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CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Mặt nước sông tràn linh láng. Gió bấc thổi về, mấy ngày nay lành lạnh
báo hiệu tiết lập đông. Mùa đông ở xứ nầy lạnh lắm vào giữa khuya
cho đến sáng. Nếu ngủ trong nhà thì người ta chỉ cần đắp mền, đó là
ngủ trong mùng, còn mấy người ngủ trong nóp hoặc trong đệm thì đủ
ấm rồi, không cần phải đắp chăn mền chi cả. Vào giữa mùa tiết lập đông gần đến mùa xuân là đầu mùa trái
cây nhứt là cam, quít, bưởi, vú sữa, sa-bô-chê… Các loại hoa chung quanh nhà cũng bắt đầu đơm nụ, trổ
hoa… Rau cải cũng bắt đầu trổ tượt sum suê, trổ lá non ê hề nhiều hơn những mùa khác trong năm.
Đầu tháng chạp thì từ đầu làng đến cuối thôn, dân quê làm việc nhiều hơn, ồn ào, rộn rịp hơn, nhứt là việc rẫy
nương, việc chăm bón hoa trái, việc súc tích nuôi dưỡng tôm cá, heo bò, gà, vịt… đã chuẩn bị từ mấy tháng
trước để nay chở đi cung cấp cho tỉnh thành. Họ bán ở chợ gần, chợ xa cho mọi nhà mua sắm trong việc lễ
cúng, ăn mừng, sum vầy trong những ngày đầu năm, những ngày nghỉ Tết gia đình đoàn tựu.
Hai hàng so đũa tơ được Thiện Tố trồng hai bên nhà trổ bông trắng xóa. Sáng sớm nào cũng có từng bầy
chim trao trảo, từ đâu bay đến đáp trên cây, rồi chuyền từ cành nầy qua cành kia kêu chí chóe, rồi dùng mỏ rút
rỉa mật trên gần cuống bông.
Mặt trời đã lên cao, mà Cẩm Hương vẫn còn nằm nướng chưa muốn dậy. Trong nhà vắng tanh, chỉ có tiếng
tíc tắt, tíc tắt đều đều… của chiếc đồng hồ treo trên vách gần cửa sổ nhà trước. Tiếng gà đòi ăn sáng sớm
nàng cũng không nghe, có lẽ bọn chúng tản mác ra những liếp sau vườn tìm côn trùng. Bọn vịt lạch bạch
nhào xuống ao tìm tép cá cất tiếng kêu “cạp cạp”. Cẩm Hương ngồi dậy và đi mở cửa sổ. Ánh sáng chói
chang của buổi bình minh ùa vào phòng cùng làn gió buổi sáng mát rượi. Nàng biết chồng mình đã qua nhà
máy chà từ sáng sớm. Bà má chồng nàng chắc đi chợ mua thức ăn cũng sắp về. Cẩm Hương đi lần xuống
nhà dưới, giở chiếc lồng bàn nàng thấy hai cái bánh ích, một cái có hình thù như con cóc nằm bẹp xuống.
Nàng biết đó là bánh ngọt nhưn đậu, còn cái bánh kia hình kim tự tháp là bánh bột trắng nhưn dừa xào ngọt.
Cả hai nằm tròn trong chiếc dĩa vẽ lá hoa màu chàm. Cạnh bên trong dĩa có mấy trái bắp đường nấu chín còn
âm ấm. Cẩm Hương cảm động về sự săn sóc của mẹ chồng và tình thương yêu chiều chuộng của chồng
nàng.
Đám cưới của nàng và Thiện Tố đã hơn tám tháng rồi. Ngày nào cũng như ngày nấy, sáng dậy nàng đã có
sẵn thức ăn sáng, khi cháo, khi bánh, lúc cơm rang do má chồng nàng thức từ sớm làm cho con trai và dâu ăn
lót dạ trước khi kẻ đi dạy học, người đi làm. Chiều đi dạy về thì có mâm cơm chờ sẵn. Áo quần thì ngày nào
bà cũng gom góp giặt sạch sẽ, phơi, xếp cho bà, cho vợ chồng nàng. Tới chén dĩa sau bữa ăn bà cũng giành
rữa. Có hôm Thiện Tố phải nói:
- Má phải để cho Cẩm Hương làm phụ những việc trong nhà. Cái gì má cũng giành làm. Mai mốt má đi
đâu, ở nhà vợ con sẽ bắt con làm hết mọi việc của má thì khổ cho con má lắm đó.
Cẩm Hương liếc chồng rồi lén nhéo chàng một cái. Thiện Tố la oai oái. Bà Tư cười với con dâu:
- iệc nhà có gì nặng nhọc đâu? Má rất vui vẻ được lo cho hai đứa. Vợ con phải đi dạy học vất vả cả
ngày, về nhà nó cần được nghỉ ngơi. Giặt đồ thì chỉ thêm cái áo hoặc cái quần. Còn rửa chén thêm cái
chén đôi đũa thì cũng vậy có nặng nhọc chi đâu? Cả ngày má ở nhà chẳng có việc gì nhiều để làm.
Nếu các con không cho má làm, má sẽ bị bịnh đó.
Cẩm Hương nhìn mẹ chồng thương mến:
- Ảnh nói đúng, má phải để cho con phụ coi sóc việc nhà với má. Má tập con lười biếng không tốt đâu.
Con cũng giống như má là không làm gì sẽ bị bịnh nữa đó!
Bà Tư cười ngất. Cuộc đời bà được như vậy cũng là nhờ Ơn Trên ban cho, bà cảm thầy mãn nguyện và hạnh
phúc lắm rồi. Khi lễ bái, đi cúng chùa, cúng miễu, bà thường cầu nguyện cho con dâu sanh mấy đứa cháu để
bà cưng yêu săn sóc. Bà nói:
- Trong nhà nầy có gì đâu mà làm? Đừng có giành làm việc nhà với má, Cẩm Hương nếu có giỏi thì
sanh mấy đứa cháu là đủ cho má mãn nguyện lắm rồi.

Nước sông lớn chảy cuồn cuộn, dâng lên tràn bờ. Ngoài đường người đi bộ phải mò mẫm từ bước một để
qua những khúc đường ngắn bị nước ngập. Hôm nay Cẩm Hương thức trễ vì là ngày chủ nhựt. Nàng cầm
chiếc bàn chải thấm nước rồi chấm vào hủ muối bọt nhỏ trong góc kệ, vói lấy chiếc khăn nhỏ gần đó, đi ra sàn
lảng đánh răng, rửa mặt. Từ hồi có chồng về đây, nàng đổi dùng muối bọt đánh răng như mẹ chồng và chồng.
Bởi họ bảo răng đánh bằng muối thì răng sẽ sạch và chắc. Thường thì Thiện Tố ít khi về nhà ăn cơm trưa.
Hôm nay vợ ở nhà nên trưa chàng về. Và những ngày cuối tuần thì bà Tư Hiền nấu nhiều món ăn mà con và
dâu ưa thích.
Hôm đó trời nắng đẹp, Kiều Lan rủ Kiều Liên đến nhà cô bạn Ngọc Huệ ưa ăn quà vặt chơi. Ai dè Hồng Ánh
cũng có mặt, cô đến thâu tiền hụi và mua mẻ thuốc tễ do ba của Ngọc Huệ nhận làm. Ngọc Huệ và Hồng Ánh
thân thiết nhau vì cả hai có tánh vui vẻ bải buôi với mọi người. Và dù khác tánh với hai cô Kiều, nhưng thỉnh
thoảng Ngọc Huệ vẫn gặp gỡ họ vì cả 3 có chung tật ăn quà vặt. Ngọc Huệ đãi cả ba món ốc len xào dừa rắc
rau răm, và món cá cơm trộn bột chiên giòn ăn cặp với lá cách non, đọt điều, lá lụa gói cùng rau sống, giá,
dưa leo xắt mỏng chấm nước mắm tỏi ớt. Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng hai cô Kiều xoay
qua nói xấu bà Tư Hiền và Cẩm Hương. Kiều Lan chì chiết:
- Cái con Cẩm Hương làm biếng nhớt thây, biến má chồng nó thành mụ đầy tớ không công.
Kiều Liên chót chét:
- Thằng Thiện Tố thỉnh cô ả ở Lái Thiêu về thờ phụng, còn bắt mẹ mình phục dịch cô ả nữa. Thiệt là cái
thứ, bất hiếu, vô nghì không ra gì mà!
Kiều Lan cười gằn:
- Tao phải mua thùng bằng gỗ thông, để thằng Thiện Tố lấy ván đóng một cái trang thờ vợ.
Kiều Lan phụ họa:
- Còn tui sẽ mua một mớ đèn cầy, và mấy ốp nhang để má con dì Tư Hiền ngày đêm đốt đèn thắp
nhang cúc cung lạy cô ả đó.
