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Đồi Tím Sa Pa 
Thu Hương 

 
-   Chào cô!  Trời đẹp quá thưa cô.  Cô tìm được gì trong vườn   hồng 
sáng nay? 
-   It nhiều kỷ niệm và chút niềm vui, thưa ông. 
 
Sau chuyến xe lửa dài mười tiếng đồng hồ, thiếu ngủ thêm bụng cứ 
sôi ùng ục vì món cua luộc trưa qua làm Amber khó chịu.  Thêm vào là 
đọan đường ngoằn ngoèo bốn mươi cây số lơ lửng sương mù từ trạm 
xe lửa Lào Cai đến Sa Pa làm cô mệt lừ.  Sau cùng Amber, cô bạn gái 
Mộc Lan và nhóm du khách ngoại quốc được thả xuống trước sân một 
toà nhà cao, rộng, nơi tiếp khách của trung tâm nghỉ mát Hoa Hồng, 

nằm trên một triền đồi thoai thoải, bên cạnh con lộ có tên Mương Hoa. Giũa vườn hồng, các căn nhà 
nghỉ mát kiếu mái nhà người thượng (Chalet) với mái nhọn và các cột khói từ lò sưởi đang uốn lượn 
trong không khí lạnh.  Bên kia đồi vài căn nhà nhỏ đơn sơ ẩn sau các khóm tre um tùm. Trên triền đồi 
nằm ngoan hiền các thửa ruộng còn trơ gốc rạ, uốn éo bên nhau như các bực thang khổng lồ đang ngủ 
say trong sương mù dầy đặc 
 
Vừa vào phòng trọ, Amber mở máy sưởi thật cao cho phòng mau ấm,  leo lên giường phủ cái chăn dầy 
nhồi lông thiên nga lên mình, cô co ngươi vì lạnh.  Trái với Amber, Mộc Lan thay bộ cánh mới, áo len 
cashmere màu rượu chát, mũ be rê và khăn quàng cùng mầu, quần Guess Jean ôm sát đôi chân dài, 
tóc tết kiểu Pháp ngang vai.  Trông cô duyên dáng lạ.  Cô mở va li lấy mấy gói trà quế bỏ vào bình thủy 
nước nóng trên bàn, và dúi vào tay Amber lọ dầu con hổ.  Amber quá mệt, thèm ngủ, chỉ muốn yên thân 
vẫy tay cho bạn rời phòng.  Mộc Lan đi rồi, Amber chùm chăn qua đầu ngủ bù.   
 
Ngủ chẳng được bao  lâu, nắng sớm lẻn vào phòng. Cô thức giấc, vươn tay vươn chân nhìn nắng qua 
khe hở màn cửa.  Như chưa vừa ý, Amber hất chăn sang một bên, nhảy ba bước, kéo tấm màn cửa cho 
nắng ùa vào phòng.  Bên kia triền đồi nắng đến êm đềm trên mái nhà, trên các khóm tre lả lơi, trên thảm 
cỏ xanh màu mạ mới.  Cô choàng áo ấm, bước xuống thang lầu, nắng chan hoà đó đây.  Quanh cô các 
nụ hồng đang từ từ nở, rung rinh trong gió nhẹ, hương thơm thoảng nhẹ trong không.  
 
Cô thơ thẩn từ vườn hồng trắng qua vườn hồng nhung, ngắm nhìn các cánh hồng còn ướt đẫm sương 
đêm, ngửi đóa này, vin đóa khác, nhăn nhăn mũi vì mùi thơm quá nồng.  Cô không yêu hồng nhung và 
ghét nhất khi cánh hoa nở đầy, màu hoa giống như màu máu.  Cô không nhớ đã thơ thẩn bao lâu nhưng 
cô cảm thấy đói, định quay về phòng uống một tách trà nóng cho ấm bụng, và sẽ gọi nhà bếp mang cho 
cô một tô cháo gà.  Nghĩ đến tô cháo bốc hơi nghi ngút, các đốm xanh của hành hoa thái mỏng, cô cười 
lên tiếng vì tính háu ăn của mình.  
 
