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Cận nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài tuyết mỗi lúc một dày. Về chiều, gió thổi mạnh, làm những bông tuyết như 
những cánh mai trắng bay tơi tả. Những ngày đầu tiên vừa đặt chân lên đất Mỹ, Cận rất thích ngắm cảnh tuyết 
rơi. Tất cả chỉ một màu trắng xóa! Thật đẹp! Mùa đông đầu tiên khi mới lưu lạc sang xứ người, chàng náo nức 
chờ tuyết rơi. Bây giờ thì tuyết không còn hấp dẫn nữa. Tuyết rơi thì đẹp, nhưng lúc tuyết tan thật dơ bẩn! 
 
Cận buồn bã nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ! Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một dày hơn. Nhìn nhịp độ tuyết rơi, chàng 
biết chàng sẽ phải về trễ. Chàng rất sợ lái xe trên đường đầy tuyết. Thật ra, về trễ đối với chàng không phải là 
một chuyện bất thường. Nhiều hôm, vì mải làm việc, chàng rời tòa báo vào lúc sáu giờ tối. Về đến nhà chàng 
cũng chỉ ngồi xem tivi một mình vì các con thường đi làm về muộn. Căn nhà trống rỗng lạnh lẽo càng làm 
chàng nhớ đến Hằng, người vợ thân yêu đã qua đời. Bảy năm rồi, chàng vẫn không nguôi thương nhớ. Hằng 
ra đi vào dịp Tết năm Mão. Ba tháng sau, chàng phải lếch thếch dắt các con chạy trốn khỏi Việt Nam. Chàng 
và các con làm cái giỗ đầu tiên của Hằng trên đất Mỹ. Thời gian qua mau, nhưng vết thương lòng của chàng 
vẫn còn nguyên vẹn. Chàng yêu Hằng khi nàng mới mười lăm, tóc còn kết bím sau lưng và còn đánh truyền, 
đánh chắt với bạn trên hè phố. Hồi đó, chàng tương đối trải đời, từng theo kháng chiến chống Pháp, hơn nàng 
đúng mười tuổi. Vì nàng, chàng đã bỏ hết, cắt đứt mọi liên lạc với dĩ vãng để chiều theo ý gia đình nàng.  
 
Chàng đi học lại để tạo dựng một tương lai tốt đẹp. Bốn năm sau, hai người làm đám cưới khi nàng vừa mười 
chín. Sau ngày cưới ít lâu, hai vợ chồng trẻ đã phải dắt díu nhau vào Nam. Cuộc sống của họ thật hạnh phúc, 
nhưng chỉ được có hai chục năm trời! Kỷ niệm nàng để lại cho chàng là hai đứa con, một gái một trai. Đứa 
con gái giống mẹ như đúc, từ đôi mắt, miệng cười đến tiếng nói, dáng dấp. Vì thế, chàng có ý thiên vị, chiều 
chuộng nó hơn thằng em. Con bé cũng biết thế, nên rất thương cha. Đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi mà 
vẫn chưa chịu lấy chồng, dù có nhiều bạn trai. Nó thường nói: 
-    Con đi lấy chồng, rồi ai lo cho ba?  Khi đã có chồng, con phải lo tròn bổn phận một người vợ, rồi bổn phận 
làm mẹ khi có con.  
Chàng cảm động, mỉm cười hỏi lại: 
-    Bộ con định ở giá luôn sao?  Rồi khi ba già, ba chết, ai săn sóc con?  
Nó lắc đầu: 
 -    Con chẳng cần ai lo hết. Ở cái đất Mỹ này, sống độc thân là sướng nhất. 
Chàng đùa: 
 -    Khi Chương nó lấy vợ, ba sẽ có con dâu lo cho ba.  
Nó trề môi: 
 -    Ba ở Mỹ lâu mà còn nghĩ như vậy là ba không thực tế. Ba có thấy con dâu nào ở Mỹ, dù là người Việt 
Nam, lo cho bố chồng chưa?  
 -    Con đừng bi quan quá. Việt Nam cũng có nhiều người giữ được lề thói cũ hay đẹp. Với lại con cũng phải 
nghĩ tới tương lai của con. Ba tự lo lấy được hết.  
Cảnh gia đình của ba cha con Cận thật ấm cúng. Điều mà chàng mừng nhất là hai con chàng chưa bị Mỹ hóa.  
 
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Nhìn những bông tuyết rơi rào rạt, Cận biết gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Đinh ninh 
mình sẽ phải về muộn, chàng chán nản ngó chồng bài cao ngất trước mặt. Đó là những bài do độc giả khắp 
nơi gửi về và được xếp theo thứ tự ngày tháng nhận. Chàng hờ hững nhón lấy xấp trên cùng. Chàng liếc qua 
tên truyện và tên tác giả: "Người chiến sĩ không tên của Trần Lữ". Truyện viết tay, tuồng chữ đàn bà. Chàng 
hơi ngạc nhiên về tuồng chữ vì tên tác giả rõ ràng là tên đàn ông. Chàng chợt có một ý nghĩ ngộ nghĩnh cho 
rằng tác giả là một anh chàng lại cái nên mới có tuồng chữ đàn bà. Chàng tò mò thử đọc xem "anh chàng lại 
cái" viết gì. Nhưng chỉ mới đọc hết đoạn đầu, chàng ngạc nhiên và có vẻ chú ý hơn. Chàng không khỏi thắc 
mắc về sự trùng hợp kỳ lạ. Truyện "Người chiến sĩ không tên" là truyện chàng viết gần bốn chục năm về 
trước. Trần Lữ cũng chính là bút hiệu của chàng hồi đó. Chàng vội vàng xem tên thật người gửi: Nguyễn thị 
Nam Ngọc. Cái tên hoàn toàn xa lạ. Tìm đến địa chỉ, chàng càng ngạc nhiên hơn, vì không quen ai ở tiểu 
bang Connecticut. West Hartford, Connecticut! Lần đầu tiên chàng biết đến địa danh này. 
 