Ngọc Huệ lắc đầu, cô cười hì hì:
- Cô giáo còn sống chớ có chết đâu mà hai chị bắt mẹ con bác Tư Hiền thờ phụng theo kiểu đó? Thờ
sống, tế sống ai đó, mình chỉ cần mua hoa quả, bánh trái cho ai đó ăn là được rồi.
Hồng Ánh cười chúm chím, giả bộ ngây thơ:
- Mua ốc len xào dừa được không? Làm món cá cơm chiên giòn cũng được chớ? Theo em biết dì Tư
cưng dâu, thấy dâu dạy học lao tâm tổn trí, nên dỉ lo thức ăn, miếng uống tươm tất cho dâu vậy thôi.
Em thấy chị Cẩm Hương đi đâu về cũng mua trà ngon, bánh quý, lụa đẹp, lãnh tốt… cho bà mẹ chồng
không ngớt.
Hai bà chị chồng trề môi, liếc xéo con em dâu rồi lầm bầm không ai nghe. Trong khi đó, Ngọc Huệ cười cười
nói nước đôi:
- Anh Thiện Tố có vợ vừa đẹp vừa học giỏi, lại biết điều, ảnh phải cưng vợ chớ. Cô giáo Cẩm Hương
nầy chắc kiếp trước có tu, nên được mẹ chồng, chồng yêu thương chiều chuộng. Tôi thật sự ước ao
được như cổ vậy. Nghe nói chồng sắp cưới của tôi đường đường là một đấng anh hào, khạc ra lửa,
mữa ra khói, ói ra mây. Ôi, không biết ảnh có cưng con vợ ăn hàng xàm xạp nầy không? Còn bà mẹ
chồng tương lai của tui buồn vui bất thường, lươn không ra lươn, lịt không ra lịt, nửa vịt nửa gà, nửa
cà nửa mướp. Tui biết chiều bả cách nào cho bả khỏi phật ý đây?
Cả bốn nàng cùng cười ha hả. Kẻ cuốn, người nhai, ăn uống ngon lành. Kiều Lan nguýt dài:
- Thôi đi con quỉ cái! Đừng có làm bộ, ai mà không biết cái thằng Thông mê man tàng tịch mầy. Sau nầy mầy
mặc sức cai trị chồng.
Kiều Liên ngắm nghía Ngọc Huệ một hồi:
- Con nầy không có tướng ăn hiếp chồng. Nó chỉ có tướng nhõng nhẽo với chồng, õng a õng ẹo với
chồng.
Hồng Ánh cười ngất, hỏi:
- Chị nghĩ sao hả chị Huệ? Chị Hai chị Ba em có nói oan không chị?
Ngọc Huệ trả đũa:
- Hình như hai chị Kiều nói về ai đó chớ tui đâu có như vậy. Hồi yêu anh Thông đến bây giờ, tui chưa
nghĩ tới việc cai trị, việc hiếp đáp, luôn việc nhõng nhẽo, õng ẹo với chồng. Nhờ hai chị nói ra, tui quyết
phải làm đúng những gì hai chị đề án tử cho tui. Tui phải tôn hai chị làm thầy mới được.
………………

Cẩm Hương mấy hôm rày nóng lạnh bất thường, không muốn ăn uống chi cả, nhưng nàng vẫn đi dạy như
thường. Chồng đi làm về mỏi mệt nên cũng không để ý sức khỏe vợ ra sao. Nhưng bà Tư thấy con dâu thất
thường, mặt mày buồn bã, ăn uống ít hơn và không ngon miệng như mọi ngày. Bà sợ dâu bịnh nên hỏi:
- Trong người con không khỏe hả? Hãy đi với má qua bên ông thầy Chín Tự coi mạch hốt thuốc đi con.
Bịnh ít phải chữa cho nó hết, đừng để dần dà bịnh nhiều không nên.
Trấn an mẹ chồng, Cẩm Hương nói:
- Con uống thuốc chận cảm rồi, ít bữa sẽ hết. Má đừng lo, vài ngày nữa nếu bịnh chưa hết thì con sẽ đi
coi thầy thuốc.
Bà Tư nói xuôi:
- Ờ, vậy cũng được, thôi để má đi nấu cho con chén cháo. Vừa mới uống thuốc mà con để bụng đói sẽ
không tốt đâu.
Bà Tư nói rồi lật đật đi xuống bếp, bắt con cá lóc rộng trong hũ đường ra, đập đầu đánh vảy, chặt vi, chặt kỳ…
cạo rửa sạch sẽ cắt khúc nấu tô cháo cá thương hàn cho con dâu giải cảm. Tô cháo cá rỉa thịt bỏ xương, bà
Tư còn để vào tô cháo trồng hột gà so thì cách giải cảm mới công hiệu. Chén cháo còn nghi ngút khói tỏa
nồng nàn mùi hành, mùi ngò rí xắt nhuyễn, mùi tiêu hột cà. Cẩm Hương đang nằm trùm mền trong phòng, bà
Tư bắt dâu phải ngồi dậy ăn liền cháo lúc còn nóng cho xuất mồ hôi thì bịnh cảm mới mau hết. Mặt Cẩm
Hương tái ngắt. Nàng không muốn ăn, nhưng thấy mẹ chồng cực nhọc nên ngồi dậy, lấy muỗng quậy đều tô
cháo múc một muỗng húp. Cháo vừa đến cổ họng thì nàng ụa ra và ói linh láng, ói cả mật vàng đến mật xanh.
Bà Tư hoảng hồn, một mặt nhờ người gọi Thiện Tố về để đưa vợ đi thầy thuốc Chín Tự, một mặt lo quét, hốt,
chùi lau sạch. Bà còn kỹ lưỡng hốt tro bếp đổ lên chỗ con dâu ói cho bán mùi tanh tưởi đi.
Bà Tư Hiên dựng cây chổi đang quét lá khô tắp vào sân nhà, bên cái cối xay bột, lật đật đi nhanh ra cửa, vì
thấy bóng dáng con trai và con dâu bà về tới. Bởi bà nóng ruột không biết Cẩm Hương đau bịnh gì mà thốc ói
tháo như vậy? Bà Tư ngạc nhiên! Vợ đau bịnh mà cái thằng tửng nầy có cử chỉ chẫm rãi, nhàn hạ như đang đi
dạo, miệng còn tủm tỉm cười nữa? Còn con vợ nó thì gương mặt mệt mỏi nhưng không giấu được sự bẽn lẽn,
và niềm vui đi cạnh chồng như không có chuyện gì xảy ra? Bà hơi bực mình, nhưng vồn vã hỏi con dâu:
- Sao con? Bịnh gì, có nặng lắm không? Con thấy trong mình thế nào?
Thiện Tố nhìn mẹ cười tươi:
- Vợ con có bịnh hoạn gì đâu má!
Bà Tư Hiền nổi nóng, mắng con:
- Thằng điên, cứ hay nói chơi tầm xàm bá láp. Không bịnh sao mà nó ói mữa linh láng vậy? Sao Cẩm
Hương, con thấy trong người có mệt mỏi lắm không? Mặt mày con mét chằng mét ưởng hà… như vậy
mà không bịnh sao được?
Thiện Tố nhìn mẹ thương cảm, làm bộ mặt buồn buồn, thở dài nói:
- Má chỉ biết rầy con trai mình và lo binh cho dâu! Thôi rồi, từ rày chắc má còn binh Cẩm Hương nhức
nhối dài dài…
Bà Tư chưng hửng không biết thằng con muốn giở trò gì? Trong khi đó dâu bà chẳng nói chẳng rằng đi tuốt
vào nhà. Thiện Tố vung tay làm cử chỉ thỏa mãn, cười dòn dã, thân mật ôm vai mẹ nói:
- Mùa hè năm tới má sẽ có cháu bồng rồi. Cẩm Hương đã có thai. Vợ con đã có bầu rồi má à…
Niềm ước mong, nỗi đợi chờ bấy lâu nay đã thật sự đến. Bà không sao kềm được dòng lệ vui mừng chảy dài
trên đôi gò má nhăn nheo. Thiện Tố cũng sung sướng, rớm nước mắt. Sau màn cửa sổ trong nhà nhìn ra,
Cẩm Hương cũng không ngăn được dòng lệ cảm động.
Bữa cơm chiều hôm đó, bà Tư Hiền nấu cải bẹ xanh với nấm rơm. Nấm mối phơi khô kho tiêu với nước
tương rắc tiêu cho dâu ăn khỏi tanh miệng. Quả nhiên, Cẩm Hương ăn được 2 chén cơm nhỏ. Ăn xong, nàng
ra cây ổi, hái mớ trái chua vào chấm muối ớt ăn lìm lịm, ăn một cách hí hỡn thống khoái.
