vì hắn “chê” tôi mà còn phục lăn quay. Chúng tôi cũng có một vài kỷ niệm đẹp. Sinh nhật hắn, rất gần với ngày 
sinh của tôi, cũng tuổi Hổ Cáp rơi vào tháng Mười Một; tôi đã mang đến văn phòng của hắn một ổ bánh, mọi 
người cùng hát mừng sinh nhật và chụp hình chung với nhau, cắt bánh. Tôi có đi … nhậu với hắn một lần. Khi 
hắn hẹn tôi đến một tiệm nhậu nổi tiếng để gặp hắn; tôi cũng làm gan tới dù tôi không biết uống rượu bia gì 
hết. Tôi thật sự hơi run vì lần đầu tiên mới có người “rủ” tôi đi… nhậu nhẹt, đó cũng là lần đầu tiên tôi dám 
bước vào quán nhậu! (cũng nhờ thế mà tôi mới khám phá ra rằng đồ ăn ở quán nhậu thật là ngon, ngon hết 
xẩy! Ngon tuyệt cú mèo luôn!).  
 
Trong cái quán nhậu chuyên môn đó là một thế giới riêng của đàn ông. Toàn là mấy ông mặt mũi… thấy bặm 
trợn, cô hồn không à! (sorry…hihi..). Họ uống bia xếp từng chồng la liệt, họ hút thuốc lá phì phèo, ăn to nói 
lớn! Họ nói chuyện oang oang như đang cãi cọ với nhau, chửi thề luôn miệng, thấy ghê quá chừng đi. Hình 
như là khi nhậu, lúc đã “sứa sứa” rồi thì người nào người nấy cũng tự nói, tự diễn, tự phát ngôn bừa bãi, tự 
mình mình nói, tự mình mình nghe thì phải? Tôi thấy khớp quá trời, còn lúng túng chưa quen! T. thấy thế bèn 



bảo bà chủ thu xếp một bàn trống, tương đối khuất, xa xa khu ồn ào, la lối. Ngồi trong quán nhậu, T. tâm sự 
với tôi, T. bảo T. hiểu tại sao mẹ T. lại chịu khó tu hành, tụng kinh mỗi ngày, lo kinh kệ. Lúc trước T. không 
hiểu nhưng bây giờ T. hiểu. Chúng tôi nói chuyện với nhau về chuyện Phật pháp chút chút trong một môi 
trường chẳng có gì là Phật tánh, chẳng an lạc một tí nào! Tôi còn nhớ tôi đã hỏi hắn một câu, chả ăn nhập gì 
vào chuyện làm ăn hết và cả chuyện đang nói về tu tịnh độ (tôi vốn… vô duyên, nhiều khi trong đầu nghĩ đến 
điều gì là nói ra ngay! Thích nói là nói, thích hỏi là hỏi, tỉnh bơ!) “T. có believe in love không?” Hắn đã cười khì, 
tự nhiên đang khi không bị hỏi một câu không có nhập đề gì hết, hắn chả biết trả lời thế nào cho ổn, câu hỏi 
quá là ngớ ngẩn của tôi.  
 