Cận đọc lại một lần nữa truyện "Người chiến sĩ không tên". Vẫn những non nớt, vụng về của một người mới 
chập chững bước chân vào nghề cầm bút. Nó là truyện ngắn đầu tay của chính chàng cách đây khoảng ba 



mươi lăm, ba mươi sáu năm, khi chàng tham gia kháng chiến chống Pháp. Những ngày xa xưa đó bỗng trở 
về với chàng... 
 
Sau một thời gian đánh nhau với lính Tây trong thành phố Hà Nội, trung đoàn Thủ đô rút ra hậu phương. Cận 
được chuyển về công tác trong ban tình báo của bộ tham mưu liên khu 3. Tại đây, người ta giao cho chàng và 
một họa sĩ trẻ phụ trách xuất bản một tờ nội san viết tay: "Chiến sĩ vô danh". Trong số đầu tiên, chàng đã viết 
truyện "Người chiến sĩ không tên" để ca tụng các tình báo viên hoạt động âm thầm trong bóng tối. Đó là truyện 
đầu tay của chàng nên ý tưởng còn thô sơ, lời văn còn vụng về, non nớt. Thế mà "Người chiến sĩ không tên" 
cũng được nhiều người trong cơ quan ưa thích. 
 
Đã ngót bốn chục năm trôi qua, biết bao nhiêu lần "bãi bể biến thành nương dâu", Cận cũng đã quên truyện 
đó. Nay bỗng thấy nó xuất hiện, chàng không ngạc nhiên sao được. Cái tên Nguyễn thị Nam Ngọc cũng hoàn 
toàn xa lạ với chàng. Càng nghĩ chàng càng thắc mắc. Trước khi xếp truyện "Người chiến sĩ không tên" sang 
một bên, Cận lấy bút đỏ ghi đậm hai chữ "Không đăng".  
 
Nửa tháng đã trôi qua mà Cận cũng không sao giải đáp được thắc mắc đó. Lúc nào nó cũng canh cánh bên 
lòng. Rồi chàng lại nhận được bản chụp của truyện "Người chiến sĩ không tên". Chàng ngạc nhiên và tự hỏi: 
"Thế này là làm sao?  Người gửi có dụng ý gì?" Vẫn Nguyễn thị Nam Ngọc! Vẫn địa chỉ ở West Hartford, tiểu 
bang Connecticut! Sau khi suy nghĩ  kỹ,  chàng quyết định viết cho người đàn bà mang tên Nguyễn thị Nam-
Ngọc một bức thư riêng. Chàng vắn tắt cho biết đã nhận được truyện và đã trả lời trên báo là không đăng 
được, xin đừng gửi thêm nữa. Một tuần sau, chàng nhận được thư trả lời: 
 

Anh Cận, 
Anh còn nhớ cố nhân không?  Nếu anh chưa quên, hoặc anh lên gặp em hoặc cho phép em xuống 
thăm anh. Rất mong thư anh.   

             Em, 
             Lê thị Bích Anh" 
 
Lần này, Cận bị xúc động mạnh, ngẩn ngơ nhìn lá thư ngắn ngủi, không biết đáng tin hay đáng ngờ. Thật hay 
mơ?  Chuyện xảy ra ngoài trí tưởng tượng của chàng. Lê Thị Bích Anh đúng là một cố nhân. Nàng là mối tình 
đầu của chàng và đã hơn ba chục năm không gặp lại.  
 
Khi Trung đoàn Thủ đô rút khỏi Hà Nội, những người được chuyển công tác về bộ tham mưu liên khu 3 có cả 
Bích Anh, một nữ cứu thương xinh xắn, duyên dáng. Nàng vốn là một nữ sinh trường Đồng Khánh, Hà Nội. 
Cận yêu nàng ngay lúc mới gặp và mối tình đầu của chàng đã được nàng đáp lại. Hai người quấn quít bên 
nhau được một thời gian ngắn, cho đến ngày Cận được gửi vào Hà Nội để hoạt động, sau một khóa huấn 
luyện cấp tốc về tình báo. Chàng đi và không bao giờ trở lại vì chàng đã gặp Hằng và yêu Hằng. Chàng rũ bỏ 
hết dĩ vãng và bỏ giở công tác được giao phó để được sống vĩnh viễn bên cạnh Hằng. Đôi khi chàng cũng 
chợt nhớ tới Bích Anh, nhưng chỉ coi đó là một mối tình bồng bột của tuổi trẻ. Trước khi cưới Hằng, chàng 
cũng nghe tin Bích Anh đã lấy người chỉ huy trực tiếp của nàng. Nay Bích Anh bỗng xuất hiện, sau ngót bốn 
chục năm không liên lạc.  