Riêng hai mẹ con Thiện Tố thì ăn cơm với canh chua và tép cháy mặn, khổ qua xắt mỏng xào xút hột vịt. Vốn
con dâu đang tanh cơm tanh cá. Vốn tế nhị, bà không dám dọn mâm nhan nhản ở bàn ăn trước mặt nàng. Bà
đặt mâm cơm ở chiếc vạt tre dưới nhà bếp sát tấm vách ngăn phòng ăn và nhà bếp, cốt tránh cho dâu bợn
dạ.
Khi tới bàn ăn rót nước uống. Cẩm Hương thỏ thẻ với mẹ chồng:
- Má kỹ quá. Bận sau con sẽ đem bình trà vào phòng ngủ, má cứ dọn ăn ở bàn trong phòng ăn.
Bà Tư sực nhớ:

À, má có nấu nước trà tươi có để gừng như nước chè xanh của người Huế. Con nên uống nhiều cho
ấm bụng.
Cẩm Hương cảm động, nghĩ thầm: “Mẹ mình thương yêu chăm sóc cỡ nầy là cùng!” Nàng rưng rưng nước
mắt, khi trở về phòng ngủ.
-

Vạt nắng chói chang trải lên vạn vật hòa với tiếng chim trao trảo, chim sẻ kêu gọi đàn tíu tít, véo von, tiếng gió
thổi rung cành lá cây bưởi thanh trà tạo ra âm nhạc rạt rào êm tai như thì thầm nhắn nhủ rằng Thượng Đế đã
đem cho nguồn hạnh phúc ươm mầm vào ngôi nhà bé nhỏ nơi góc trời thôn dã nầy.
Sáng hôm sau, vợ chồng Thiện Cảm đi đâu về ghé thăm. Thiện Tố và Cẩm Hương mừng rỡ mời vợ chồng
cậu út của ông Hai Cung ngồi ghế trường kỷ. Bà Tư Hiền châm bình trà, xẻ mấy trái vú sữa mỡ gà, trái đu đủ
xiêm ruột ửng tím bày ra dĩa ân cần mời khách. Thiện Cảm gật gù khen:
- Toa trang hoàng nhà cửa trông trang nhã bởi những màu sắc tươi dịu đi với nhau, không làm cho
người ta chói mắt. Thật là một chốn thư trang thi vị.
Thiện Tố nghĩ hắn đã bị ý tưởng trong tiểu thuyết hành rồi. Chàng cười bảo:
- Không phải mình moa đâu, mà phần lớn là do bà xã góp ý.
Thiện Cảm như nhớ ra, vội nói:
- Toa ơi, nhà xuất bản Việt Xuân đề nghị xuất bản quyển tiểu thuyết “Trái Tim Sôi Nổi” của moa vừa
đăng xong trên nhựt báo Ban Mai.
Thiện Tố hớn hở:
- Mừng cho toa. Tâm của toa lành, tánh toa hiền nên văn chương của toa dễ thương. Độc giả hoan
nghinh lắm đó.
Hồng Ánh có vẻ hài lòng, bảo bà Tư Hiền:
- Từ khi chồng của con viết văn. Ảnh bớt đi ta bà thế giới. Ảnh viết ẩu trên giấy nháp, rồi quăng vào hộc
tủ. Con phải sấp xếp từng trang rồi chép lại cẩn thận trước khi gởi giao cho báo đăng.
Cẩm Hương thầm khen Thiện Cảm. Văn chương làm cho cậu ta tái sanh qua cuộc sống lành mạnh, có ý
nghĩa. Cậu càng thương yêu vợ hơn vì Hồng Ánh dễ cảm ứng với văn chương của chồng. Cô ta cùng chồng
bàn bạc sắp xếp từng tình tiết, từng diễn biến trong mỗi cuốn tiểu thuyết. Cô càng ngày càng đẹp thêm ra: mắt
sáng ướt, da mặt tươi hồng, môi thắm, vóc mình đầy đặn hơn. Còn Thiện Tố tìm gặp ở vợ mình cùng một tâm
hồn đẹp, một sự tận tụy hiếm có đối với mình. Chàng nghĩ rằng “Đồng vợ, đồng chồng, tác Biển Đông cũng
cạn”. Rồi đây chàng sẽ thành công.
Thiện Cảm đề tặng vợ chồng Thiện Tố tập thơ “Một Góc Trời Quê”, tác phẩm đầu tay của mình. Cẩm Hương
sắp vào chiếc giỏ mây hai nải chuối lá chín cây, mấy cái bánh ích, xâu khô cá sặc chừng nửa ký, hai phong
bánh in làm quà tặng ông bà Hai Cung. Nhờ Ánh Hồng đem về dùm.
Khi đưa vợ chồng Thiện Cảm ra ngõ, Cẩm Hương báo tin mình cấn thai cho Hồng Ánh rõ. Cô ta nắm tay
nàng:
- Em mừng cho chị. Tháng rồi em cũng bị mất kinh. Để mai em đi nhờ thầy Chín Tự chẩn mạch coi em
có động tịnh gì chưa? Ông bà già và anh Thiện Cảm muốn em có thêm vài đứa nữa.
Tin Cẩm Hương có thai loan nhanh trong hai gia đình, gia đình Thiện Tố và gia đình bên cha mẹ vợ của
chàng. Nghe con gái có bầu, ông bà Tân gác lại mọi việc nhà xuống thăm con. Bà mang cho bà sui cho rể,
cho con gái mình, lỉnh kỉnh các thứ, nhứt là dâu Lái Thiêu say trái ngon ngọt nổi tiếng khắp đó đây. Bà còn vô
dâu đầy đặn một cần xé lỡ để chia tặng cho gia đình má lớn của con rể bà. Xuống thăm con đôi ngày, bà Ký
Tân nhận thấy bà sui gia thương yêu săn sóc cho Cẩm Hương chu đáo thì trong bụng mừng thầm. Chớ trước
khi xuống thăm con, bà đã bàn với chồng:
- Ông à, khi con gần ngày sanh tôi sẽ rước về. Khi nó sanh xong nuôi cho nó cứng cáp ra ngoài tháng
tôi sẽ đưa trở xuống. Ông nghĩ có được không?
Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, ông Tân quen để cho vợ sắp xếp. Vì bất cứ việc gì giao cho bà ông rất an
tâm. Bà luôn suy tính cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm, nên ít khi sơ suất. Ông bảo:
- Thì làm theo ý bà đi. Như thế thì tốt lắm. Bởi dâu nào cũng vậy, dù mẹ chồng dễ tới đâu nó cũng đâu
dám nhờ, dám mượn hoài. Chỉ có mẹ ruột nó mới dám cằn nhằn và nhờ giúp đỡ cho nó mà thôi…
Bà ký Tân nghĩ là ông chồng mình nhận xét đúng quá. Rồi bà cười một mình và thầm nghĩ: “Trên đời nầy có
người mẹ nào không thương con gái hơn con dâu? Nhưng đó là việc thường tình, đâu có gì đáng chê trách,

phải không? Hãy bình tâm mà nghĩ xem, con gái mình sanh ra bằng cườm tay, nuôi lớn nên vóc, nên ngoài
máu mủ ruột rà, mình nẩy sanh lòng thương yêu chiều chuộng. Mọi thứ, từ thói quen đến tánh tình đều na ná
giống thói ăn nết ở của cha mẹ, hoặc của anh chị em trong nhà. Làm sao mình không gắn bó thiết tha với con
được? Còn con dâu, đứa con gái lạ đem về nhà làm người thân. Trước hết cô dâu đã chia bớt phần thương
yêu của con trai mình với gia đình rồi, chưa nói đến mọi thứ khác biệt khác… Đầu hôm sớm mai bảo mẹ
chồng thương dâu, làm sao mà thương cho vô đây? Dù cho người mẹ chồng dễ dãi đến đâu cũng không thể
có ngay tình thương đối với nàng dâu như đối với con gái ruột của mình được. Cho nên mẹ chồng và con dâu
mỗi người phải tế nhị, mỗi người phải nhường nhịn, dung hòa… Dần dà, sau năm tháng chia ngọt sớt bùi,
chung lưng đấu cật với nghịch cảnh tai ương, mối thiện cảm nhen nhúm trong lòng đôi bên. Rồi dâu sanh con
đẻ cái, rồi chiếm được lòng yêu thương của cha mẹ chồng, của dòng họ bên chồng cũng không khó khăn gì”.
Nhưng riêng bà Tân luôn nhủ với lòng: “Mình có 2 thằng con trai, trong tương lai sẽ có hai nàng dâu. Con gái
thì phải để cho ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài, vì hễ có chồng rồi thì nó sẽ nối tông đường cho họ nhà chồng.
