
Mùa Xuân Nào Cho Em… 

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, mười giờ đúng. Chỉ còn 

hai tiếng nữa là năm cũ sẽ qua đi để nhường chỗ cho năm mới. 

Một mùa Xuân sắp đến trong lòng người Việt với nhiều hy vọng, 

dù ở bất cứ nơi nào. 

Qua khung cửa kính, bên ngoài tuyết đang rơi nhẹ. Hoa tuyết nhỏ 

li ti bay lất phất dưới ánh đèn đường. Tôi đặt khay hoa quả lên 

chiếc bàn nhỏ nhìn ra cửa sổ phòng khách. Đột nhiên, thoáng qua 

đầu tôi một ý nghĩ so sánh…  

Xuân năm nay và Xuân năm xưa… 

Tôi nhìn bàn thờ cúng Giao thừa. Đĩa trái cây nhỏ vỏn vẹn ba quả 

cam, táo, và bưởi… so với một khay tròn quít đường có lá xanh 

mướt, xoài cát chín thơm lừng, đu đủ vàng ươm, mãng cầu xiêm gai còn tươi, bên cạnh quả dưa hấu 

nặng trĩu nước. Hoa cúng nửa đêm cũng chỉ là một chậu cúc nhỏ thay cho bát thủy tiên được gọt tỉa 

cẩn thận. Một ly nước lạnh đổi chỗ cho tách trà nóng thoang thoảng hương sen. Một cây nến hồng 

cắm trên đế thủy tinh thay vì là cây nến đỏ được đỡ trên đầu con hạc bằng đồng sáng loáng. Ba cây 

nhang mua ngoài chợ từ hai năm trước chiếm chỗ của những nén hương trầm thỉnh ở chùa về… 

Mâm cúng năm nay không có mứt sen, không có bánh chưng và chả lụa…Tất cả đã thay đổi khá 

nhiều, từ cung cách bày cúng đón Giao Thừa trong nhà thay vì ngoài trời… đến không khí tẻ lạnh 

trong căn nhà tôi đang sống… Tôi ngồi sát bên cửa kính nhìn ra con đường vắng tanh trước mặt 

không một bóng người. Mặc cho hơi lạnh ấp vào mặt, tôi lặng lẽ nhìn tuyết bay ngoài trời và nhớ lại 

những mùa xuân đi qua trong đời… 

Tôi nhớ nhất mùa Xuân năm ấy…. Chiều ba mươi Tết, thật bất ngờ, một người bạn của anh họ tôi 

trong chiếc áo trận với nét phong sương ghé thăm. Tuy rất bận, tôi cũng đã ngừng tay để tiếp chuyện 

Toàn. Anh kể cho tôi nghe những ngày ở quân trường, những khuya lầm lũi trong rừng sâu, những 

lần bị con vắt luồn vào cổ áo trong đêm mưa… Tôi đã rùng mình, cánh tay nổi da gà và xương sống 

thì lạnh buốt như có con vắt đang bò qua cổ. Tôi đã sợ đến độ không còn biết giữ ý tứ nữa. Tôi đã 

nhanh tay bịt miệng của Toàn lại để anh xin thôi đừng nói tiếp nữa. Anh đã cười sặc sụa và chế giễu 

tôi: “Thế mà cũng tự hào là tốt nghiệp Khoa Học Sài Gòn. Thế thì khi em học mổ con lải, em làm sao 

?”  Tôi hơi ngượng nhưng cũng cố vênh mặt lên trả lời: “Thì em ăn nguyên cái trứng vịt to tướng… 

Nhưng bù lại mấy bài khác em được điểm tối đa.”  Lúc đó, Anh đã cốc nhẹ lên đầu tôi và nói như dí 

từng chữ vào mặt tôi: “Đúng là các giáo sư dạy em ở Khoa Học mù hết rồi nên mới cho em đỗ đấy.”  

Rồi cả hai chúng tôi cùng cười.  Có lẽ tôi dành nhiều tình cảm cho người đàn ông hơn tôi bảy tuổi 

này vì anh xuất thân cùng trường với tôi. Mỗi lần anh đến là thêm một kỷ niệm ghi khắc vào đầu tôi. 