Tại sao nàng lại ở Mỹ?   
Cận đọc lại bức thư ngắn nhiều lần nữa mà cũng không tìm ra lý do Bích Anh muốn gặp chàng. Vì thế, 

chàng phân vân không biết có nên gặp lại người xưa không. Cả một tuần suy nghĩ chàng cũng không quyết 
định được. Chàng không thể lên thăm nàng, một phần vì công việc bề bộn, phần khác chàng sợ cái lạnh của 
miền Bắc về mùa đông.  Mà để nàng xuống thăm thì cũng có nhiều bất tiện. Cho đến nay, dù đã ngót bốn 
chục năm trôi qua, chàng vẫn chưa dứt bỏ được cái mặc cảm bạc tình đối với nàng. 
 
Vào một buổi sáng của tuần lễ thứ hai, kể từ ngày nhận được thư Bích Anh, một người đàn bà bỗng gọi điện 
thoại cho Cận. Câu đầu tiên, bà ta hỏi ngay: 
 -    Anh có nhận ra tiếng em không?  
Dù đã mấy chục năm không gặp, Cận vẫn chưa quên giọng nói của người yêu cũ, rụt rè hỏi lại: 
 -    Thưa...có phải là....Bích Anh không?  
Tiếng cười dòn vang trong điện thoại làm Cận bàng hoàng. Vẫn là tiếng cười trong trẻo của người nữ cứu 
thương ngót bốn chục năm về trước. 
 -    Anh có biết bây giờ em đang ở đâu không?  



 -    Ở trên Connecticut , chàng đoán. 
 -    Không đâu!  Em chỉ cách anh có năm phút lái xe thôi.  
Cận ngạc nhiên: 
 -    Bích Anh xuống đây hồi nào?  
Lại có tiếng cười dòn: 
 -    Hình như anh không muốn gặp em nên không vui khi biết em đang ở gần anh.  
Cận ngập ngừng: 
 -    Đã ngót bốn chục năm không có tin tức của nhau nên tôi... không hiểu ý định của Bích Anh khi tìm gặp 
tôi?       
 -    Anh sẽ biết ý định của em khi mình gặp nhau tối nay.  
Cận lúng túng: 
 -    Nhưng...Nhưng...  
Bích Anh ngắt: 
 -    Không nhưng gì hết. Mình sẽ gặp nhau tối nay. Em sẽ đến thăm anh và các cháu nếu anh cho em biết địa 
chỉ nhà anh...Hay anh muốn em đến tòa báo cũng được, em sẽ đến ngay bây giờ.  
 -    Vậy...tôi xin mời Bích Anh đến nhà...  
Rồi chàng đành cho nàng biết địa chỉ của chàng. Ngừng một chút, chàng tiếp: 
 -    Nhưng...hôm nay có thể tôi sẽ về hơi trễ...  
Bích Anh đáp ngay: 
 -    Em sẽ ngồi nói chuyện với các cháu chờ anh.  
 -    Chúng nó còn về trễ hơn tôi.  
Bích Anh nói dỗi: 
 -    Thì em cứ đứng ở ngoài cửa.  
Rồi bỗng nàng đổi giọng, nửa đùa nửa thật: 
 -    Anh Cận, em báo trước cho anh hay là lần này anh đừng hòng chạy thoát. Đã ngót bốn chục năm đuổi bắt 
anh, em không thể để mất anh lần nữa.  
 
Cận nghe lòng xao xuyến. Dù sao Bích Anh cũng là người yêu đầu tiên của chàng. Sau này, chàng yêu Hằng 
trong tình nghĩa vợ chồng, nhưng bóng hình Bích Anh không hoàn toàn phai nhòa trong tâm tưởng chàng, 
thỉnh thoảng vẫn còn phảng phất hiện ra mờ mờ nhạt nhạt. 
Lại có tiếng Bích Anh: 
 -    Chị bạn em cho biết từ nhà chị đến nhà anh rất gần, đi bộ chỉ vài phút thôi. Vậy chiều nay mình gặp nhau 
nhé...Đừng trốn tránh em lần nữa, tội nghiệp!  
Câu cuối cùng nàng nói bằng một giọng năn nỉ, ngọt ngào khiến Cận không khỏi cảm động. Từ phút đó chàng 
bâng khuâng, suy nghĩ vẩn vơ, trở về với dĩ vãng xa xưa. Suốt ngày chàng không làm được việc gì nên hồn. 
Chàng cứ thắc mắc tự hỏi Bích Anh sang Mỹ làm gì?  Chồng con ra sao?  Cuộc sống hiện tại của nàng thế 
nào? ...Và cả trăm câu hỏi khác nữa mà không sao giải đáp nổi. 
 
Buổi chiều, Cận về sớm hơn thường lệ nửa giờ. 
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Cận đứng lặng yên ngắm người đàn bà trước mặt. Đúng là Bích Anh của chàng ngót bốn chục năm xưa, một 
Bích Anh già nua tuy vẫn còn những nét quen thuộc cũ. Nếu tình cờ gặp nàng ở ngoài đường chàng không 
chắc đã nhận ra. Nàng cũng im lặng ngắm chàng, rồi lên tiếng trước: 
 -    Trông anh già hơn tuổi.  
Cận gật đầu: 
 -    Vâng, tôi cũng biết như vậy. Khi buồn và vất vả người ta chóng già.  
Bích Anh bỗng vui vẻ hỏi: 
 -    Nhưng mà sao anh không cho khách vào nhà?  
Nói xong, nàng bước luôn vào, không chờ đợi mời mọc, rồi suýt xoa: 
 -    Đứng ngoài lâu lạnh quá.  
Cận ngượng ngùng xin lỗi về sự vô ý của mình.  Khi hai người đã ngồi đối diện trong phòng khách, Bích Anh 
hỏi: 
 -    Sao anh không nhuộm tóc đi cho đỡ già?  Để đầu bạc phơ như thế thì có lợi gì?  
Cận nhún vai: 