Nữ sanh ngoại tộc mà, chỉ có dâu mới là người sanh con đẻ cái nối dòng nối dõi cho họ nhà mình thì mình
phải thương yêu chiều chuộng dâu nhiều mới phải chớ. Mình có vị tha thương mến dâu như con gái của mình
thì nó mới thương lại mình như thương má ruột của nó. Và phải hiểu rằng, có người đàn bà nào không
thương lo cho bên mình nặng hơn bên chồng bao giờ đâu? Đó là chuyện thường tình, mình phải hiểu và bỏ
qua mọi thứ hiểu lầm và mọi gay cấn. Mình không nên ganh tị, hiềm khích với dâu và bươi móc những chuyện
nhỏ làm hóa ra to. Như vậy sẽ làm mất đi hòa khí mẹ chồng nàng dâu…”. Từ ngàn xưa cho đến nay, chuyện
mẹ chồng nàng dâu hục hặc hoài hoài, nó xưa như trái đất không bao giờ dứt trong đa số đại gia đình. Bà Tân
cũng đã tính, hai thằng con mình đi làm xa, bà cho vợ theo chồng, nên dù bà gặp phải con dâu ngỗ nghịch
cũng không sao. Lâu lâu chúng mới về thăm ông bà một lần vài ba hôm, thì sẽ tránh được nhiều sự việc phiền
phức.
Bà Tân sợ con gái mình trong lúc sanh đẻ yếu đuối mà không được chăm sóc kỹ thì về sau dễ bị bịnh bậy
lắm… Vợ chồng bà Ký Tân xuống thăm con hai ngày thì về. Thấy con mệt nhọc lúc bị thai hành lòng mẹ quặn
đau. Bà nhớ lại câu nói của mẹ mình ngày xưa: “Về làm dâu người ta con phải nhường nhịn từ cha mẹ chồng
cho đến anh chị em chồng và dòng họ bên chồng…Làm dâu khổ lắm ai ơi/ vui chẳng dám cười, buồn chẳng
dám than…. Lúc sống với cha mẹ, làm gì sai bị rầy la thì con cùn quằn. Khi làm dâu người ta, đến lúc mang
nặng đẻ đau, con mới thấu hiểu và thương cho nỗi lòng của mẹ”.
Chuyến đi thăm con trở về, bà Tân hết sức vui mừng, vì biết con mình được mẹ chồng thương yêu, chăm sóc
hết sức kỹ lưỡng, chu đáo. Bà thầm cảm ơn Bề Trên đã ứng nghiệm lời cầu xin của bà trước ngày con gái
thành hôn. Bà bỏ ý định rước con gái về nuôi khi nó sanh đẻ. Tuy nhiên, bà hứa với Cẩm Hương khi nàng
sanh xong, bà sẽ rước một cô tớ gái cho nàng sai vặt, để khỏi làm bận bà Tư Hiền.
……………………
Ông Hai Cung hay tin con dâu Cẩm Hương có thai thì vui mừng lắm, nhưng ông không để lộ ra mặt, ngại vợ
lớn và và hai cô Kiều châm chích như mấy chục năm nay, kể từ khi ông có thêm bà vợ lẻ Tư Hiền. Bởi ông
nghĩ rằng lỗi đó một phần cũng do ông tạo ra, nên ông nhường nhịn một chút cũng không mất mát gì “Gia đạo
thuận hòa vạn sự hưng” mà. Riết rồi trở thành thói quen. Nhưng lấy công tâm mà nói, 3 đứa con bà vợ lớn
cùng ông là Kiều Lan, Kiều Liên, Thiện Cảm. Cả 3 đứa nầy, gom lại không sao bằng một Thiện Tố con ông với
bà vợ nhỏ về mọi mặt. Từ hiếu hạnh, chữ nghĩa, khôn ngoan đến việc cư xữ với người thân trong nhà cũng
như ngoài xã hội... Và ông cũng nghiệm thấy rằng, khi ông già yếu bịnh hoạn, ốm đau nằm một chỗ, thì chỉ có
má con Thiện Tố lo cho ông mà thôi. Còn vợ lớn chỉ vo vảnh, lánh nặng tìm nhẹ, hai đứa con gái của ông
chẳng ra tích sự gì cả, lúc nào lúc nào chúng cũng muốn moi tiền của ông và chỉ biết đua đòi, xảnh xẹ...
Thiện Cảm lóng nầy coi bộ có nhiều sự thay đổi tốt đẹp, nhưng biết có bền chí không? Còn bà má lớn của
Thiện Tố luôn tranh giành với má con chàng mấy chục năm rồi, chắc cũng đã mỏi mệt, hay bà đổi tánh chết?
Mà khi hay tin Cẩm Hương mang bầu bà không còn châm chích, nói móc, nói ngoéo, dèm pha…như trước
nữa.
Vợ của Thiện Cảm đến thăm, đem cho Cẩm Hương 1 ký sườn non và mớ ổi chua. Nàng chân thật, nói cười
cởi mở, vui vẻ:
- Chị Thiện Tố đừng có để ý những lời chị Kiều Lan và Kiều Liên. Chị cứ coi lời họ nói như nước đổ đầu
vịt thì dễ chịu lắm. Nhớ hồi em và anh Thiện Cảm mới quen, hai mụ ấy cũng đỏng đảnh lắm. Hai mụ

nói gia đình họ giàu, nên ba má em xúi em “chài” anh Thiện Cảm. Vì tự ái, ba má em đập cho em một
trận, cấm hai đứa tụi em không được qua lại nữa. Ổng bả nói: “Ba má thà gả con cho chó cho dê chớ
không gả con cho cái thằng Thiện Cảm”. Rồi ba má gởi em lên nhà dì dượng buôn bán ở Chợ Lớn,
không cho em về Cai Lậy nữa để cắt đứt liên lạc của chúng em. Em lên đó đâu chừng 6, 7 ngày thì
anh Thiện Cảm lò mò tìm đến. Em dứt khoát không tiếp chuyện, và nói với ảnh phải xin lỗi ba má em
về lời nói vô duyên của hai bà chị mình, và ba má ảnh phải nhờ người mai mối xin cưới em đầy đủ tam
lễ, lục lễ thì em mới chịu.
Nói đến đây, Hồng Ánh cười bẽn lẽn, mắt mơ màng, tiếp:
Ảnh về làm áp lực với gia đình. Ba má em rước em về để cho họ làm đám hỏi và sau đó chúng em
được làm đám cưới. Hai bà chị chồng tức sùi bọt mép, nhưng không làm gì được. Bởi anh Thiện Cảm
nói với hai bả: “Con gái ăn cơm nguội ngủ nhà ngoài. Đã có chồng rồi, thì không quyền gì trong gia
đình nữa. Phải biết thân mà đừng có lắm lời. Nếu về chơi mà vui vẻ thì về, còn về mà gây nhiều
chuyện quá thì nhà ai nấy ở”. Ảnh còn dặn em, hai bả nói gì thì nói, đừng thèm nghe, đừng thèm trả lời
để ảnh xử sự. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hai chị ấy không còn khó chịu với em nữa. Hôm biết chuyện
hai bả quậy anh chị, Thiện Cảm cười nói “Lâu ngày không có đối tượng để hai bả xổ bình dầu… Lại
còn được thêm bà già giựt dây nữa! Phen nầy thật tội nghiệp cho anh Thiện Tố…”.
Bà Hai Cung sai con Hiền Từ xách qua con cá lóc mập tròn nặng cả ký cho Cẩm Hương, và mớ trái cốc bà để
dành chín trên cây mới hái, như vậy cốc sẽ dòn, và ngọt. Bà Tư Hiền vui vẻ, mừng rỡ, cảm động biết ơn vợ
lớn của chồng thương con dâu của bà. Với tấm lòng thật thà, chân chất và an phận, bà Tư Hiền cư xử rất
rộng rãi thủy chung. Khi ai cho bà cái gì bằng một lóng tay, thì bà đáp lại bằng cái rổ. Và bà cũng mau quên
hết những lỗi lầm của người trước kia đã cố tình gây hại bà.