Tôi vui ra mặt vì cảm thấy được Toàn chiều chuộng và bảo bọc. Riêng Toàn, tuy nét mong đợi gặp 

mặt không giấu được mỗi lần trò chuyện với tôi, nhưng anh vẫn cố giữ lại tình cảm của mình. Mỗi lần 

về phép, anh thường nói xa xôi, đời  lính không có gì bảo đảm cả... Tôi hiểu ý Toàn, tiếp nhận niềm 

vui anh mang đến như đón Xuân về một cách tự nhiên, và đặc biệt, chưa một lần tôi biết hờn giận 

anh.  



Rồi hai ba năm qua đi sau ngày tôi ra trường. Mỗi mùa xuân là một biến đổi lớn trong đời. Sinh ra 

trong đất nước chiến tranh, lớn lên trên mảnh đất này, tôi có khá nhiều ưu tư trong cuộc sống. Chúng 

tôi đã không gặp nhau từ tháng Mười 1974 khi Toàn được thuyên chuyển lên vùng đất đỏ cao 

nguyên Pleiku… Tính đến nay đã hơn ba mươi lăm năm rồi… Không hiểu sao đêm nay tôi lại nghĩ 

nhiều đến người đàn ông ấy. Có lẽ nó bắt nguồn từ câu chuyện tôi gặp một người lạ trên chuyến đi 

công tác trở về…  

Trên chuyến bay ngày hôm qua, thật là một may mắn, tôi ngồi cạnh một người Việt Nam trên đường 

đi thăm con làm việc xa nhà. Người phụ nữ còn rất trẻ với gương mặt hiền hòa. Tôi đã có cảm tình 

ngay khi cô nhẹ nhàng nói xin phép bước ngang qua mặt tôi để vào chiếc ghế ngồi sát cửa sổ máy 

bay. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn gợi chuyện làm quen với cô. Cô tên là Vân.  

Bắt đầu từ vài câu thăm hỏi thông thường, chúng tôi đã nhanh chóng trở thành hai người bạn đường 

trên chuyến bay khá dài ấy. Tôi đã quên mất thời gian sau khi bị lôi cuốn vào câu chuyện của Vân. 

Khi máy bay đáp xuống phi trường. Chúng tôi bịn rịn chia tay, mỗi người đi về một phía. Vân theo 

chuyến bay tiếp đi thăm con, còn tôi đi về nhà. Hai người chúng tôi không ai mở lời xin số điện thoại 

của nhau... Nhưng từ đêm qua đến giờ, tôi nghĩ nhiều đến sự gặp gỡ tình cờ này và câu chuyện của 

Vân... 

Tôi nhớ... Vân tâm sự với tôi những khó khăn và nỗi buồn của cô trong đời sống. Vân cho tôi xem 

ảnh chụp gia đình cô. Vừa nhìn thấy hình bốn người trong ảnh chụp, mắt tôi đã cay cay. Khi Vân nhìn 

thấy mi tôi ngấn lệ, cô đã kể cho tôi nghe nguyên nhân sâu kín của nỗi buồn. Tôi không hiểu tại sao 

Vân lại có thể kể chuyện riêng cho một người lạ nghe như vậy. Có lẽ những giọt nước mắt của tôi đã 

khiến Vân đủ tin tưởng để kể chuyện riêng. Cũng có thể vì tôi có cái nét của một người đàn bà đứng 

tuổi nên dễ lấy được lòng của người đối diện. Cũng có thể là Vân biết sau chuyến bay này, mỗi 

người đi về một ngả, sống ở hai quốc gia xa nhau ngàn dặm, và tôi không biết gì cả về gia đình của 

cô... nên Vân đã không lo ngại khi trút hết đau khổ của mình xuống… Với giọng trầm buồn, Vân kể 

lại… 

Vân lập gia đình năm hai mươi tuổi. Chồng cô là một sĩ quan trở về sau ba năm học tập cải tạo. Năm 

đó, anh ba mươi bốn tuổi. Đám cưới của họ tuy đơn giản nhưng là niềm vui lớn của cả hai gia đình. 

Vân, người miền Nam và là chị cả của một đàn em năm đứa. Nhà chồng của Vân là người Bắc di cư 

năm 1954. Chồng Vân tốt nghiệp ở đại học Khoa Học Sài Gòn và gia nhập quân đội. Vân được gia 

đình chồng thương mến vì cô hiền và giỏi nấu ăn. Riêng chồng Vân thì rất hài lòng với người vợ trẻ 

và nhu mì này. Vân sinh cho nhà chồng hai người con, một trai, một gái. Đến nay cả hai cháu đã 

trưởng thành và làm việc xa nhà. Đời sống của vợ chồng Vân cùng với cha mẹ chồng thật êm ả. 