Đột nhiên có tiếng ngưòi chào cô, tiếng một người đàn ông; cô thầm nghĩ có lẽ vì các luống hồng quá 
cao, hay vì cái tội lơ đãng, cô không thấy ai trong vườn.  Cô quay về hướng tiếng nói, một anh chàng 
gầy gầy, mặt rám đen vì nắng, vành nón ka ki che khuất mắt, đang đứng nhìn cô.  Cô thò tay vào túi áo 
cho ấm, cố lấy bình tĩnh, trả lời.  Không hiểu sao má cô nóng ran, ngượng nghịu như ngày còn nhỏ bị 
bắt quả tang đang ăn vụng.  Cô nghĩ, khi cô thơ thẩn trong vườn có lúc ngắm hồng, có lúc ngước nhìn 
trời trong xanh lơ, có lúc đọc thầm một câu thơ cổ.  Cô nghĩ cô đang có những giây phút nên thơ, chỉ 
mình cô và đất trời, chỉ mình cô và hoa cỏ, chỉ mình cô và niềm suy tư.  Không ngờ có người thứ hai 
trong vườn mà lại là một người đàn ông, người đang thở không khí như cô đang thở, và bắt được giây 
phút lãng mạn của cô.   Giọng anh chàng ân cần như người thân khi cô lại gần, anh nói chuyện nghe 
quen quen bên tai cô. Trong tiềm thức cô, có chút gì nao nao, không hiểu được.  Mỗi lần gặp người đàn 
ông gầy gầy, cô vẫn có cảm giác là lạ và  hy vọng người đó sẽ là người cô đã một lần yêu, một thời say 
đắm. 
 -  Chào cô.  Cô tìm thấy gì trong vườn sáng nay. 
 -  Cám ơn ông.  Tôi tìm được chút hạnh phúc và ít nhiều kỷ niệm. 
 -  Cô về thăm lại quê hương, thưa cô.   
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 -  Thưa vâng.  Sao ông đoán tôi từ nước ngoài về.  
 
Amber trả lời, giọng cô hơi khó chịu.  Cô nghĩ mắc mớ gì người lạ hỏi cô câu đó.  Tuy sống xa quê hơn 
hai mươi năm có bao giờ cô quên tiếng Việt, và quên cô là người Việt đâu.   
 -  Xin lỗi cô.  Cô nói tiếng Việt rất thạo.  Ý tôi muốn nói những người sống lâu ở hải ngoại có chút 
gì là lạ, họ có vẻ yêu đời, vô tư,  họ có ánh mắ thân quen, và họ hay nói, hay cười.  Thoáng nhìn cũng 
biết họ là những người sống trong hạnh phúc.   Còn chúng tôi như cô thấy đó, chúng tôi ít khi cười thành 
tiếng, ít khi nhìn người lạ với ánh măt ưu ái.  Có lẽ vì chúng tôi có bao nhiêu bất hạnh trong đời, chúng 
tôi như những người gỗ không có trái tim.  Tiếng người đàn ông từ tốn vang đến tai nàng. 
 -  Tôi thật có lỗi đã làm phiền ông,  Amber ân hận xin lỗi. 
 -  Cô đừng nghĩ thế, sáng nay nhìn cô thơ thẩn ngắm hoa, hình ảnh đơn sơ này gợi cho tôi một 
trời dĩ vãng.  Cô cho tôi niềm vui thì đúng hơn.  Giọng người lạ nói nhanh như sợ cô không hiểu ý ông.  
 