 -    Chẳng lợi mà cũng chẳng hại. Tôi không cần phải giấu diếm ai hết. Tóc Bích Anh chắc có nhuộm?  
 -    Vâng. Nhưng tóc em chưa bạc như tóc anh đâu, chỉ mới có ít sợi trắng thôi. Em lại nghĩ rằng việc gì mình 
phải khoe cái già của mình cho nó... ảm đạm cuộc đời, có ảnh hưởng đến tinh thần. Nhuộm tóc đi mình sẽ 
thấy mình trẻ lại và yêu đời hơn...  
 -    Mà Bích Anh có yêu đời thật không?  
 -    Đời người ta có lúc nổi lúc chìm, nổi thì yêu đời, chìm thì chán đời. Đã có lúc em chán đời vô cùng, chỉ 
muốn chết cho xong... Nhưng bây giờ thì em đang yêu đời.  
 
Cận giữ im lặng, chỉ nhìn nàng đăm đăm. Nàng bỗng hỏi sang chuyện khác: 
-   Các cháu thường về lúc mấy giờ? 
-   Con Hương, con gái lớn của tôi, bao giờ cũng về khoảng bảy giờ, còn thằng Chương, em nó, thì không 
chừng. 
Sau khi hỏi qua loa về những chuyện lặt vặt vẩn vơ, Bích Anh nhìn thẳng mặt chàng nói: 
-   Em biết anh đang có nhiều thắc mắc về em. Nào, bây giờ anh muốn hỏi gì em xin trả lời. 
 
Cận ngập ngừng rồi im lặng. Bích Anh lại nói: 
-   Nhìn vẻ rụt rè, e ngại của anh là em biết anh có nhiều thắc mắc lắm. Ngót bốn chục năm không có tin tức 
của nhau mà khi gặp lại em, anh cũng không mừng... Dù chỉ là hai người bạn không thân lắm, xa nhau lâu, 
tình cờ gặp lại nơi xứ lạ quê người, cũng mừng mừng tủi tủi, vì 'tha hương ngộ cố tri' mà. Trong khi đó, anh 
với em chả gì trước kia...trước kia... 
Nàng bỗng nghẹn ngào không sao nói tiếp. Cận cúi mặt im lặng. Nhưng chỉ vài phút sau, nàng đã lấy lại bình 
tĩnh: 
-   Tính cho đến ngày hôm nay chúng ta xa nhau... băm nhăm năm, tám tháng và mười bảy ngày. 
Cận thốt kêu: 
-   Khiếp! Làm gì mà tính kỹ quá vậy? 
Nàng đáp: 
-   Em đếm từng ngày, từng giờ, anh ạ.    
-   Thế còn chồng con Bích Anh bây giờ ra sao? 
Im lặng một lát, nàng khẽ thở dài: 
-   Bây giờ em xin kể từ đầu... Hơi dài dòng một chút, nhưng có thế anh mới hiểu hết được. 
 
Cận im lặng chờ đợi. Nhưng nàng không kể ngay, lại hỏi: 
-   Hình như anh quên không mời khách uống nước thì phải? 
Cận giật mình, vội tìm cách tự bào chữa: 
-   Gặp lại Bích Anh, tôi quên hết! Nào Bích Anh uống gì?  Nhà có nước ngọt, nước cam... 
Nàng gạt đi: 
-   Xin anh cho em một cốc nước lạnh, em không quen uống nước ngọt. Thôi, anh cứ ngồi đi, để em vào tìm 
nước lấy. 
-   Nhưng Bích Anh có biết ly để đâu mà lấy. 
-   Thì em cứ lục tung lên là phải thấy chứ gì. 
Nàng vẫn có giọng tinh nghịch hồi trẻ. Chính cái tinh nghịch duyên dáng đó mà Cận mê nàng. Thoáng trong 
một giây, chàng cảm thấy vui được gặp lại nàng. 
 
Bích Anh vào bếp không đầy nửa phút đã trở ra với ly nước lạnh. Sau khi đặt ly nước lên bàn, nàng nhìn 
chàng,vui vẻ: 
-   Nào, bây giờ mình bắt đầu phiêu lưu trở về dĩ vãng. Rồi nàng cười lớn: 
-   Nói chuyện với nhà văn, nhà báo thì cũng phải văn chương chữ nghĩa chứ. Đừng cười em nhé. 
Cận chỉ im lặng nhìn nàng, nhưng lòng rộn lên một niềm vui khác thường. Nàng hỏi: 
-   Theo anh, mình nên bắt đầu từ đâu? 
-   Tùy Bích Anh, vì tôi đâu có biết Bích Anh định nói những gì. 
Nàng ngập ngừng: 
-   Hay là... anh hỏi để em trả lời...như "làm việc" với công an. Có khi như vậy lại chóng giải đáp được những 
thắc mắc của anh. 
Cận phì cười: 
-   Bích Anh vẫn lém lỉnh, đùa nghịch như ngày xưa. Tôi không tin là Bích Anh đã ngoài năm chục, có thể có 
cháu nội, cháu ngoại rồi. 