Chồng Vân tuy ít nói nhưng là người tháo vác biết lo cho gia đình. Vì vậy, Vân không phải vất vả như 

nhiều người đàn bà khác. Sau khi sinh con, Vân ở nhà nuôi con, chăm sóc gia đình. Chồng Vân lo 

liệu mọi mặt, đùm bọc gia đình ngay từ ngày đầu khó khăn trên xứ người.  

Trong suốt thời gian gần ba mươi năm, Vân sống yên vui với bổn phận làm dâu, làm vợ, và làm mẹ… 

Cho đến gần đây, Vân cảm thấy chán ngán đời sống bình lặng ấy, thấy cô đơn một cách lạ lùng, và 

càng buồn hơn... nhất là sau khi chồng cô về hưu.   

Từ ngày ấy, Vân thấy ngày tháng ở nhà lo cơm nước cho gia đình thật dài. Cô mất đi cái thú vui làm 

bánh, nấu chè, hay làm những món ăn ngon như chả giò, tôm nướng, phở bò… cho gia đình thưởng 

thức vào ngày cuối tuần mỗi lần các con ở xa về. Cô không vui nên món ăn cũng buồn theo. Đôi ba 

lần, đứa con gái út ôm vai mẹ thì thầm: “Mẹ ơi ! Cà ri bữa nay không ngon mẹ ạ”.  Những nhận xét 

chân tình của người thân về món ăn Vân nấu đã khiến cô bắt đầu thấy khó chịu và rất bực mình. Đã 



có lần Vân giận dữ rời bàn ăn khi con gái nũng nịu từ chối không ăn thêm món ăn của mẹ nấu. 

Chồng Vân và cha mẹ chồng không có phản ứng gì cả. Sự bực bội trong lòng Vân mỗi ngày một tăng 

thêm trước sự im lặng của mọi người. Cuối cùng, Vân xin phép gia đình cho cô đi làm thêm vào ngày 

cuối tuần. 

Vân tìm được việc làm trong một cửa hàng bán thực phẩm gần nhà. Trước khi đi làm hai ngày cuối 

tuần, Vân nấu sẵn thức ăn và để vào tủ lạnh cho gia đình. Đến bữa, chồng Vân chỉ cần hâm nóng và 

dọn ra bàn ăn mời cha mẹ là đủ. Vân không hề lơ là việc nhà dù có thêm việc làm mới. Vân thấy vui 

hơn nhiều vì được tiếp xúc với khách hàng và có thêm bạn mới cùng lứa tuổi. Họ thương Vân vì cô 

hiền và vui vẻ. Họ ngưỡng mộ Vân vì hạnh phúc gia đình mà cô đang có. Dưới mắt mọi người, Vân 

là một người đàn bà diễm phúc nhất, nhưng với Vân thì ngược lại... 

Vân tâm sự... Cô cảm thấy rất cô đơn vì sự chênh lệch tuổi tác của hai vợ chồng. Trong xã hội mới, 

người phụ nữ có nhiều điều kiện để làm cho mình trẻ đẹp hơn. Vân cũng không ngoại lệ... Vân thích 

cuộn cho quăn đầu ngọn tóc và thả tóc buông lơi trên hai bờ vai, thích trang điển nhẹ mỗi khi có việc 

phải ra khỏi nhà... nhưng chồng cô thì ngược lại. Ông muốn cô bới tóc cao lên và không nên đánh 

phấn, đánh son lòe loẹt. Trong khi Vân càng làm cho mình trẻ hơn tuổi thật thì chồng cô không biết 

giấu đi tuổi già của ông. Hình như ông cố tình làm cho mình già hơn tuổi đời. Nhiều lần đi phố chung 

với chồng, đã có người nghĩ Vân là con gái lớn của ông. Mỗi lần xảy ra chuyện như vậy ở ngoài 

đường, về đến nhà ông chỉ im lặng, vào phòng đọc sách, còn Vân thì bực mình vô cùng. Bao nhiêu 

quần áo Vân mua với màu sắc nhẹ nhàng, đứng đắn, làm cho người mặc trẻ hơn tuổi, nhưng Ông 

không chịu mặc. Mỗi lần Vân nhắc nhở thì ông lại nói đúng một câu cũ rích: “Quần áo mặc để che 

thân, không cần cầu kỳ quá đáng đâu. Theo anh thì  ‘Y phục’ phải ‘xứng kỳ đức’.  Hơn nữa sắp có 

dâu, có rể rồi...”  Ông nhất định chỉ thích mặc màu đậm thôi. Vân thật khó chịu khi đi giữa nắng hè đổ 

lửa mà ông mặc một chiếc áo dài tay màu đen. Nhiều lần hai người cãi nhau về màu sắc của quần 

áo. Cãi bao nhiêu ông cũng vẫn không đổi, và cuối cùng thì Vân đầu hàng, không muốn bàn tới nữa. 