Amber cảm thây an tâm hơn, bước lại gần người đàn ông lạ.  Ông trông nho nhã trong chiếc quần Ka ki 
còn mới và áo sơ mi màu đỏ bồ quân, tay đang đeo găng tay làm vườn và một tay cầm kéo cắt hoa, 
trông ông không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp.  Người đàn ông vừa đi đến gần Amber vừa 
trò truyện.  Cô ngước mắt nhìn vào mắt người đối diện , cô nghĩ mắt là cửa sổ tâm hồn con người, mắt 
cô ngừng trên một vết sẹo nhỏ nằm trên đuôi lông mày bên tay trái người lạ.  Tim cô nhói đau, tái mặt.  
Mặt đất hình như chuyển động, cô lảo đảo, tay đưa ra đằng trước như  muốn ôm choàng người đàn ông.  
Người lạ ngừng nói, đưa tay đỡ vai cô, lo âu: “Cô trúng gió rồi, để tôi đưa cô về phòng nghỉ.” 
 
Amber khoác tay như không cần, cô đứng lặng người cố lấy bình tĩnh, nhưng sao cô thấy thân mình cô 
lạnh quá, cô run rẩy, hai chân không đứng vững. Cô ráng mở to mắt như tìm lối ra khỏi vườn nhưng chỉ 
thấy một màu đen thăm thẳm như cô đang trong một giấc mơ nào đó. Người đàn ông kiên nhẫn đứng 
bên cô, ưu tư, trán cau lại như đang suy nghĩ một điều gì quan trọng lắm, anh lắc lắc đầu, tay anh giơ ra 
đằng trước như muốn ôm cô.  Anh nói to cho cô hiểu rằng anh đang lo lắng cho sức khỏe của cô:   

- Tay tôi đây. Cô để tôi giúp cô. 
Amber nắm chặt cánh tay ngườì lạ, để anh dẫn cô về nhà trọ. Tiếng người đàn ông khi gần khi xa bên 
tai Amber.  Cô lảo đảo, siêu vẹo bước theo. Sau cùng người đàn ông dìu Amber  lên được thang lầu, 
đặt cô lên giường, rót cho cô một tách trà và bắt cô uống ngay cho ấm.  Amber run rẩy, lấy dầu con hổ 
xoa lên hai thái dương, đưa lại gần mũi ngửi.   

- Thật làm phiền ông quá.  Tôi tên Amber.  Cảm ơn ông đã có lòng.   
- Cô không nên bận tâm.  Cô nên giữ mình cho ấm và không nên tiêu hao sức khoẻ quá nhiều.  

Nhiều người về đây không chịu được cái lạnh lẽo, ẩm ướt, bị cảm rồi chạy về Hà Nội, đâu 
thấy cái đẹp của Sa Pa trong những ngày có nắng. Cô làm tôi lo quá.! À quên, tên tôi là Ba. 

 
Anh cười êm đềm nói.  Amber cho Ba biết cô không ăn từ trưa qua tại Hà Nội, bỏ bữa ăn sáng vì đang 
bị vi trúng đường ruột hành hạ, có lẽ Amber uống hai viên trụ sinh trước khi nàng dạo vườn trong khi đói 
bụng cho nên bị xây xẩm chóng mặt.  Amber nhìn đồng hồ rồi nhìn Ba. 

- Gần 12:00 giờ trưa rồi ông Ba.  Có lẽ tới giờ ăn trưa, thưa ông. Cô bạn tôi sáng nay hứa về 
ăn trưa với tôi.  Hơn thế nữa tôi cảm thấy khỏe hơn.  Thành thật cám ơn ông. 

Amber mỉm cười như mếu, rồi cô nhìn ra cửa như mời Ba ra khỏi phòng. 
- Cô đừng ngại. 12:00 giờ trưa rồi mà bạn cô chưa về.  Cô còn yếu. Để tôi gọi nhà bếp mang 

cháo lên phòng cho cô.  
 