Lúc đó, mặc dù còn trẻ nhưng vì lập gia đình sớm nên tôi đã có chồng và có hai con còn nhỏ; T. thì vẫn còn 
độc thân zui tính. T. thành công, giàu có sớm dù tuổi chưa tới ba mươi. Anh chàng rất đào hoa, dĩ nhiên rồi, vì 
tướng tá ngon lành, ăn nói vui vẻ, có duyên, lại chịu chi nữa thì làm gì mà không có khối em theo. Hơn nữa vì 
là con của một văn sĩ nổi tiếng, nên tính tình T. cũng có tí máu văn nghệ văn gừng. Hắn cũng đa tình, nghệ sĩ 
tính lắm chứ chẳng phải không, hắn đã không nhất thiết là một Mortgage Broker trẻ tuổi giàu có, hoàn toàn 
khô khan chỉ biết có tiền. Một tí máu lãng mạng dấu sâu trong bộ mã hào nhoáng bề ngoài làm cho hắn có một 
vẻ gì đó đặc biệt, bí mật và quyến rũ. Khuôn mặt hơi tinh nghịch, môi đầy đặn với nụ cười tươi tắn, tóc hớt 
ngắn có để gel cao lên (nhìn zất mốt, hihi..), cặp mắt T rất tinh anh dù đã bị ẩn dấu bớt dưới cặp mắt kính cận 
thị; nhìn T. làm cho người ta có cảm tưởng hắn là một người trí thức, có học, thông minh… nhưng đằng sau 
khuôn mặt tương đối hiền lành , baby face, dễ thương, lịch sự, lễ phép đó, đâu có ai ngờ được rằng hắn lại 
rất… ba gai, rất thân thiết, thường hay “hang out” với đám côn đồ, du đảng (sorry, T.) mà người đời thường 
hay gọi là nhóm… xã hội đen. T. sang lắm, nhiều khi mua ủng hộ hai, ba chục vé cho hội từ thiện khi họ tổ 
chức tiệc dạ vũ gây quĩ. Luôn luôn T. nhớ đến tôi, hỏi tôi muốn mấy vé, muốn bao nhiêu vé T. cũng đưa ngay. 
T. nhẩy đầm nhuyễn nhừ, rất vững. Tôi còn nhớ tôi chỉ nhẩy một bản tango (điệu nhạc mà tôi thích nhất) độc 
nhất với T. trong suốt thời gian chúng tôi làm bạn và đã chỉ nhận lời đi chơi chung với nhóm của T, chỉ một 
lần!.  
 
Vì lấy chồng sớm, ở nhà làm nội trợ vừa trông con vừa đi học, lần đầu tiên mới ra đời đi làm nên tôi… nhà quê 
lắm, rất lớ ngớ trong thế giới ăn chơi. Làm một cái nghề phải ngoại giao nhiều nên tôi cũng phải… ráng, cố 
gắng chịu khó lịch lãm, cố hoà đồng cho thích hợp với nhiều hoàn cảnh chứ thật ra tôi không thích những chỗ 
lả lơi, đam mê, bóng tối mờ ảo, nhạc dìu dặt gợi tình như chỗ của vũ trường. Lúc nào đi nhẩy đầm, tôi cũng 
luôn luôn đi với chồng và hình như nhóm bạn ăn chơi, trẻ trung, toàn là độc thân của T. có vẻ không thoải mái 
lắm với hai vợ chồng chúng tôi thì phải. Cũng nhờ T. mà tôi đỡ quê mùa. T. là một người bạn thật tốt đối với 
tôi. Bạn bè, nhất là bạn giúp đỡ mình trong vấn đề làm ăn, business, giúp đỡ vô vụ lợi là một người bạn vô 
cùng quí giá, thật khó kiếm nếu không muốn nói là dường như không bao giờ có được trong cõi đời ô trọc, cõi 
ta bà hỗn loạn này!.  
 
Khi tôi mở văn phòng riêng cho mình, hắn có ghé qua chơi, congratulate, chúc mừng tôi. Hắn cười cười bảo 
tôi: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ!” Chắc thấy mặt tôi tương đối hiền lành, con nai zàng ngơ ngác trong một cái 
nghề rất ư là bon chen, gian dối; hắn thấy tôi thành công nên ngạc nhiên chăng? Tôi làm chỉ có 3 năm thì 
nghĩ, về hưu luôn. Stressful quá, bị burn out quá! Sau đó, thỉnh thoảng đi ăn, tôi có gặp hắn. Có lúc hắn đang 
ngồi nhậu với một bàn lớn toàn là đàn ông. Có lúc hắn đi với bạn gái. Lần nào gặp hắn, tôi cũng đều mừng rỡ, 
vội vàng đến chào hắn, hoặc hắn đến chào tôi; chúng tôi tay bắt mặt mừng, chả ngại ngùng gì hết, chả cần 
care những người chung quanh sẽ nghĩ ra sao hết.  
 