Chồng Vân thì như thế, còn bạn của ông, thì đa số trạc tuổi ông hoặc già hơn. Mỗi lần ông và các 

bạn họp lại để uống cà phê thì Vân phải tìm chỗ trốn vì cô không còn hứng thú ngồi nghe hàng giờ 

cũng những chuyện trong lao tù được lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Tuy không tỏ thái độ 

chống đối nhưng Vân quan niệm rằng những gì thuộc về dĩ vãng thì cho qua luôn. Bây giờ mọi người 

đang sống trên đất nước tự do, tại sao lại cứ phải nhắc lại những chuyện đau lòng và không vui như 

vậy?! Từ từ, Vân không còn là người đàn bà mà các bạn của chồng cô ngưỡng mộ nữa. Họ giữ đúng 

phép lịch sự khi mời cả hai vợ chồng tham dự các buổi sinh hoạt của nhóm, nhưng Vân luôn luôn tìm 

cách từ chối để ở nhà cơm nước cho cha mẹ chồng và để ông đi một mình gặp các cặp vợ chồng 

bạn cũ của ông. Thêm vào đó, mỗi lần Vân nói chuyện điện thoại lâu thì Ông lại nhắc khéo: “Cẩn 

thận, kẻo ‘hết chuyện nhà’ lại ‘ra chuyện người đấy’.” 

Ngoài những bất đồng về cách ăn mặc và lối sống thường ngày, Vân còn rất buồn vì sự cô đơn. Đã 

nhiều lần Vân nghĩ, chồng cô không còn yêu cô như năm xưa nữa. Ông không còn chút lãng mạn 

nào cả dù là lúc chỉ có hai người. Lúc nào ông cũng đăm chiêu ngay cả trong phòng ngủ. Từ khi ông 

bước qua tuổi sáu mươi, ông đã lơ là với người vợ trẻ kém ông mười bốn tuổi. Vân cảm thấy buồn 

lắm nhưng không biết phải nói với chồng như thế nào cho ông hiểu. Để chạy trốn nỗi cô đơn, Vân 

thường ngồi trước máy điện toán đến khuya để trả lời thư với các bạn thời trung học mới tìm lại liên 

lại trong thời gian gần đây. Vân thấy vui khi các bạn viết thư kể chuyện lúc còn đi học và thêm mấy 

chữ ‘hahaha” , “hihihi” hoặc giả bộ như khóc đau lòng ‘hichichic”, “huhuhu” ở cuối câu. Vân thấy 

nguồn sống của cô thực sự được cứu vớt nhờ phương tiện liên lạc rẻ tiền này với các bạn cũ thời 

trung học ngày xưa ở khắp nơi trên thế giới. 



Suốt chuyến bay, bên tai tôi, Vân thì thầm như người ru con ngủ. Thỉnh thoảng giọng cô đong đầy 

nước mắt khiến tôi cũng mủi lòng theo. Tôi im lặng lắng nghe, không có ý kiến gì cả. Tôi biết nói gì 

hơn khi nhận ra người người đàn ông trong tấm hình gia đình Vân cho tôi xem trước khi kể chuyện 

không ai khác hơn là Toàn, người bạn năm xưa mà tôi quý mến và đã khóc thầm vì mất hẳn tin tức 

của anh khi tôi quyết định ra đi. Quả thật trái đất tròn và nhỏ quá ! 

Một ngày dài đã trôi qua. Đêm Giao Thừa hôm nay, tôi lại nhớ đến câu chuyện trên chuyến bay kỷ 

niệm. Tôi thầm nghĩ “Không biết Toàn còn có đón Xuân khi vợ vắng nhà hay không? Mùa Xuân của 

Toàn bây gìờ chắc là buồn lắm ?!!!”  Một cái gì thật xót xa len vào xâu xé tim tôi... 