Không đợi cô trả lời, Ba quay điện thoaị gọi nhà bếp mang thêm nước nóng vào bình thủy, và hai tô 
cháo nóng trước khi anh rời phòng.  Ba có vẻ nôn nóng lưu luyến như muốn hỏi cô điều gì đó, anh cứ 
nhìn Amber hoài, rồi lại thôi.  Anh cho cô biết chiều nay anh có buổi họp quan trọng nhưng nếu cô không 
khá hơn thì cứ gọi cho anh, ngay cả khi anh đang trong phòng họp.  Anh cho Amber số phôn tay, rồi rảo 
ra khỏi phòng.  Anh đi như chạy xuống thang lầu.  Ba đi rồi, Amber oà khóc.  Cô nghĩ có thể nào Sơn, 
chồng cô, người cùng cô chăn gối mặn nồng gần hai năm, không nhận ra cô.  Cô thay đổi đến thế sao?  
Hay Sơn có vợ rồi, chỉ có Amber còn nhớ tới tình xưa.    
 
Đang khóc, đang buồn, Mộc Lan, cô bạn thân, mở cửa bước vào như nắng gắt, cười toe toét, nói to:  
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- Đi chợ vui ơi là vui, tha hồ trả giá, biết mua hớ mà vẫn mua vì tính ra đô la đâu có là bao.  
Amber khỏe không.  Sao vậy.  Mắt đỏ hoe thế kia? 

Mộc Lan ngạc nhiên vứt gói hàng đang cầm trong tay trên giường, đến ngồi bên Amber, cầm tay cô lo 
lắng.  Amber chùi mắt, nắm chặt tay Mộc Lan, nhìn vào mắt bạn   giọng nghẹn ngào.  

- Mộc Lan ơi!  Anh Sơn quên Amber rồi.  Anh mới rời phòng này.  Anh  bên mình hơn ba mươi 
phút mà không nhận ra Amber.  

Mủi lòng cô khóc nức nở.  
- Điên rồi!  Amber điên rồi!  Không khóc nữa.  Bình tĩnh kể cho Lan nghe từ đầu chí cuối. 

Không thiếu một chi tiết.  Nào, nói đi.    
 
Mộc Lan hoảng quá khi nghe tên Sơn, cô hét to như để tự trấn tĩnh cô. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi 
buồng ngực.  Trời ơi!  Có thể nào Sơn còn sống sót để Amber nhận ra anh.  Cô nghĩ nếu là cô trong 
giây phút đó.  Cô sẽ không như Amber.  Cô sẽ ôm choàng lấy Sơn, kêu tên Sơn cho Sơn nhận ra cô.  
Cô chắc mình sẽ khóc trước mặt Sơn, mừng tủi mặc anh nghĩ gì thì nghĩ, cho dù Sơn có vợ có con đùm 
đề.  Ôm bạn vào lòng, tim cô bồi hồi.  Lạ chưa nghe tin chồng bạn mà cô mừng như gặp lại tình nhân, 
mắt cô ứa lệ nghĩ tới người xưa.  Nước mắt cô rơi trên tóc bạn lúc nào cô không hay.  Hai cô bạn gái 
ôm nhau tim cùng nghĩ đến một người.  Tin Amber gặp lại Sơn, người chồng cũ hơn hai mươi năm 
trước, làm Mộc Lan sửng sốt.  Cô đã từng yêu thầm Sơn từ năm cô mười lăm tuổi, từ ngày thầy me hai 
nhà làm hàng xóm ở Đà Lạt.  Hai gia đình từ Ngọc Hà, Hà nội di cư vào Đà Lạt và tiếp tục nghề trồng 
hoa sinh sống.  Mối tình đầu ngây dại của cô.   Riêng Sơn chỉ thương Lan như một em gái bé nhỏ để 
anh nuông chiều.  Mộc Lan âm thầm đau khổ khi biết Sơn yêu say mê Amber, bạn thân nhất của cô.  
Cuộc tình Sơn và Amber đẹp như mơ, cho đến  biến cố tháng tư 1975.   
 