Bà Tư Hiền mỉm cười nghĩ ngợi: “Thật là hiếm có, vì trong suốt từ ngày làm vợ bé ông Hai Cung, chẳng khác
gì làm dâu bà vợ lớn ông cho đến bây giờ, chưa lần nào mẹ con bà được vợ lớn ông đối xử tử tế như vậy”. Bà
Tư Hiền vui mừng ra mặt, nghĩ rằng má lớn của Thiện Tố bây giờ đã hiểu mà thương mến mẹ con bà. Vậy là
bà đã thõa mãn lắm rồi. Bà không phải là mong bà lớn thương tình để sau nầy chia thêm cho mẹ con bà mấy
mẫu ruộng, hay mấy chục công vườn…
Cẩm Hương sống hạnh phúc bên chồng và mẹ chồng trong căn nhà nhỏ đầy thương yêu đùm bọc để chờ
đứa con đầu lòng ra đời, cùng với sự mong chờ của họ hàng hai bên. Cẩm Hương hạ sanh được công chúa
đầu lòng tên là Trần Đặng Tố Tâm. Ánh Nguyệt cùng các cô trong nhóm “Lục Nữ La Sát” đến thăm, đem rượu
hiệu con Mèo, bánh bích- quy hiệu Lu, trái vải hộp, nho khô, nho tươi cho sản phụ tẩm bổ. Và còn rượu chổi,
dầu măng (menthe), áo quần, nón vớ bằng len dành cho hài nhi. Ánh Nguyệt nói:
- Khi anh Thiện Tố ra nhà làng để khai sanh cho cháu, anh nên để ý coi ông Chánh lục bộ viết tên trong
khai sanh có đúng không. Có chuyện cười ra nước mắt. Số là như vầy: Có anh chàng dân Tây, khi làm
khai sanh cho con trai tên là Pascal, ông Chánh lục bộ viết là Bánh Canh!
Mọi người cười ồ lên. Nguyệt Mi tiếp lời:
- Có anh chàng lai Ang- Lê, đặt tên cho con gái là Đỗ Thị Helen, ông Chánh lục bộ viết là Đỗ Thị Heo
Lang.
Ái Mỹ liếc ngược, mắng:
- Cái tên của người ta nghe đẹp, và ngọt ngào như vậy mà lọt vô miệng mấy con lành con lủng nầy
đều… trở thành tiếu lâm ráo trọi!
Thụy Châu cười liếc Thục An:
- Thục An, họ của thằng chồng Chà và mầy là gì nhỉ? À, tao nhớ ra rồi Kapoor. Phải Kapoor, đố khỏi
mấy con nầy gọi nó là Rác Cả Bó (Jack Kapoor) đó.
Hai cô Kiều của Tố Tâm cũng phải tỏ ra nặng tình máu mủ ruột rà. Kiều Lan mua bộ nón vớ áo choàng bằng
len mềm màu hồng được đựng trong hộp nhập từ Thượng Hải đến tặng cháu. Kiều Liên mua cho cái áo đầm
màu vàng có thêu những nụ hồng rải rác trên nền hàng mỏng như ba- tít kèm theo nón và giầy để mừng
cháu. Họ còn mua thịt nạc và gan heo cho em dâu tẩm bổ khi Cẩm Hương vừa mới sanh còn non ngày non
tháng.
Bà Tư Hiền vui vẻ nấu nước pha trà đãi hai cô con gái của chồng. Cẩm Hương ngồi dậy, vén lại mái tóc cho
gọn rồi bước ra phòng khách vả lả chào hỏi hai bà chị chồng mà nàng không chút thiện cảm. Tiếp chuyện với
hai chị, nàng hết sức dè dặt và luôn ở tư thế ứng phó, vì không ai có thể đoán trước tánh lạ đời của hai bà chị

nầy. Hai nàng Kiều hôm nay giả giọng làm vui, và cố tình ngây thơ vô số tội, ra vẻ như không có những lần
bày chuyện để phá đám cặp vợ chồng nàng xấc bấc xang bang trước khi cả hai thành hôn. Thật sự, đến thăm
em dâu, nhưng trong lòng hai cô thật sự ứa gan, cặp mắt cứ đảo ngược liếc xuôi khắp nơi, tìm kiếm những sơ
hở chung quanh, trong, ngoài nhà… để sau nầy có dịp họ sẽ đem ra soi bói, nhạo báng… Bởi trong nhà nầy,
người, vật, bất cứ thứ gì, nhứt là bà dì ghẻ và đứa em dâu là cái gai nhọn trong mắt họ. Nhưng hai nàng Kiều
cũng bắt đầu nghĩ ngợi, nên không dám hó hé hay động tịnh gì cả, vì họ còn canh cánh lo lắng trước những
lời nhắc nhở và cảnh cáo khéo của mẹ mình: “Tụi bây hãy bỏ cái tánh ganh tỵ, bươi móc đi. Bởi hai đứa bây
chỉ giỏi tài chót chét, có gian mà không có ngoan. Cái khôn ngoan của hai chị em bây nhập lại còn thua xa vợ
thằng Thiện Tố… Đừng giở thói xí xọn nữa mà có ngày phải mang xấu”. Cho nên hai nàng phải đến thăm mẹ
con Cẩm Hương mà trong lòng không hứng thú chút nào.
………………..
Sóng gió gì rồi cũng theo thời gian trôi qua. Ai ở không đâu mà lo chuyện tào lao, bao đồng cho mệt! Năm đó,
bé Tố Tâm được 8 tháng thì được vợ chồng Thiện Tố ẵm con về nhà cha mẹ để dự lễ cưới của đứa em Út
Thành với Nguyệt Cúc. Và sau 3 tuần đám cưới, vợ chồng họ sẽ bay sang Pháp du học. Ba má Cẩm Hương
có buồn vì phải xa con nhưng ông bà rất hài lòng và hãnh diện.
Tiện dịp trong chuyến nầy, vợ chồng Thiện Tố dành một ngày ẵm con đi dạo phố Sài Gòn cho đã. Bởi từ ngày
thành hôn đến giờ họ chưa có dịp đi viếng Hòn Ngọc Viễn Đông chung với nhau. Vả lại nàng cũng tò mò xem
Sài Gòn mấy năm gần đây thay đổi như thế nào? Và tiện dịp ghé qua các thương xá Charner xài tiền, mua
sắm cho mẹ chồng, cho chồng, cho nàng, cho con gái những món đồ nhập cảng, như là áo quần may sẵn, vải
vóc, tơ lụa, xách tay, xà bông, dầu thơm… Sài Gòn bây giờ thật không hổ danh là Hòn Ngọc Viễn Đông! Các
nhà lầu, cao ốc mọc lên như nấm, dọc theo đường Đại lộ Norodom (về sau đổi tên là Đại Lộ Thống Nhứt), và
dọc theo Đại Lộ Geliéni (về sau đổi tên là Trần Hưng Đạo). Những nhà lầu mới tu sửa, xây cất cao chót vót
nhìn mỏi cả mắt. Các nhà băng tư nhân rải rác ở đâu cũng có, như Chợ Lớn, Bà Chiểu, Gia Định… Quanh
các khu Chợ Lớn, nhứt là chợ Bến Thành việc buôn bán thật là sầm uất. Trên các đường phố, ngựa xe như
nước, áo quần như nêm làm cảnh đô thị ồn ào náo nhiệt.
Ẵm con đi vòng vo tam quốc, vào đến khu nhà hàng Charner tay vợ chồng Thiện Tố đã mỏi nhừ, mặc dù con
bé ốm ròm, nhẹ hều.. Còn đứng ngoài cửa, vợ chồng Thiện Tố lấy khăn lau mồ hôi trán, và lấy nón trên đầu
con xuống cho mát. Con bé thấy ông đi qua bà đi lại, đông người, lạ mắt, tay quơ, chân đạp miệng o e cười
tích toác trông hết sức dễ thương. Từ khi có đứa con gái nầy đến giờ Cẩm Hương thật là bận rộn. Ít khi nàng
về thăm cha mẹ ở Lái Thiêu. Thư từ cho bọn “Lục Nữ La Sát” cũng thưa thớt đi. Hai vợ chồng lần bước theo
đường Bonard (về sau đổi là Lê Lợi), tới nhà thương Chú Hỏa (về sau được gọi là bệnh viện Đô Thành) thì
gặp vợ chồng Thụy Châu. Anh chồng ngoài 40 tuổi, ăn mặc chải chuốc, tóc dợn sóng trước trán, ria mép tỉa
mỏng. Anh ta mặc com- lê màu xanh đậm, thắt cà- vạt màu thiên thanh, có sọc xéo vàng pha bạc, đi giày Tây
đen đánh bóng như nền gỗ của tranh sơn mài. Trông anh ta bảnh bao, sáng sủa, tươi mát, thảnh thơi, mắt
ngời hạnh phúc. Thụy Châu mặc áo dài gấm Thượng Hải màu gạch cua có in hoa đỏ, hoa tím, lá xanh. Vợ
chồng thong dong nắm tay đứa con trai nhỏ, mặc bộ đồ lính thủy ngắn tay, cổ áo viền xanh.