Đồng hồ gõ mười hai tiếng. Tôi mở hé cánh cửa sổ và bắt đầu thắp nến, đốt hương. Văng văng từ xa 

tiếng chuông chùa gần nhà vọng lại. Tôi tiễn nnăm cũ đi để đón năm mới về... nhưng nỗi buồn của 

năm cũ vẫn ở lại trong tôi...   

Giữ ba nén hương trong hai bàn tay chắp cao cúng thiên địa trong đêm Giao Thừa, tôi nhắm mắt lại 

và thì thầm khấn nhỏ… Năm nay, ngoài cầu xin Trời Phật phù hộ cho gia đình tôi có sức khoẻ tốt và 

bình an, tôi đã thêm vào một lời khấn nhỏ cầu xin cho Toàn tìm lại mùa Xuân của anh bên người vợ 

trẻ và ngược lại. 

Vâng, tôi đã thành tâm khấn xin cho Toàn tìm lại được mùa Xuân trong đời, bằng cách nào tôi không 

biết. Tự nhiên tôi nghĩ đến cá tính thông thường của người phụ nữ và không hiểu sao trong đêm Giao 

thừa tôi lại cảm thấy lo lo với sự thay đổi cả về thể xác lẫn tinh thần của người đàn bà sau khi “kẻ thù 

mỗi tháng” của họ từ giã ra đi vĩnh viễn. Tôi lại nghĩ đến Vân... 

Tôi thắc mắc, không hiểu, ba mươi năm trưóc khi Vân  lấy Toàn làm chồng, Vân có nghĩ đến sự 

chênh lệch tuổi tác của họ hay không ? Vân có nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ phải đi bên cạnh một 

người đàn ông lưng còng, râu tóc bạc phơ, chống gậy, run run lần từng bước... Hay lúc đó Vân chỉ 

biết hãnh diện là đã lấy được một người đàn ông đứng đắn, mẫu mực trong quân đội; một người đàn 

ông lịch lãm với nhiều lần tu nghiệp ở ngoại quốc về; một người đàn ông có kiến thức khoa học căn 

bản đã hoàn tất chương trình bốn năm ở đại học Sài Gòn; và có lẽ trên tất cả những gì Toàn có trước 

năm 1975 là các “mác” đóng trên tờ giấy mang về từ trại học tập cải tạo... với nhiều triển vọng sẽ rời 

khỏi Việt Nam theo diện bảo lãnh của gia đình... Trước mắt Vân lúc đó hẳn có hình ảnh của một Vân 

trong tương lai không phải chân lấm, tay bùn, trong một gia đình mà Toàn sẽ đem hai cánh tay vững 

mạnh của anh ra che chở. Tuổi tác cách biệt mười bốn năm giữa hai người đã hoàn toàn bị lu mờ 

trước những gì mà nhiều người mong mỏi vào tương lai chỉ nhìn thấy trong hôn nhân mà thôi. 

Theo lời Vân kể, bao nhiêu năm trên xứ người, Toàn vẫn giữ đúng hình ảnh của người chồng theo 

kiểu suy nghĩ của vợ như ở Việt Nam. Người chồng có bổn phận bảo bọc cho người vợ và gia đình 

suốt đời. Toàn đã làm tròn bổn phận đó rồi cho đến khi anh về hưu… 

Có lẽ những ngày hưu trí không phải vật lộn với đời sống nữa nên Toàn đã có thì giờ để nghĩ đến 

những kỷ niệm đã đi qua cuộc đời anh. Những ngày trong quân ngũ, những năm trong trại học tập cải 

tạo, những ngày vất vả khi mới đến bến bờ tự do… Toàn đã đánh đổi tất cả những gì anh có để 

mang lại hạnh phúc cho gia đình trong đó có người đàn bà mà anh lấy làm vợ với tuổi tác khá chênh 

lệch. Tại sao sự chênh lệc đó không lộ liễu khi anh đi bên cạnh Vân trong nhà thờ làm lễ cưới ? Tại 

sao mọi người đều chỉ thấy Toàn-Vân là đẹp đôi ? Có lẽ vì họ chỉ nhìn thấy Vân với những ngày 

tháng no ấm trong tương lai thay vì thấy người đàn ông ba mươi bốn tuổi đi bên cạnh Vân. 