Bích Anh công nhận: 
-   Vâng, em đã có cả cháu nội lẫn cháu ngoại.  Cảm ơn Anh đã...tưởng em còn trẻ. Thế mới biết nhà văn các 
anh khéo nói thật. Mà em xin thú thật với anh là em chỉ mới trẻ lại khi... nắm được áo anh thôi. Lần này thì em 
nắm thật chắc. Trước đó, em cũng héo hắt, sầu muộn lắm. Tìm anh còn khó hơn tìm chim đấy. Nửa vòng trái 
đất, chứ có gần gì cho cam. Một phần cũng tại anh không lấy lại bút hiệu cũ ở Việt Nam, phần khác anh lại ít 
giao du, nên chẳng biết đâu mà hỏi nữa. Nhưng rồi cũng tìm ra. Hết chạy trốn rồi nhé. 
-   Bích Anh tìm tôi để làm gì? 
Nàng ngó chàng đăm đăm, ngạc nhiên: 
-   Anh hỏi thật hay đùa thế?  Để làm gì? Ô hay, em tìm anh suốt cuộc đời em để làm gì nhỉ? Anh là nhà văn 
mà cũng có thể hỏi một câu... ngớ ngẩn như thế sao?  Tuy nhiên, em cũng xin trả lời một cách nghiêm chỉnh 
rằng em tìm anh để...đòi nợ! 
 
Cận có vẻ hơi ngượng, ngồi chết lặng. Bích Anh tiếp: 
-   Nợ tình chưa trả mà anh. 
Chợt nàng trầm hẳn giọng: 
-   Anh cũng thừa biết rằng lúc nào em cũng chỉ yêu có anh. 
Cận ngó đi chỗ khác như muốn trốn tránh một sự thật. 
-   Vâng, nàng tiếp, em chỉ yêu có anh trong suốt cuộc đời em...dù em vẫn biết anh không còn mảy may 
thương yêu em. 
Cận lúng túng, ngập ngừng: 
-   Tôi... tôi không ngờ... 
-   Anh không ngờ cái gì? Phải chăng anh không ngờ em vẫn yêu anh, yêu như hồi chúng mình còn ở trong 
rừng Lương Sơn tỉnh Hòa Bình? Hay anh không ngờ em có thể sang đến tận Mỹ để tìm anh? 
 
Cận lại bị Bích Anh dồn vào cái thế không biết nói năng làm sao. Ngay khi còn ở Việt Nam, chàng cũng chưa 
bao giờ nghĩ tới chuyện nàng tìm gặp chàng, huống chi nay đã ở Mỹ.  
Bích Anh buồn buồn tiếp:  
-   Nhắc đến rừng Lương Sơn em lại... lại giận anh. Em không ngờ anh lại chóng quên lời thề như vậy. Em 
biết chắc hồi đó anh cũng yêu em... không thua gì em yêu anh... 
Cận thầm công nhận chàng đã yêu Bích Anh tha thiết và đã từng thề thốt với nàng. 
-   Ngày đó, anh biết không?  Khi nghe tin anh say mê một cô gái Hà Nội, bỏ cả hoạt động, cắt đứt liên lạc với 
tổ chức, em lồng lộn muốn vào thành tìm anh ngay. Nhưng  anh Kim đã tìm cách ngăn cản, cho người canh 
chừng em từng bước, vì anh ấy yêu em, biết rằng nếu để em đi, chắc chắn là mất luôn cả em. 
Cận chỉ ngó Bích Anh và vẫn im lặng. Bích Anh có giọng tha thiết: 
-   Sau khi mất liên lạc với anh, em bị bệnh nặng, vừa suy nhược tinh thần vừa sốt rét ngã nước, tưởng đã 
chết mất xác ở trong rừng. Nhờ anh Kim hết lòng săn sóc và lo lắng cho em nên em mới qua khỏi. Khi anh ấy 
ngỏ lời xin cưới em thì em bằng lòng ngay.  Hồi đó, em nghĩ rằng mất anh rồi thì... lấy ai cũng thế thôi... Người 
ta lấy em là lấy một cái xác, còn hồn em lúc nào cũng ở bên anh, dù bị anh hắt hủi. 
Ngừng một chút, Bích Anh lại nói: 
-   Kim hơn em những mười lăm tuổi, lại là người Tày ở vùng Cao Bằng, làm sao em có thể yêu được. Nhưng 
lúc đó, em không còn một chút hy vọng nào được gặp lại anh, nên cũng liều... 
 
Mỗi lời nói của nàng như một nhát dao chém vào tim Cận. Nỗi đau khổ của nàng càng lớn bao nhiêu thì niềm 
hối hận của chàng càng ray rứt bấy nhiêu. 
-   Anh Kim cũng biết như thế, nhưng anh ấy nghĩ rằng sự chiều chuộng, sự săn sóc tận tình của anh ấy sẽ có 
thể làm em quên được anh. Rồi khi nghe tin anh cưới vợ, bỏ đi Nam, em hoàn toàn tuyệt vọng. Của đáng tội, 
những năm sống với anh ấy cũng là những năm sung sướng. 
Cận nói: 
-   Thế cũng là có hạnh phúc rồi. 
Bích Anh gật đầu: 
-   Vâng, nếu chỉ cần chồng yêu, chồng chiều là hạnh phúc thì em có hạnh phúc với anh Kim. 
Ngừng một chút, nàng lại nói: 
-   Em không phải là gỗ đá, cũng không phải người vô tình. Người ta đối với mình như bát nước đầy, mình 
cũng phải đáp lại phần nào. Em đã tròn nghĩa vợ chồng với anh ấy. 
-   Bích Anh có mấy con? 
-   Ba, nhưng anh ấy chỉ nhận có hai thôi. 