Hai bên gặp nhau thật bất ngờ. Họ mừng rỡ chào hỏi. Sau đó, chồng Thụy Châu rủ vợ chồng Thiện Tố đi Chợ
Cũ ăn cơm Chà và với món cà ri vịt cay xé. Thiện Tố tỏ ra tương đắc với chồng Thụy Châu. Cả hai bàn tán về
cuộc Đệ Nhị Thế Chiến Âu Châu, cuộc xâm lăng của Đế Quốc Nhật Bổn trên đất nước Triều Tiên, trên đất
nước Trung Hoa… Còn hai nàng gặp nhau như chim chích chòe kể lể chuyện nầy, chuyện kia, rồi khoe nhau
những món quà vừa mua cho chồng, cho con…
Trên chuyến xe trở về Cai Lậy, Cẩm Hương nói cho chồng nghe về những bạn bè của mình, vừa được Thụy
Châu kể lúc gặp nhau hôm qua ở Sài Gòn. Nàng nói:
- Thật là lạ, anh xem chúng em có duyên quá đi, không hẹn mà gặp thật là vui. Thụy Châu cho em biết
vợ chồng của Thục An đang có tiệm buôn bán của ông già chồng cho ở đường Thủy Binh (về sau đổi
là đường Đồng Khánh) trong Chợ Lớn, con nhỏ có bầu được mấy tháng rồi. Lần sau về thăm nhà
mình ghé thăm vợ chồng nó nghen anh. Không biết bây giờ trong những buổi họp mặt có ai còn nghe
được giọng hợp ca bay cao ngút trời xanh của bọn nó không? Còn Nguyệt Mi thì sắp sanh. Ái Mỹ theo
chồng ra miền Trung, hai đứa con gái song sanh của nó nay đã biết lật rồi.

Thiện Tố bảo vợ:
- Sao em và các bạn không giữ những ngày họp mặt hàng năm? Như vậy các bạn thân trong nhóm gặp
lại nhau hàn huyên tâm sự...
Cẩm Hương cười:
- Em là người đầu tiên đề nghị với bọn chúng bỏ họp đó chớ. Bây giờ đứa nào cũng có gia đình riêng,
và cả bọn tứ tán mỗi đứa một nơi, mỗi đứa có một hoàn cảnh khác biệt. Còn bao nhiêu là công việc
phải làm nữa. Họp mặt hàng năm như thuở đứa nào cũng còn độc thân thì cũng được. Nhưng bây giờ
đến gặp nhau, mà bỏ chồng con ở nhà thì làm sao yên tâm? Đến gặp nhau mà mỗi đứa còn mang
theo nỗi lo riêng thì còn vui vẻ gì nữa mà gặp mặt? Chi bằng lâu lâu viết thư thăm hỏi nhau thì được
rồi. Như vậy mới thực tế. Bọn em giao cho con nhỏ Ánh Nguyệt làm sợi dây liên lạc, vì dù sao còn độc
thân nó có nhiều thì giờ và siêng năng hơn mấy đứa có chồng có con. Em nghỉ, rồi đây sau khi lấy
chồng, chắc nó không nhận công việc liên lạc đó nữa. Anh nghĩ có đúng không?
Thiện Tố nheo mắt, cười:
- Em nghĩ thì có bao giờ sai đâu? Nhưng anh thấy tiếc. Nếu đi họp mặt đem chồng và con theo, cho bọn
đàn ông các anh có dịp gặp mặt, làm quen…
Cẩm Hương cười buồn:
- Xì, anh nói thì giỏi. Hãy nghĩ thử coi, hàng năm anh có chịu giao công ăn việc làm lại cho người khác đi
chơi với bạn quá một tuần không? Chồng của mấy con bạn em chí thú làm ăn. Họ còn chạy chọt cho
có chức nầy chức nọ, nếu không trong công sở thì cũng trong làng trong tổng. Chồng con Thụy Châu
cũng muốn ứng cử Hội đồng địa hạt rồi đó. Con Ái Mỹ thì òn ỉ với chồng nó ra riêng, nó muốn ở biệt
thự tân thời, chớ không muốn ở trong nhà cổ với ba má chồng nó.
Giọng nàng trở nên ngậm ngùi:
- Chị em ruột lớn lên còn chia ngã rẽ, mỗi người một cuộc đời riêng, huống hồ chi là bạn bè! Con Ái Mỹ
lại sanh đôi, bận bịu săn sóc con nhỏ cũng đủ khờ khạo, hốc hác rồi.
Cẩm Hương lơ đãng nhìn ra cửa sổ xe. Trời cao vòi vọi, nền trời xanh biếc trải những vầng mây trắng mỏng
lác đác. Cánh đồng nầy nối tiếp cánh đồng kia vàng màu lúa chín. Nàng lẩm bẩm: “Có bữa tiệc nào không tàn!
Có buổi họp nào không kết thúc”. Lật bật mà rời nhà cả tuần rồi, chắc mẹ chồng nàng nhớ nhung trông ngóng
con, dâu và nhứt là cháu nội. Xe chạy vùn vụt thu ngắn đường về. Tay cẩm Hương tê cứng, nhưng không
dám động đậy sợ làm con thức. Nàng cũng không dám cục cựa vì Thiện Tố ngã đầu trên vai vợ ngủ thở pho
pho.
……………….
Nghe vợ chồng Thiện Tố đi thăm ông bà nhạc ở xa, và dự đám cưới cậu em út của vợ trở về chiều hôm qua,
vợ chồng Thiện Cảm đến nhà chơi khoe với Thiện Tố:
- Toa ơi, moa vừa lập cái ấp mới cho tá điền. Nhà nhà trong ấp đều thoáng khí, mặc dù lá vách bùn trộn
với trấu hay rơm, mái lợp lá xé hay lá chằm nhưng cũng che mưa che nắng được mấy mùa. Ở Giữa
ấp toa cất cái trạm để mỗi tuần có y tá vào phát thuốc cho dân, còn những thứ thuốc thông thường
nhức đầu, đau bụng, đứt giò, đứt tay chảy máu thì lúc nào cũng chứa trong thùng để ở nhà ông trưởng
ấp. Có lớp Bình dân học vụ nữa. Hôm nào vợ chồng toa có rảnh mời ghé qua, coi có góp thêm ý kiến
gì nữa không?
Thiện Cảm đưa cho Cẩm Hương ấn bản quyển tiểu thuyết chàng mới ra. Cẩm Hương ngắm nghía cái bìa
màu lam có tranh vẽ cảnh thôn quê dưới vầng thái dương chói rạng, bảo:
- Cái tựa sách “Ánh Sáng Đồng Quê” của tác phẩm, chắc là muốn nói lên ánh sáng văn minh tân tiến rọi
đến cảnh đồng ruộng quê mùa chớ gì?
Hồng Ánh hớt chồng, trả lời:
- Chị nói đúng đó. Cái ấp mới của chồng em chắt chiu xây dựng phần lớn là nhờ anh Thiện Tố đỡ đầu
từ vật chất đến tinh thần. Hôm nay tụi nầy đến đây ngoài việc tặng sách còn để báo tin ấp đã tạm xong
và cảm ơn anh chị.
Cẩm Hường vui vẻ hỏi:
- Thím có thai được mấy tháng rồi?
Hồng Ánh cười:
- Hơn 5 tháng thôi. Khi em sanh xong, nhờ anh chị làm cha mẹ đỡ đầu cho đứa nhỏ.
Cẩm Hương cười tươi, sốt sắng:

-

Rất sẵn lòng.

Cẩm Hương nhìn chăm chú Thiện Cảm rồi nhìn chồng. Hai anh em nhà họ có vài nét giống nhau. Thiện Tố
cao ráo, văn thái, tao nhã, khỏe mạnh, hùng tráng bao nhiêu thì Thiện Cảm có vẻ mảnh khảnh, văn thái tinh
hoa, tao nhã bấy nhiêu. Từ khi thành công trên con đường văn nghiệp, Thiện Càm chững chạc hơn, không
còn đía dóc, ba hoa nữa. Chàng trầm mặc hơn, ăn nói chậm rãi, dè dặt hơn. Nàng tự hào là vợ chồng nàng
biết khơi dậy một thiên thần trong một con người hư hỏng. Nàng nhìn qua Hồng Ánh. Cô ta biết ăn diện chải
chuốc để làm đẹp lòng chồng. Nhưng cô vẫn hồn nhiên giản dị, không kiểu cách điệu đà, không đánh lưỡi sửa
giọng khi nói chuyện. Cô hồn nhiên, hịch hạc, cười nói véo von, pha trò duyên dáng, và có chừng mực.
Khi khách ra về, Cẩm Hương làm mặt lạnh với chồng, liếc xéo chàng rồi nghiêng bình tích rót trà ra uống.
Thiện Tố áy náy nhìn vợ cười cầu tài, rồi ôm choàng lấy vai nàng. Nàng lách ra khỏi vòng tay chồng, mắt xoáy
vào mặt chàng. Thiện Tố nhìn vợ ngập ngừng:
- Anh giúp Thiện Cảm, làm em phật lòng sao?
Cẩm Hương ngúng nguẩy:
- Hỏng biết!
Thiện Tố nắm tay vợ tha thiết, khổ sở:
- Xin lỗi em!