Có một lần tôi đi ăn trưa với mấy cô bạn gái, gặp hắn đi với cô bồ (ca sĩ nổi tiếng) mới và thằng con trai còn 
nhỏ xíu; chúng tôi bắt tay, chào hỏi nhau, nụ cười rạng rỡ. Hắn chào tôi về trước, khi tôi lên trả tiền, bà chủ 
nhà hàng bảo: “Anh T. đã trả cho bàn của chị rồi” làm cho tôi cảm thấy rất hãnh diện với mấy cô bạn của tôi!  
Tình bạn đơn thuần giữa đàn ông và đàn bà là một tình bạn thật đẹp và hiếm quí. Riêng tôi, tôi trân quí nó 
nhiều hơn vì nó khó tìm hơn hai người bạn cùng phái rất nhiều. Tôi thích cái tính phóng khoáng, quãng đại, 
không tị hiềm, không chấp nhất, không nhỏ nhặt, không nhiều chuyện của một người bạn đàn ông. Rất tiếc cả 
đời tôi, chỉ một vài trường hợp đặc biệt, như với T. , tôi hoàn toàn không có lấy một người bạn thân thiết, thật 
thân, keep in touch đều đặn, như tôi mong muốn. Cũng dễ hiểu thôi, nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng sẽ như thế! 
Hơi đâu mà chơi với bạn female cho mệt! Hơi đâu chơi với bạn thuần túy đàn bà làm chi cho mất công! Đã 
mang tiếng là bạn mà đôi khi lại cứ nhõng nhà, nhõng nhẽo, cứ được dịp là nhờ vả, nhiều khi còn lên cơn ỏng 
a ỏng ẹo, seduce (?), flirting, đưa đẩy, dụ khị nữa, rõ chán! Nếu cần bạn, bạn đàn ông, cùng phái thiếu cha gì. 



Rủ nhau đi nhậu, xem footbal, chơi thể thao với nhau, hang out với nhau, thoải mái.., vợ hoặc bồ khỏi phải 
ghen, khỏi phiền toái, rườm rà, hahahaha...  
 
Nhưng thật ra, nghĩ kỹ lại, một người đàn ông nếu biết sống hạnh phúc, balance, theo tôi, cũng nên có một 
người bạn hồng nhan tri kỹ. Nếu muốn có một người bạn thật sự để tâm tình, trút … bầu tâm sự, hỏi ý kiến về 
phe phụ nữ, có một người bạn dịu dàng, biết điều, thông cảm cho mình. Một người hoàn toàn độc lập, đứng 
xa xa, đứng phía ngoài để có một cái nhìn không lệch lạc, không chủ quan để có thể cho mình ý kiến trung 
thực hơn, gỡ rối tơ lòng giùm cho mình. Một người bạn khác phái đúng nghĩa với chữ bạn cao quí, hợp, hiểu 
mình thật sự, cảm thông, rất khó kiếm được nơi người vợ hoặc người tình. Thế thì tại sao (why not) đấng Nam 
giới lại không chịu “invest” vào một người bạn khác phái, bạn female? Đã có nhiều lúc tôi ước gì quen được 
với một người bạn “đồng tính” (gay) thử xem, may ra có thể thân thiết được chăng, nhưng tôi chưa bao giờ có 
cơ hội đó.  
 