Amber và Mộc Lan cùng gia đình thoát nạn đến sứ Mỹ.  Họ mất Sơn nhưng có nhau trong giòng đời lưu 
lạc.  Chính Mộc Lan khuyên Amber bước thêm bước nữa sau hơn tám năm đơị chờ. Biết bạn mình xinh 
đẹp, duyên dáng, đã cô đơn nhiều năm, hai cô bạn gái thường khuyên nhau nên có mái gia đình cho đời 
yên ổn và tự nguyện sẽ quên dĩ vãng mình.  Để quên dĩ vãng và không muốn có người đàn ông khác 
trong đời thay thế hình ảnh người chồng cũ của mình, Amber chọn một người bạn cùng học một lớp, 
một anh chàng Mỹ trẻ có màu mắt xanh da trời, mái tóc vàng như tơ.  Đâu đó tim cô còn phảng phất 
chút tình cho người cũ những lúc bất chợt nghe một bản nhạc Việt, bất chợt gặp dáng một người đàn 
ông Việt băng ngang lộ hay đi bộ trên đường, cô thầm ước giá người đó là Sơn.  Cô vẫn hằng cầu 
nguyện cho Sơn được bình an.  Amber bơi trong những tháng ngày hạnh phúc mới với Davis, người 
bạn đời không cùng ngôn ngữ, không cùng văn hóa.  Tình yêu Davis cho vợ lúc nào cũng nồng ấm, lúc 
nào cũng tràn đầy.  Davis muốn đưa Amber về thăm quê nhưng cô vẫn không muốn về. Anh hiểu sự 
đau khổ của vợ anh và những nham hiểm, luật rừng của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, anh chưa an 
tâm để Amber thăm quê hương một mình.  Năm nay 1998, Amber và Mộc Lan rủ nhau về thăm quê 
hương.  Không hiểu sao, có gì hối thúc, cô muốn về Việt Nam và cô phải về một mình.  
 
Còn Mộc Lan, đời vẫn còn lênh đênh.  Những năm đầu sống trên đất người lạ lẫm cô quá nghèo, cô 
không dám yêu ai.  Cô nhủ lòng phải có công ăn việc làm, phải tự lập, phải can đảm, phải có một đời 
sống ổn định.  Thời gian trôi nhanh như giòng đời người di tản, ngoảnh đi ngoảnh lại những người yêu 
cô đều lập gia đình.  Mộc Lan có lẽ chưa yêu ai nhiều như Amber yêu Sơn hay Davis để có thể quẳng đi 
cái riêng tư của cô vào trong trách nhiệm và bổn phận.  Cô thường nghĩ, hạnh phúc nào cũng có cái giá 
phải trả mà cô là người chưa muốn vứt bỏ tự do của mình để đi vào hạnh phúc lứa đôi. Chung quanh cô, 
bạn bè, chị em xa gần đều có con bồng con bế.  Cô thích có một bờ vai rộng chở che cô trong những lúc 
cô cần.  Cô biết, sẽ có một ngày trong đời, cô yêu một người nào đó, yêu tha thiết với trái tim người nữ 
đi tìm nửa kia của mình.  Người đó và cô sẽ tay trong tay quay tròn một bản luân vũ thật tình giữa vườn 
hồng một đêm trăng huyền ảo.  Lúc đó, người đó sẽ là người cô chung sống đến trọn đời. 

- Người giống người là thường.  Hơn hai mươi năm, nếu còn sống Sơn cũng thay đổi nhiều 
lắm, hậu quả những năm trong các trại cải tạo.  Sơn có lẽ có vợ con đùm đề rồi.  

 
Mộc Lan ôm Amber vào lòng, tay soa lưng cô nhè nhẹ, an ủi bạn như an ủi chính mình. Amber đang 
dựa đầu trên vai Lan sụt sùi.  Có tiếng gõ cửa, một cô gái mang hai tô cháo gà nóng, bình thuỷ nước 
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nóng kèm theo một miếng giấy nhỏ viết ngắn gọn, “tôi cho người mang cháo gà cho cô và bạn, hy vọng 
cô khoẻ hơn.  Ba.” 
Mộc Lan ngẩn người nhìn hàng chữ đánh máy, mắt nhìn Amber như dò hỏi, Ba là ai? Có lẽ nhờ tô cháo 
gà nóng, Amber khoẻ hơn. Cô và Mộc Lan quyết tâm tìm cho ra tung tích của Ba.  Cô quên cả bệnh, rủ 
bạn lên phòng nhân viên xin gặp quản lý nhưng hắn lại vắng mặt.  Amber nói với nhân viên văn phòng 
rằng cô là em bà con, muốn tìm Ba vì cô và bạn vừa từ Hà Nội lên Sapa sáng nay.  Anh nhân viên chỉ 
tay qua đồi và cho biết căn nhà nho nho lẻ loi là nhà Ba.  Mươi phút sau, hai cô bạn gái rảo bước vào 
vườn hồng rồi leo lên đồi.  
 