Thấy dáng điệu chồng thiểu não. Cẩm Hương bật cười thành tiếng:
- Sao anh lại xin lỗi? Anh đã làm những gì mà em định khuyên anh làm. Anh có biết không? Bấy lâu nay,
thấy Thiện Cảm thay đổi tánh tình làm việc thiện nguyện. Còn anh thì êm ru bà rù làm em mắc cỡ
thầm. Bây giờ em mới cảm thấy thoải mái khi gặp Hồng Ánh. Anh làm em hãnh diện với chính mình
không chọn lầm người chồng và còn là người bạn đồng tâm. Nhưng mà em vẫn phiền anh.
Thiện Tố nhìn vợ cười tươi. Nhưng chưng hửng:
- “Nhưng em vẫn phiền anh”! Sao khó nghe quá vậy? Ủa, còn chuyện gì nữa đây, hả nội tướng?
Cẩm Hương háy chồng:
Sao anh giấu em, không cho em biết sớm?
Thiện Tố cười trừ:
- Anh bậy thiệt, theo lẽ phải nói cho em biết trước khi anh giúp Thiện Cảm mới phải, nhưng anh thấy
chuyện cũng không có gì bự sự, rồi quên bẵng đi. Nay Hồng Ánh nhắc mới chợt nhớ.
Chàng ôm siết chặt lấy vợ như ôm lấy giấc mơ đẹp, chỉ sợ nó bay mất. Vợ chàng không thuộc nhi nữ thường
tình như chàng tưởng. Nàng vẫn có trái tim, có lý tưởng do một thiện nghiệp hướng dẫn. Người em khác mẹ
của chàng cũng vậy. Từ người thân trong gia đình cho đến chòm xóm, làng thôn không còn lạ gì về việc hắn
ăn chơi hư hỏng. Nhưng thật sự không ai có thể ngờ! Văn chương đã tạo cho Thiện Cảm thành một mẫu
người mới, y như một nhân vật mà nhóm Tự Lực Văn Đoàn thường ca ngợi trong các tác phẩm của họ.
……………..
Tố Tiên thanh cảnh trong chiếc áo dài trắng. Tóc vén gọn nằm trong băng- đô màu hồng thắm thả về phía sau
ót, để lộ vầng trán cao thông minh, rịn lấm tấm những giọt mồ hôi bởi trời chiều còn gắt nắng. Tay nàng ôm
chiếc cặp da màu nâu, nặng chịt và căng phồng ra hai bên đầy sách vở. Nàng rón rén đến phía sau lưng hù
mẹ, rồi hỏi một dây:
- Má suy nghĩ gì lung dữ vậy? Con đứng cạnh má cả buổi trời, má cũng không hay biết gì ráo. Bà nội
đâu? Ba và chị Tố Tâm chưa về hả má?
Bà Cẩm Hương chỏi chân. Cái ghế xích đu bà đang ngã lưng, theo đà đưa nhẹ về phía trước, và trở về phía
sau. Âm thanh của các con ốc khô dầu kêu cọt kẹt theo nhịp đưa đẩy. Đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, bà
bảo:
- Con mới về đó à? Bà nội hái trầu sau nhà. Ba con và chị Tâm con chưa về. Con có đói thì ăn chút gì
cho đỡ dạ đi, có bắp nấu trong kệ tủ đó. Rán chờ chút nữa ba và Tố Tâm về ăn cơm luôn nghe con.
Cô thiếu nữ vừa đi vào buồng thay áo, cất cặp, vừa nói vọng ra:
- Con chưa thấy đói. Để con thay đồ rồi ra phụ nội hái trầu. Sướng quá má à, lớp con vừa thi xong hôm
nay. Nên thứ bảy chủ nhựt tuần nầy được xả hơi, cô thầy giáo không cho bài vở đem về nhà làm.

Cẩm Hương trìu mến nhìn con gái đi ra. Con bé tươi mát trong bồ đồ lụa màu vàng nhạt có in rải rác bông
trâm ổi đỏ, lá xanh. Mặt mày hớn hở tươi tắn của cô thiếu nữ chưa gợn lo buồn, nhìn đời màu hồng thắm và
đặt nhiều ước vọng trong việc học vấn ở tương lai. Cô cởi mở, vui vẻ, yêu đời, bộc trực. Sống trong gia đình
bậc trung, dù không giàu, không có địa vị trong xã hội. Nhưng gia đình cô có nền móng đạo đức, có nếp sống
vững chắc nhờ vào sự chân tình, thương người, cần mẫn, siêng năng của bà nội và cha mẹ… Hai chị em cô
được dạy dỗ ân cần, nên cả hai cô còn trẻ mà nết na, dịu dàng, lễ phép, biết người trên kẻ dưới, không tự đại,
tự cao hay lố lăng, suồng sã. Nên mọi người trong gia đình cô được xóm giềng và làng thôn thương mến, nể
trọng.
Cẩm Hương mỉm cười một mình. Mới đến trình diện để nhận việc ngày nào, mà nay thấm thoát đã hơn 20
năm rồi! Thời gian qua quá nhanh. Tố Tâm và Tố Tiên của vợ chồng nàng giờ đã là hai nữ sinh Trung học.
Hai đứa con gái lớn của chị Kiều Lan và Kiều Liên cũng gã chồng tháng chạp năm rồi. Đứa thứ 5, con út của
vợ chồng Thiện Cảm cũng vừa đậu vào lớp đệ thất.
Mặt trời đã xuống sâu sau mí vườn bên kia dải ruộng lúa chín vàng. Ráng đó tan dần. Nền trời xanh ngát, còn
vương mắc những vệt nắng vàng trải trên cỏ cây. Cơn gió mát rượi là đà thổi qua. Dưới đìa con cá quẫy đuôi
ăn móng làm gợn một vùng nước lớn. Thấy má chồng và con gái khệ nệ mỗi người bưng một thúng trầu vàng
vào nhà, nàng chưa kịp hỏi thì Tố Tiên cười vui, cầm lá trầu lên khoe với mẹ:
- Má coi, trầu nội trồng ngon mắt quá đi thôi! Lá nào lá nấy lớn cả bàn tay xòe, non nhẩn, mỏng tanh.
Chắc là bán được giá lắm hả má? Con ghét cái bà Tám bạn hàng lắm, biết trầu của người ta ngon như
vậy mà chê ỉ chê eo để mua giá rẻ.
Con bé quay sang bà Tư Hiền:
- Nội à, lần nầy bả mua rẻ bà đừng có bán nghen. Trồng trầu cũng cực lắm chớ có sướng chi đâu? Bà
cực khổ vô phân, đắp gốc, tưới nước… Vào mùa nắng nóng, có khi mỗi ngày phải tưới 2, 3 lần. Tội
nghiệp nội, hái trầu bị gai của nọc vông đâm, và ngồi liễn trầu còm cõi cái lưng nữa. Nếu để cho con
bán, con sẽ bán mắc cho bả.
Bà Tư Hiền nhìn cháu cưng cười:
- Người ta buôn bán phải có lời chớ cháu. Họ cũng cực khổ lắm. Thức khuya dậy sớm, dầm mưa dãi
nắng và có khi bán ế còn bị lỗ lã. Cây nhà lá vườn, mình bán rẻ một chút coi như giúp cho người ta
cũng tốt. Người ta vui vẻ, mình cũng được vui. Mai mốt có hàng, mình gọi là họ đến ngay. Tội nghiệp
người ta còn phải nuôi gia đình nữa. Thôi để thúng trầu xuống đó cho bà, ăn cơm rồi mới liễn, vô phụ
mẹ cháu dọn cơm đi. Tố Tâm và ba cháu về tới bây giờ đó.
Hôm nay chiều thứ sáu, trong nhà từ bà Tư Hiền, con dâu bà và Tố Tiên không thấy Tố Tâm về sau nửa giờ
tan học, thì họ biết cô nàng đi ra nhà máy chà lúa, chạng vạng cùng về với Thiện Tố. Thiệt đúng như rằng, cha
con họ về khi chòm xóm lên đèn. Cha đi trước xách trong túi nào trà Thái Nguyên, đường, đậu, bột khoai, táo
tàu… mà trên đường về cha con ghé tạt qua chợ mua đủ bộ vận nấu nồi chè thưng. Con gái Tố Tâm đi sau,
khệ nệ ôm cặp, còn xách giỏ có mấy trái xoài cát đen đầu mùa, và một chục quít đường của bà nội lớn gởi
cho.
Bảy tám năm nay, bà Hai Cung đối xử tốt với gia đình mẹ con Thiện Tố. Có lẽ lớn tuổi rồi bà Hai Cung thấu
hiểu và thương cho phận đàn bà vợ nhỏ của chồng chăng? Hay bà nghĩ là nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn nếu
bà không tốt với gia đình Thiện Tố, thì họ sẽ xa lánh bà. Rồi khi nhà bà tối lửa tắt đèn ai lo giúp cho? Nghĩ như
vậy không phải là không có lý. Bởi tất cả giấy tờ sang nhượng ruộng đất truất hữu cho Chánh Phủ, làm ăn của
máy chà cũng đều do Cẩm Hương và Thiện Tố lo hết.