Cận trố mắt nhìn nàng: 
-   Thế là thế nào, tôi không hiểu.           
-   Vì...vì...đứa thứ ba anh ấy không nhận. 
Cận lắc đầu: 
-   Quả thật tôi vẫn không hiểu. Tại sao lại không nhận?  Hay... 
Bích Anh bỗng phì cười: 
-   Anh lại nghi xấu cho em rồi. Em không phải là hạng người như vậy đâu. Với lại, người có thể đưa em vào 
con đường... tội lỗi thì đã bỏ em mà đi mất tăm mất tích lâu rồi. 
Ngừng một chút, Bích Anh giải thích: 
-   Sở dĩ anh Kim không nhận đứa thứ ba là vì anh ấy nghi là con... của anh. 
Cận dẫy nẩy: 
-   Con tôi? Sao lại kỳ cục như vậy được?    
-   Đứa thứ ba em đẻ vào năm 1976, sau ngày giải phóng miền Nam. Năm nay cháu mới 7 tuổi và đang ở với 
em... Ngay giữa tháng 5 năm 75, dựa vào thế lực của chồng, em xin giấy vào Nam thăm họ hàng. Thật ra, em 
chẳng có họ hàng, thân thích nào ở trong Nam. Em chỉ vào để tìm anh thôi. Trước khi đi, em đã hỏi được địa 
chỉ của anh. Vào đến nơi em mới biết anh đã kịp chạy thoát ra nước ngoài và chị cũng mới qua đời... Tình cờ 
em gặp một người bạn học cũ từ thời thơ ấu, trước ở cùng phố với em, nên lắng đắng trong Saigon hơn một 
tháng mới về Bắc. Thấy em ở trong Nam lâu, anh Kim nghi em đã gặp anh.. 
-   Sao Bích Anh không nói cho anh ấy biết là tôi đã chạy ra nước ngoài? 
-   Sao lại không! Nhưng anh ấy không tin. Rồi khi em sinh con bé Nam Ngọc, anh ấy không nhận nó là con. 
Có điều rất lạ là... cháu có nét giống... anh. Chính em cũng không hiểu tại sao. 
Cận lắc đầu: 
-   Tôi không tin là Kim nghi Bích Anh có con với tôi. Việc kiểm chứng có khó khăn gì đâu mà phải nghi bậy 
nghi bạ như vậy. Có thể còn có chuyện gì bí ẩn bên trong. 
Bích Anh công nhận: 
-   Vâng, bí ẩn đó là chính anh ấy ngoại tình. Từ lâu anh ấy lén lút đi lại với một cô cán bộ trẻ dưới quyền. Bây 
giờ kiếm cớ muốn bỏ em để chính thức lấy cô ta. Mới đầu em còn muốn gỡ lại danh dự bằng cách không chịu 
ly dị. Sau em nghĩ rằng danh dự cũng chả làm cái quái gì, tốt nhất là làm sao tìm được anh. Em hỏi dò biết 
anh đang ở Mỹ, em tính chuyện vượt biên. Thế là em bán đồ bán đạc, vay cào vay cấu được ít tiền, em ôm 
con vào Nam... Rồi bây giờ em đã mãn nguyện vì được gặp lại anh sau mấy chục năm trời xa cách. Và còn 
điều này đáng mừng nữa... Cả anh lẫn em đều tự do... Em muốn cho anh biết một chuyện, nhưng anh không 
được giận em, em mới dám nói.    
Cận dè dặt: 
-   Điều đó có hại gì cho tôi không?    
-   Không, chắc chắn là không hại gì đến ai, kể cả anh.    
-   Vậy thì Bích Anh cứ nói. 
-   Chính...chính cái tin chị đã qua đời thúc đẩy em tìm lại anh. Nếu chị còn sống, em cũng chả dại gì mà ôm 
con nhỏ lao đầu ra bể đâu. Anh không vượt biên nên anh không biết cái nguy hiểm của bể cả, mười phần thì 
chắc chết đến chín. 
Cận chợt khẽ thở dài. Chàng không ngờ Bích Anh lại liều lĩnh như vậy.  
-   Nhưng anh biết không?  Lúc đó, nếu hai mẹ con em có phải làm mồi cho cá, em cũng bằng lòng vì em đã 
chết cho tình yêu... May là em đã tới bờ được bình an. Bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy sợ. 
Nói xong, nàng khẽ rùng mình. Cận gật đầu: 
-   Kể Bích Anh cũng liều thật. Bích Anh chết cho tình yêu đã đành, còn cháu bé chết vì sự liều lĩnh của mẹ. 
Bích Anh có nghĩ tới điều đó không? 
-   Em cũng có nghĩ, cháu còn nhỏ, bắt buộc em phải mang cháu theo. Nhưng Trời Phật đã thương em, không 
những hai mẹ con sống sót mà em còn tìm ra anh. Thế là em mãn nguyện rồi. Đó không phải là lý do em trẻ 
lại và yêu đời sao? 
 