Nhà Ba, căn nhà tre mong manh trên đỉnh đồi, kế cửa sổ một chiếc 
bàn cũ kỹ với vài cuốn sách, giường tre kê một góc phòng, giữa nhà, 
một bếp lửa sưởi than đã tàn.  Góc nhà bên trái một lu nước còn đầy 
và giá vo gạo, rổ treo trên vách nan kế bếp lửa.  Ba không khoá cửa 
cho nên hai cô lẻn vào dễ dàng, họ chẳng tìm được dấu vết gì của 
Sơn trong nhà, ngoại trừ một tủ đầy sách về hồng. Thất vọng hai cô 
trở về  phòng.  Amber chạy lại trước gương vừa khóc to vừa  trách cô 
đã sửa sắc đẹp, lên ký, cắt tóc ngắn, nhổ mất cái rằng khểnh và đổi 
tên là Amber làm sao Sơn nhận ra cô.  Lan đang buồn nhìn bạn ngắm 
gương than phiền cũng phải phì cười.   

 
Về phần Ba, sau khi từ giã Amber, tim anh bối rối, bàng hoàng.  Hình ảnh Amber choán ngợp trong anh.  
Người đàn bà trẻ duyên dáng ấy sao làm tim anh điên đảo bồi hồi.  Cái chớp chớp mắt điều điệu của 
Amber làm tim anh mừng vui nhưng trong những dáng nét thân thương ấy, người đàn này khác vợ anh 
nhiều quá.  Anh vào phòng họp nhưng tâm trí rối loạn, hình ảnh Amber đong đầy tim anh và kỷ niệm cũ 
tràn về.  Sau mươi mười lăm phút, Ba rời phòng họp, cáo lỗi không khoẻ để về nhà sớm.  
 
Về nhà, Ba nhóm lửa cho nhà ấm và nấu một ấm trà nụ vối cho mình.  Không khí trong nhà lạnh ngắt, 
Ba trùm chăn ngồi đợi nước sôi, anh mường tượng Thuỷ Tiên, vợ anh hơn hai mươi năm về trước.  Anh 
chép miệng nghĩ thời gian qua nhanh, thấm thoát anh và vợ xa nhau gần một phần tư thế kỷ.  Thủy Tiên 
của Sơn, gầy gầy thanh tao, mắt hay chớp khi nói chuyện với người khác phái, miệng cười răng khểnh 
rất duyên dáng.  Còn người đàn bà có cái tên Mỹ đặc, anh gặp trong vườn hồng sáng nay, người làm 
tim anh nhói đau khi anh bắt gặp cô ngửi hoa ngắm hoa.  Amber khi nói chuyện với anh mắt cô cũng 
chớp chớp, nếu không vì mái tóc cắt ngắn,  hai cái má lúm đồng tiền và người hơi nặng ký, có lẽ Ba sẽ 
ôm choàng cô ngay trong phút đầu anh nhìn ra cô.  Amber có vẻ tự tin và đầy nhựa sống hoàn toàn 
khác hẳn Thủy Tiên hiền lành nhút nhát của anh.  Nghĩ tới nghĩ lui, Ba vẫn có cảm tưởng Amber là Thuỷ 
Tiên.  Ba bối rối đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ.  Bất chợt anh lấy cái gương treo trên liếp soi mặt 
mình trong gương, anh thấy một anh chàng nào đó, mặt đen rám, quầng mắt to như thiếu ăn lâu ngày, 
tóc sợi trắng sợi đen.  Anh thảng thốt kêu thầm, “Trời ơi!  Mình thay đổi đến thế này ư.” Anh tự hỏi, có 
thể nào Thuỷ Tiên thay đổi thành Amber không?  Ba gục đầu lên đầu gối để mặc ấm nước đang réo sôi. 
Anh nghĩ, nếu không thấy Amber, chỉ nghe cô cười nói và mùi thơm của cô, Ba có thể tưởng cô là Thuỷ 
Tiên.   
 