Tôi thấy mình hợp với đàn ông hơn, rất thích làm bạn với đàn ông nhưng có lẽ hoàn cảnh không cho phép, 
nếu làm bạn, thì chỉ có một thời gian ngắn, vì một giới hạn nào đó, tôi đã không giữ được - hoặc là tại họ 
không muốn nữa hoặc tại vì hoàn cảnh - một tình bạn tri kỷ lâu dài. Cả đời tôi, còn bé khi đi học, nếu gặp 
được thầy giáo là rồi rồi, xong ngay, tôi sẽ được …..cưng ngay, thầy lúc nào cũng thiên vị, thương tôi ra mặt. 
Ở nhà với bố mẹ, thì bố cũng thương tôi nhiều hơn mẹ, bố tôi thương, cưng chiều tôi nhất nhà. Đến khi lấy 
chồng thì cũng có phước lớn, được chồng yêu … ra rít, chiều chuộng hết mình, hihihiii. Ra ngoài xã hội, đi làm 
việc, thì những “quới nhân” hay giúp đỡ tôi, tử tế, nice với tôi hơn cũng toàn là ….đàn ông. Thử hỏi bảo sao tôi 
không thích chơi, thích làm bạn với đàn ông cho được?!  
 
Đêm hôm qua, nghĩ tới T. chỉ in ít thôi, từ T., những kỷ niệm của một thời còn trẻ, tương đối huy hoàng, cái 
thời … hái ra tiền, đã trở về trong tôi, ào ạt. Thời gian qua như một cái chớp mắt, cứ như là mới đây thôi. Cứ 
như tôi đang còn năng nổ, bon chãi, có dịp gặp người này người nọ, bận rộn, tự tin, tự hào về mình, rằng 
mình là một người cũng… như ai, cũng ngon lành, có hạng (?), cũng biết ngoại giao, vui vẻ, hoạt bát, ra đời 
cũng biết problem solving, biết chu toàn công việc, tương đối thành công, tương đối được nhiều khách hàng 
(clients) tin tưởng và quí mến, tương đối cũng có một chỗ đứng trong xã hội. Tôi thấy lòng mình xốn xang, 
nhớ quá đỗi thời quá vãng, đồng thời, một niềm vui khó tả, nôn nao khi tìm lại được một người bạn thuở tôi 
còn “oai phong” nhất; làm tôi thấy trằn trọc, nằm lăn qua lăn lại, cố ru dỗ giấc ngủ của mình.  
 
Ôi, những giờ phút đầu của ngày đầu năm mới. Mong sao năm nay tôi sẽ may mắn hơn chăng?! Đã có vài lần 
T. nói với tôi:  
“T. không muốn nói với tụi nó làm chi chuyện đó, mất thì giờ vô ích, nói có ra tiền không, N. nghe T. đi, nói có 
ra tiền thì nói, nếu nói mà không ra tiền thì N. cũng đừng thèm nói, mất thì giờ!”.  
 
Tôi phục T. lắm, rất ngưỡng mộ là khác vì lâu lâu T. hay …buông ra một câu như thế! T. tháo vát, thông minh, 
lẹ trí và rất giỏi. Có gì thắc mắc, có gì cần giúp đỡ, tôi đều chạy đến T. T. hay dành nhiều giờ cho tôi mặc dù 
T. rất bận, T. cho tôi những lời khuyên, giúp tôi giải quyết những vấn đề bế tắc, chia xẻ những kinh nghiệm 
nghề nghiệp quí báu với tôi.  
 