Câu chuyện liều lĩnh của nàng đã khiến Cận rất cảm động. Để che giấu sự cảm động đó, chàng hỏi lảng: 
-   Còn hai cháu lớn thì sao? 
-   Chúng nó có vợ, có chồng và con cái cả rồi. 
-   Thế là Bích Anh đã lên chức bà nội, bà ngoại. 
Nàng cười: 
-   Thì cũng phải thôi. Tuổi anh và tuổi em nếu có cháu cũng chả sớm sủa gì. 
Cận cố lấy giọng vui đùa: 



-   Thì ra mình già cả rồi... Thế mà mình vẫn còn lãng mạn quá. Nghe chuyện Bích Anh, tôi cứ ngỡ tôi đang 
đọc một truyện tình rất lâm ly. 
Bích Anh cười: 
-   Truyện giữa anh và em còn lãng mạn và hấp dẫn hơn bất cứ  một tiểu thuyết tình nào khác. 
Cận nói tiếp: 
-   Và đang đi đến hồi kết cục. 
-   Chắc là vui lắm nhỉ. Có phải người Mỹ gọi thế là 'happy ending' không, anh? 
Cận gật đầu, cười: 
-   Chúng ta thì gọi là chuyện có... hậu. 
Bích Anh vui vẻ  nói ngay: 
-   Thế là anh hứa rồi nhé. Dù đã trễ, quá trễ, mà vẫn có hậu thì cũng là chuyện hay, anh nhỉ? 
 
Cận biết Bích Anh khéo léo buộc chàng vào, nhưng cũng không biết nên nói gì. Thật ra, trong thâm tâm, 
chàng cũng không khỏi cảm động trước mối chân tình của nàng. Chàng nhớ lại ngày hai người mới gặp nhau. 

Hồi đó, vào đầu năm 1947, Pháp đã mở rộng vùng tạm chiếm và bộ tham mưu 
liên khu 3 phải rút vào một khu rừng già thuộc châu Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. 
Chàng yêu Bích Anh ngay khi mới gặp. Nàng có vẻ đẹp Tây phương. Đôi mắt 
to và nâu, lông mi dài và cong. Mũi cao dọc dừa. Miệng cười duyên dáng, 
quyến rũ vì một chiếc răng khểnh. Vào những buổi chiều tà, hai người thường 
sánh vai đi dạo trên con đường mòn ven suối. Có đêm trời sáng trăng vằng 
vặc họ ngồi bên nhau trên một khối thạch bàn bên bờ suối. Chàng đàn, nàng 
hát nho nhỏ bài "Suối mơ" của Văn Cao, chỉ đủ để hai người nghe. Mối tình 
của họ càng ngày càng thắm thiết và ai cũng tin rằng thế nào họ cũng sẽ tiến 
tới hôn nhân. Cả Cận lẫn Bích Anh cũng tin như vậy. Rồi Cận được lệnh tham 
dự một khóa đặc biệt về tình báo ở một bản cách xa cơ quan chính khoảng 
bốn chục cây số đường rừng. Khóa học kéo dài ba tháng, nhưng đến giữa 
tháng thứ hai chàng bị bệnh. Cơn sốt làm chàng mê man, không ăn không 
uống gì được. Thuốc men thiếu thốn, bác sĩ không có, các cô nữ cứu thương 
của bệnh xá đều bó tay. Ai cũng nghĩ rằng chàng không thể qua khỏi, thậm chí 
người ta đã tìm cây nhờ người Mường khoét thành một cái áo quan dành cho 

chàng. Bỗng, vào một đêm đã khuya, Bích Anh cưỡi ngựa băng rừng đến thăm chàng. Thấy nàng xuất hiện 
bất ngờ, mọi người đều ngạc nhiên. Khu rừng chung quanh lớp huấn luyện, về đêm, vẫn nổi tiếng có nhiều 
hổ. Thế mà Bích-Anh dám một mình một ngựa, tay không, đi trong đêm tối. Vừa thấy chàng trên giường bệnh, 
nàng bật khóc. Nàng không ngờ hai người mới chỉ xa nhau có ít ngày mà chàng trông đã thảm thương, tiều 
tụy đến như thế... Nàng lấy trong túi dết ra một gói nhỏ, trao cho cô nữ cứu thương trực, dặn dò: 
-   Đây là thuốc sốt rét loại tốt nhất bây giờ. Gia đình tôi vừa từ Hà Nội gửi ra cho tôi. Xin cho anh ấy uống 
ngay, mỗi ngày ba viên. 
Rồi nàng tự tay cho Cận uống viên thuốc đầu tiên. Đến sáng, chàng đã hơi tỉnh, nhưng đôi mắt còn lờ đờ mất 
thần nên không nhận ra nàng. Không thể ở lại săn sóc người yêu, nàng phải trở về cơ quan lúc gần trưa. Nhờ 
thuốc của Bích Anh, bệnh Cận thuyên giảm nhanh chóng, dần dần chỉ còn là những cơn sốt cách nhật và 
ngắn. Khi khóa huấn luyện chấm dứt, chàng trở về cơ quan và nghỉ ngơi được một tuần. Trong thời gian nghỉ 
ngơi này, Cận và Bích Anh càng hiểu nhau càng yêu nhau hơn. Rồi ngày lên đường nhận công tác cũng tới. 
Trong giây phút chia tay, họ không ngờ mãi ngót bốn chục năm sau mới lại gặp nhau. 
 