Còn vệc làm ăn của hai nàng Kiều, cho đến việc học hành của con họ cũng do Cẩm Hương bày biểu, chỉ dẫn.
Ngộ thiệt, mấy đứa con họ có chuyện gì cũng nhỏ to và lại nghe lời cậu mợ Thiện Tố hơn nghe lời cha mẹ
chúng. Cho nên dù không ưa cô em dâu, hai bà chị chồng Kiều Lan và Kiều Liên cũng đành nhắm mắt làm
ngơ, không còn chót chét như xưa.
Cả nhà cười nói, vui vẻ, trong bữa cơm chiều thanh đạm, với những món ăn: canh cải trời nấu với cá thác lác
vò viên. Rau càng cua bóp giấm chấm với cá lòng tong mương chiên dòn dầm nước mắm xoài. Đậu móng
chim xào với thịt ba rọi. Dĩa tép cháy hôm qua còn lại.
Ăn cơm xong, Cẩm Hương lo dọn dẹp trong bếp. Thiện Tố ra lu múc nước rửa mặt, tiện thể đóng cửa chuồng
gà và chuồng vịt. Chàng lấy 2 ly trong những ly nước mà vợ vừa mới rót, đem lại cho mẹ đang ngồi liễn trầu

một ly, còn ly kia vừa uống vừa đi đến ngồi trên ghế dựa xem tờ nhựt báo. Tố Tâm bưng nồi, chảo nấu ăn ra
sàn lảng cùng phụ rửa với em. Và trên bếp lửa hồng reo lách tách, nồi chè thưng đang sôi ùng ục.
Màn đêm buông chầm chậm lên vùng thôn quê sằn dã, thì trăng mười bốn ở phương đông từ từ nhú dạng.
Mặt trăng ửng đỏ một vùng tròn lớn sau rặng tre làng, bên kia cánh đồng lúa chín. Trên không trung, những
con chim về muộn xoãi cánh bay nhanh, còn vương lại vệt đen mờ và tiếng kêu oang oác. Dưới đìa mương
quanh nhà, tiếng nước khua động của cá quẫy đuôi ăn móng, tiếng tôm búng tróc tróc dưới những cánh tai
bèo giún, tiếng dế kêu te te ngoài liếp huệ, bên bụi chuối, bụi mía trước sau hè. Khóm bông lài tỏa hương
ngan ngát hòa với hương hoa hồng, cúc, cam, bưởi, cau… Thỉnh thoảng chen lẫn mùi khen khén của khói
đóng un nhà trong xóm theo làn gió thoảng qua. Trên bộ ván gỗ tạp gần cửa ra vào nhà bếp, dưới ánh đèn
dầu, bà Tư Hiền cùng con dâu và hai cháu nội đang ngồi liễn trầu. Những ốp trầu vàng được họ chất vào
thúng, vào rổ ngay ngắn, họ vừa liễn vừa to nhỏ với nhau rồi cùng cười khúc khích.
Tố Tâm hỏi em:
- Tố Tiên, hôm nay có nghe thông báo của trường không?
Mở to đôi mắt đen láy, Tố Tiên ngạc nhiên nhìn chị:
- Em không nghe, thông báo gì vậy chị?
Bà Tư Hiền và Cẩm Hương liễn trầu mà tai vẫn lắng nghe hai cô hỏi chuyện nhau. Bỗng Tố Tâm xoay qua mẹ
và bà:
- Nội và má có biết không? Trường con thông báo, chiều thứ bảy tuần tới, có đoàn Văn nghệ lưu động
của Nha Tâm Lý Chiến từ Sài Gòn về hát một đêm ở chợ Cai Lậy để cho dân trong quận được giải trí.
Bà Tư Hiền lấy cọng lá xã đã phơi nắng héo héo quấn một vòng qua trầu vừa liễn, quay vài vòng cho dây
không tuột ra, rồi nhét đầu dây dưới vòng cột. Bà nhẹ để ốp trầu vào thúng. Cẩm Hương đếm từng ốp từ
thúng nầy để vào thúng kia, coi đã liễn được bao nhiêu ốp rồi. Tố Tiên, càm ràm:
- Chắc là họ quên thông báo cho lớp em rồi. Cô thư ký trường dạo nầy hay quên. Cái bụng của cô hôm
nay bự chè è. Thấy cô mệt nhọc, thật là tội nghiệp. À, chị có biết không? Hôm Tết đoàn văn nghệ về
hát ở chợ An Hữu. Ôi dân chúng đi coi đông cả ngàn người lận. Người ta nói họ hát hay lắm. Bà nội,
má ba ngày đó cũng đi coi nghen.
Bà Tư Hiền để ốp trầu cuối cùng vào thúng, cười nói:
- Thiệt, ngồi mỏi lưng, mỏi cổ. Nếu không có mẹ con bây bà sẽ liễn tới năm canh gà gáy. Ờ, ngày đó
hả? Ba má cháu và hai cháu đi xem đi. Chỗ công cộng đông người, con nít chạy giỡn rùm reo, đứng
ngoài trời lạnh lẽo, khuya lơ khuya lắc mới về. Thôi nội không đi đâu.
Cẩm Hương gom dọn những rổ, nia đựng trầu lại. Nàng nói với mẹ chồng và con:
- Má à, hôm đó cả nhà mình đi nghe nhạc và xem diễn kịch nghen má. Con nghe mấy cô giáo dạy ở Cái
Bè, hôm rồi đi họp chung ở dưới tỉnh nói là đoàn văn nghệ nầy thật hay. Lâu lắm họ mới tới quận
mình, vì đoàn còn đi biểu diễn các nơi khác nữa…
Bà Tư thương mến nhìn Cẩm Hương chăm bẳm, đây là đứa con dâu mà bà quý yêu như con trai của bà.
Thiện Tố ngừng đọc báo, góp lời với vợ:
- Má nên đi xem đêm văn nghệ đó đi má. Con cũng nghe nói ca sĩ, kịch sĩ trong đoàn, người nào cũng
hát ngọt, đóng hài kịch vui lắm. Mấy thuở họ đến đây một lần. Hôm đó cả gia đình mình đi xem. Má cứ
làm hoài từ sáng tới chiều, phải để tâm trí giải lao một chút chớ.
Bà Tư Hiền rướm nước mắt cảm động. Thấy rằng con, dâu và các cháu đều kính thương và luôn nghĩ đến bà.
Thiện Tố đứng lên, nhẹ nhàng không gây tiếng động bước ra ngoài hiên nhà. Trăng đã lên cao! Trăng càng
lên cao, ánh trăng sáng dìu dịu trải trên vạn vật. Chàng cảm thấy thoải mái, làm động tác thể dục vươn vai,
nhắm mắt, nhẹ hít hơi dài vào buồng phổi hương đồng cỏ nội thoang thoảng trong làn gió đêm. Niềm hạnh
phúc dâng ngập trong tâm hồn chàng.
Cẩm Hương đứng sau lưng Thiện Tố nãy giờ mà chàng vẫn chưa hay. Đôi mắt ngời sáng dưới ánh trăng,
nàng mỉm cười lí lắc nhìn chồng:
- Ông bạn già ơi, chúng ta đã qua cái thời son trẻ rồi. Đừng có ở đó mà thả hồn theo mây gió nữa
nghen. Hãy để ý hai cô tiểu thơ của anh đã đến tuổi biết buồn và biết mộng mơ rồi kìa.
Thiện Tố cười, mắt chứa chan niềm yêu thương, nhìn vợ:
- Em à, anh nghĩ, chúng ta cần gì phải chạy theo thiên hạ tranh giành, tìm kiếm những chuyện xa xôi,
viễn vông… Ở đây, một góc trời thôn dã nho nhỏ nầy, cũng đã cho gia đình chúng ta nguồn hạnh phúc
vô tận rồi. Phải không em?

Cẩm Hường cùng có cảm nghĩ với chồng. Nàng khẽ gật đầu đồng ý và nắm tay chàng siết chặt, mà mắt rưng
dòng lệ hạnh phúc. Rồi nàng thì thầm bên tai chồng nhẹ như hơi gió thoảng: “Sóng sau dồn sóng trước. Đất
nước chúng ta đang trong thời an bình, và trên đường canh tân. Một thời biển lặng sông trong đó anh à! Cho
dù không có Thánh nhân ra đời thì lê dân cũng ấm no hạnh phúc. Đường tiến thân của học sinh ở lứa tuổi hai
cô con gái mình hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Chúng ta phải tiếp tay với nhà trường, dạy dỗ, vun bồi để mai
sau chúng trở thành người tốt, người hữu dụng…”.
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