T. gọi mấy người homeless, mấy người có vẻ tay anh chị là “lính” của T. T. có một thế giới riêng của T, hoàn 
toàn khác với cái thế giới – có chồng con, gia đình đầm ấm - của tôi. Lần đầu tiên ra đời làm việc, lại nhẩy vào 
một cái nghề tương đối “tough”, mặt mũi tôi lại thuộc loại hiền lành, phúc hậu nên đối với T., tôi… khờ là phải. 
Có thể T. thấy tội nghiệp, thấy thương hại nên tốt với tôi chăng? Anh của T., anh Tr. vẽ đẹp một cây, cũng có 
vẻ rất hợp với tôi. Anh Tr. kể cho tôi nghe, anh đã vẽ thật tài tình đến độ khi anh vẽ mấy trái ớt, để bản vẽ trên 
bàn; bà của anh đã lấy tay bốc lên, tưởng là mấy trái ớt thật! Anh ấy thường giúp tôi, làm giùm cho tôi một số 
giấy tờ lỉnh kỉnh. Mỗi lần tôi lại văn phòng của T. , tôi hay ngồi chơi tán gẫu với anh. Chính anh là người 
design logo, design letterhead và business cards cho Mortgage company (văn phòng chuyên về dịch vụ cho 
vay tiền) của tôi mà không hề lấy tiền công. Chúng tôi có đi “chơi giêng”, ăn uống (lunch) với nhau vài lần. Anh 
nói với tôi:  

“Lần đầu tiên Tr. thấy N., Tr. nói với thằng T. con nhỏ này ở đâu mà sao mày quen được nó vậy? Nhìn 
nó tao thấy nó dễ thương làm sao, innocent, “ngộ, ngộ “! Tr. thấy N. ngộ lắm đó!”  

(hì hì, mỗi lần có ai khen tui là tui nhớ dai lắm!).  
 



Lần nào anh cũng ngồi kể chuyện tiếu lâm cho tôi nghe, anh có duyên, kể chuyện nghe vui và hấp dẫn lắm 
làm tôi cười đau cả bụng. Hiện giờ anh Tr. đang làm chủ một tờ báo nổi tiếng trên San Jose, tôi biết email 
address, biết điện thoại của anh nhưng không hiểu sao tôi đã lười không liên lạc, cũng chả bao giờ gửi bài cho 
báo của anh. 
 
Ôi, quá khứ! Có lẽ tôi đang già lắm rồi hay sao? Cho nên quá khứ dạo này hay trở về thăm viếng? Tôi vẫn 
hằng nghĩ rằng có những thứ có tiền cũng không thể nào mua được, và tình bạn, là một trong những thứ 
“hàng” rất cao quí đó. Càng lớn tuổi mình sẽ càng thấy tình bạn cần thiết hơn bao giờ hết. Con cái đã lớn, đã 
có đời sống riêng của nó. Vợ chồng mà ở với nhau được vài chục năm thì…. giống như nhiều người bạn đã 
nói với tôi, hì hì, chỉ còn nghĩa mà thôi! Mình muốn romantic mà người phối ngẫu của Mình có chịu… “rồ” 
không? “tịch” thì có! It takes two to tango mà. Càng ngồi với nhau giữa một khung cảnh càng “rồ măng tịt” thì 
lại càng thấy rõ ràng sự trống trãi, trống vắng, hơi ngượng ngượng, kỳ kỳ, một cảm tưởng khó mà diễn tả vì 
cả hai chẳng còn biết nói với nhau điều gì hết, chẳng còn chuyện gì để nói!. Hết rồi cái thời nói chuyện với 
nhau hằng giờ, nói hoài nói hủy không hết chuyện. “Anh nhớ em, anh nhớ em lắm! Love you, I love you so 
much…. “ 
 
Nghe thật là cải lương nhưng hai nhân vật chính chẳng hề thấy cải lương một chút xíu nào! Hết rồi cái thời 
sáng ra chàng đi làm, chàng vừa hôn vừa nói: “I miss you already cưng”. Hết nhiều thứ lắm. Bây giờ còn đỡ 
đó, thêm vài chục năm nữa, bệnh hoạn, già nua…. nếu không chịu khó tu tập mí nhau, thì ngán ngẫm lắm! 
Nếu không có nghĩa tình, nếu không có “quá khứ” nối chặt nhau, thì nhìn nhau lúc đó, ừm..... chắc càng nên 
lãng quên nhau càng nhiều thì càng tốt! hihi…. Bởi thế cho nên, tình bạn là một thứ tình tương đối bền chặt, 
dễ thương, như những bông hoa đẹp, nở sáng ngời bên cạnh cành cây khô đời sống.  
 