Cận khẽ thở dài, nói: 
-   Tôi vẫn đinh ninh chả bao giờ mình còn được gặp nhau nữa... Ai ngờ... 
-   Em cũng nghĩ như anh... Hiệp định đình chiến mới ký kết, em đã hấp tấp vào ngay Hà Nội với hy vọng 
được gặp anh.  Nhưng nghe tin anh chị đã bỏ đi Nam. 
Cận hỏi đùa: 
-   Lúc đó, Bích Anh còn giận tôi không? 
Bích Anh thành thật đáp: 
-   Giận anh thì lúc nào cũng giận... cho mãi đến lúc này... Mà yêu thì không bao giờ hết yêu... Vì thế, hồi đó, 
nếu có được gặp anh, em sẽ khuyên anh nên đi Nam. Anh mà ở lại thì rất nguy hiểm. Không chừng em cũng 
theo anh chị vào Nam luôn. 
 -    Lúc đó, Bích Anh đã có con chưa? 



 -    Chưa. Ở ngoài hậu phương khổ lắm, không dám có con. Mãi năm 56, em mới có con đầu lòng, lúc đó em 
đã là giáo viên cấp 2. 
 -    Thì ra Bích Anh là cô giáo. 
 -    Mỗi lần dạy học trò tới đoạn Kiều "Tái sinh chưa dứt hương thề, Làm thân trâu, ngựa đền nghì trúc mai" là 
em nhớ tới anh... Nhưng anh ơi, em chả có lỗi gì để phải làm thân trâu, ngựa... 
Cận phì cười, nói ngay: 
 -    Kiếp sau mới phải làm trâu, ngựa, vậy kiếp này tôi làm gì? 
Bích Anh nhìn chàng bằng đôi mắt trìu mến: 
 -    Làm gì thì anh tự biết lấy. Nhưng em cũng xin cảnh cáo là lần này em không để anh... chạy thoát đâu. Hết 
đường trốn rồi, anh ạ. 
Trầm ngâm một lát, Cận nói: 
 -    Hoàn cảnh bây giờ đã đổi khác. Chúng ta đều có con lớn... 
Bích Anh gạt đi ngay: 
 -    Con cái không phải là trở ngại. Các cháu ở Mỹ lâu rồi, tinh thần cởi mở phóng khoáng chứ không hẹp hòi 
như còn ở Việt Nam. 
 -    Thế còn con của Bích Anh thì sao? 
 -    Hai đứa nhớn ở Việt Nam không kể làm gì., con nhỏ đang ở với em, mới bảy tuổi. Cháu tên là Nam Ngọc. 
 -    Nam Ngọc!  Không phải tên con trai cũng không ra tên con gái. 
 -    Hồi cuối bảy nhăm, em đi Nam về thì có thai cháu. Em coi cháu như viên ngọc của miền Nam nên mới đặt 
cháu là Nam Ngọc. 
Cận cười: 
 -    Mấy thầy cô giáo hay bày vẽ thật.  Con gái tôi là Hương vì mẹ nó là Hằng, con trai là Chương vì tôi là Cận. 
Chẳng cầu kỳ gì hết. 
 -    Ấy vì cái tên Nam Ngọc và vì cháu hao hao giống anh... 
Cận cắt ngang: 
 -    Giống tôi?  Bích Anh nói gì mà lạ vậy?  Làm sao mà giống tôi được! 
 -    Em cũng chả biết giải thích làm sao...Có lẽ hồi có thai cháu, em nghĩ nhiều đến anh.  Bố cháu ghen ầm ĩ 
và không nhận cháu... 
 -    Càng vô lý nữa! Bây giờ cháu ở đâu? Cháu có theo Bích Anh xuống đây không? 
 -    Có ạ. Chỉ có hai mẹ con, đi đâu em cũng tha cháu theo. 
 -    Bắt cháu phải nghỉ học? 
 -    Không, cháu đang nghỉ mùa đông. 
Bỗng Bích Anh nhìn đồng hồ, rồi nói: 
 -    Gần bảy giờ rồi, em phải về để đưa cháu đi ăn. 
Cận nhìn nàng đăm đăm, dịu dàng: 
 -    Bích Anh vẫn như ngày xưa. 
 -    Sao lại vẫn như ngày xưa được. Em thay đổi nhiều lắm. Hồi đó, khi gặp anh, em là một cô gái mới lớn. 
Bây giờ em là một bà già, có cháu nội, cháu ngoại rồi. 
 -    Nhưng dáng dấp, cách ăn nói của Bích Anh vẫn như ngày xưa...Vẫn duyên dáng, quyến rũ... 
 
Bích Anh tủm tỉm cười, nhìn người yêu bằng đôi mắt tinh nghịch hỏi: 
 -    Anh học thói... nịnh đầm từ bao giờ thế? 
Cận đáp một cách thản nhiên: 
 -    Từ lúc gặp lại... em. 
Tiếng “em” chàng buông nhẹ và rất trìu mến khiến Bích Anh đỏ ửng mặt vì sung sướng, không thốt nên 
lời. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc khá lâu, rồi Bích Anh lên tiếng trước: 
 -    Thôi, em phải về kẻo cháu mong.... 
Cận ngập ngừng: 
 -    Em đợi anh viết cho các cháu mấy chữ, rồi anh đi với em... Anh muốn dành cả buổi tối nay cho em và 
cháu... 
Bích Anh hỏi lại ngay: 
 -    Chỉ buổi tối nay thôi sao?” 
Cận nắm chặt tay nàng, tha thiết: 
 -    Tất cả quãng đời còn lại của anh sẽ dành hết cho em... 
Bích Anh nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt rưng rưng... 
TQK    