Thời gian hơn ba mươi năm qua đi đủ để giết chết hy vọng của một người đàn bà nhưng cũng dư 

thừa để đem đến cuộc sống đầy đủ từ vật chất đến tinh thần cho  một người phụ nữ khác. Hơn ba 

mươi năm cộng thêm vào tuổi đời của Toàn và Vân cũng không thể thoát khỏi con số này cộng thêm 

vào tuổi xuân của cô, nhưng tại sao bây giờ sự chênh lệch mười bốn năm tuổi lại trở thành vấn đề 

nan giải…?  

Suy nghĩ mãi nhưng tôi vẫn thật không hiểu nổi tình yêu là gì, ân nghĩa là gì trong thời buổi loạn lạc ! 

Tôi chỉ có thể biết được một điều là người con gái Việt Nam ở tuổi hai mươi, đại đa số trường thành 

nhanh hơn so với con trai ở cùng lứa tuổi. Những nam sinh viên học cùng lớp với con gái thường bị 

xem như em trai vì sự ngô nghê của họ. Vì vậy, rất ít người con gái ở tuổi hai mươi lấy chồng bằng 

tuổi  hay hơn một hai tuổi vì những người thanh niên ở tuổi đó thường bị xem là “hỉ mũi chưa sạch” 

thì làm sao mà bảo bọc nổi một gia đình để cha mẹ cô gái chấp nhận cho làm rể. Người đàn ông 

được con gái, nhất là cha mẹ của cô để ý đến, nhất định phải là những người đã có nghề nghiệp, 

hoặc sắp tốt nghiệp... hoặc xuất thân từ một gia đình khá giả… để có một tương lai đủ bảo đảm đời 

sống cho người vợ mà họ cưới về. Vì vậy những người đàn ông ở lứa tuổi ba mươi luôn luôn “sáng 

giá” hơn, nhất là những năm sau 1975... 

Tôi nghĩ ngợi miên man đến sự chênh lệch tuổi tác rồi tự hỏi: “Đêm hôm nay, có bao nhiêu người Việt 

trong lứa tuổi của tôi, ngồi một mình để nghĩ đến chuyện đời và kỷ niệm của những mùa xuân qua với 

những mất mát không bao giờ tìm lại được...?” Mải mê nghĩ ngợi viễn vông, tôi đã không để ý đến ba 

nén hương trên bàn thờ cháy hết từ lúc nào nữa. Tôi đứng lên, thổi tắt ngọn lửa trên cây nến nhỏ... 

như muốn cắt đứt tất cả những gì không thuộc về mình...  

Tôi tắt đèn trong phòng khách và đi vào nhà bếp… Chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu tủ chỉ một giờ sáng. 

Thế là đã bước qua năm mới một tiếng đồng hồ. Tôi hững hờ đưa tay xé trang bìa của quyển lịch 

mới và lần giở xem từng tờ một...  

Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra, tôi nhớ nhiều đến đôi mắt buồn u ẩn và ngấn lệ của Vân. Có lẽ cũng là 

phụ nữ nên tôi cảm nhận được nỗi buồn sâu kín và sự cô đơn cùng cực đến độ không che giấu được 

của Vân. Tôi nhắm mắt lại như cố thu trọn vẹn hình ảnh của Vân vào trong trí nhớ để cùng gửi đi với 

lời cầu xin thành khẩn và mong mỏi của tôi trong ngày mùng Một đầu năm....  

Tôi mong sao Vân sẽ đẹp mãi và không còn buồn nữa. Tôi mong rằng Toàn sẽ chịu khó tìm hiểu 

thêm một chút nỗi lòng của người vợ trẻ để có một chút thay đổi theo hoàn cảnh mới... Tôi mong 

người bạn đời nhỏ bé của Toàn sẽ không bao giờ rời xa hay lìa bỏ anh mà đi... vì sự chênh lệch tuổi 

tác. Tôi cũng mong Toàn gìn giữ những mùa xuân mà Vân đã mang đến cho anh và gia đình suốt 

hơn ba mươi năm chung sống. Và trên tất cả, tôi mong người phụ nữ tôi gặp trên chuyến bay hôm 

qua, trong ngày mùng Một hôm nay, sẽ tìm lại được mùa Xuân tươi thắm đầu tiên mà Toàn đã mang 

đến cho cô lúc cô vừa bước vào đời ở tuổi hai mươi…  

Riêng tôi, tôi sẽ giữ mãi những kỷ niệm êm đềm mà Toàn đã để lại sự ấm áp trong lòng tôi từ chiều 

ba mươi Tết... của mùa Xuân năm đó... !!! 

Thiên-Thu 

Canada, Xuân 2010   

     