Cùng một hoàn cảnh, cùng một lứa tuổi, cùng một dân tộc, mầu da, cùng tôn giáo…., cùng sinh ra và lớn lên 
ở một nơi chốn quê hương xa xưa, cùng một mái trường thì dễ thông cảm với nhau, dễ hiểu nhau nhiều hơn. 
Gia đình của mình, anh chị em mình được nối kết bằng huyết thống, nhưng chưa chắc gì đã hợp gu với nhau 
đâu. Không hợp cũng phải chịu, không có sự chọn lựa. Tình bạn thì khác, không có gì đòi hỏi, không có gì bắt 
buộc. Mình có toàn quyền chọn lựa một người bạn thân thương để mà chia xẻ, để mà thương, một người rất 
tâm đầu ý hợp với mình mà không cần phải dính mắc, khổ đau gì. Không có gì hạnh phúc bằng được nói 
chuyện với một người bạn hiểu mình, được nghe bạn mình san sẻ những điều bí mật nhất, chỉ nói riêng cho 
mỗi một mình mình nghe thôi. May mắn thay cho những người có những người bạn đời như thế! May mắn 
thay cho những người có được một người phối ngẫu đồng thời cũng là người bạn thân thiết nhất của mình.  
 
Wow, mới đầu năm Tết Tây mà tôi đã ghiền viết, khai bút lang mang, zớ zẩn rồi. Cảm ơn T., một người bạn 
cũ, đã làm cho tôi có hứng thú viết nhăng viết cuội. Chúc các bạn emails thân thiết của tôi (nếu tôi gửi đến cho 

bạn bài viết này, có nghĩa tôi nghĩ bạn là bạn thân thiết của tôi trong thế giới ảo này rồi đó ; có 
nghĩa tôi nghĩ bạn tương đối thông cảm và hiểu cho những gì tôi viết) và chúc T. một năm mới 
thật an vui, hạnh phúc.  
Good luck to you in Las Vegas, T.  
 
Như Nguyệt 
Jan 1st, 201_ 
 

 
 
 
ps: T. có giải thích T. không biết là tôi vì T đã không để ý cho lắm, chỉ thấy có một người trên diễn đàn thích 
một bài hát mà T. cũng rất thích nên T. gửi đáp lại, tặng thêm một bài nhạc mà T. nghĩ người “vi hữu” đó cũng 
sẽ thích. T. giải thích vi hữu có nghĩa là bạn bè không biết mặt qua máy vi tính. T. không nhận được email 
reply của tôi hỏi giải nghĩa chữ vi hữu chứ không phải không muốn trả lời.  
Well, sau khi liên lạc lại, T gọi phone cho tôi, mời tôi đi ăn trưa; không hiểu sao “hắn ta” lại gửi cho tôi bản 
nhạc “Bao giờ biết tương tư” ?! ha ha ha…. Hắn…. ba làng lắm, một câu mà hắn hay thường nói là: “Phá 
mình hoài!” 
 
*** Đã lâu rồi, N không còn liên lạc với T nữa, thỉnh thoảng mới say hello qua email thôi!  
Yes, N có gửi bài viết này cho T đọc ngày đầu năm 201_  



Bản nhạc mà N đã gửi vào diễn đàn Thơ Văn cuối năm 201_ (hiện giờ N không có mặt trong diễn đàn Thơ 
Văn nữa): http://www.bing.com/videos/search?q=goodbye+yellow+bridge+road&view=detail&mid=4377E89D22D7EE83B7EF4377E89D22D7EE83B7EF&FORM=VIRE  

http://www.bing.com/videos/search?q=goodbye+yellow+bridge+road&view=detail&mid=4377E89D22D7EE83B7EF4377E89D22D7EE83B7EF&FORM=VIRE