Đang gục đầu suy tư,  chợt nghĩ ra điều gì quan trọng, mắt Ba sáng hẳn, anh nhấc ấm nước để bên 
cạnh bếp, đứng bật dậy, hối hả đeo đôi bao tay làm vườn, tay cầm kéo, tay cầm giỏ, anh quên cả mặc 
áo ấm, đi như chạy ra vườn sau.  Cây hồng tím có khoảng hơn mười nụ hàm tiếu và hai ba đóa mãn 
khai đang rung rinh trong nắng chiều.  Anh cắt tất cả hoa và nụ.  Mùi thơm của hoa cho anh thêm can 
đảm, trực giác bén nhạy như thúc dục anh.  Ba vứt kéo và bao tay bên cạnh gốc hồng, chạy bay xuống 
đồi, thoáng lát anh thấy mình đứng trước phòng Amber. Anh không thể chần chờ một giây phút nào nữa, 
anh lấy hết can đảm đến gặp cô.   Những đóa hồng tím này chỉ có Ba và Thuỷ Tiên biết.  Những đóa 
hồng vườn sau nhà chính tay anh trồng trước cửa sổ phòng ngủ hai vợ chồng.  Bụi hồng và Ba có bao 
giờ xa nhau trừ những tháng năm dài trong các trại tù Cộng Sản.  Anh mất tất cả chỉ còn chút kỉ niệm 
trong cây hồng tím và mùi thơm của nó.  Những buổi chiều sương rơi nhẹ, anh hay cắt hồng để bán 
sáng ngày sau.  Anh thường khóc một mình bên những đóa hoa tươi tắn.  Cho đến khi anh xin được 
việc làm trong trung tâm nghỉ mát, anh mang cây hồng tím tới Sapa.   
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Sau hơn mười năm trong trại cải tạo, anh chỉ còn da bọc sương, như một người chết hiện về trước thềm 
nhà mẹ.  Mẹ anh trong tuổi xế chiều lại săn sóc anh như ngày còn nhỏ.  Trong cảnh túng thiếu, mẹ anh 
sức khoẻ yếu dần, và vì nghèo anh giúp chị săn sóc mẹ và các con nhỏ của chị.  Lúc mới thôn tính Miền 
Nam, đàn ông vào cải tạo chết mòn, đàn bà con nít đi kinh tế mới chết khá nhiều.  May mẹ và chị anh ở 
tít  Đà Lạt có mảnh vườn sinh sống nên không phải đi kinh tế mới.  Cả nước đói nghèo thê thảm, nghề 
duy nhất anh có thể làm nuôi thân thì anh lại không có sức khoẻ, nghề làm xích lô.  Bạn bè anh đứa còn 
đứa mất hay còn đang bị đầy đoạ trong các trại cải tạo chưa về hoặc chạy ra biển tháng tư 1975.  Việc 
đầu tiên, anh lại căn nhà cũ nơi anh và vợ ở trong hai năm, mọi người đều xa lạ ngay cả hàng xóm.   
 
Biết con trai còn yêu người vợ cũ nên trước khi mất, me đưa cho anh bức thư đã ngả vàng của một 
người bà con ở Mỹ gửi về cho biết Thuỷ Tiên đã lập gia đình sau tám năm chờ đợi. Me khuyên anh nên 
lấy vợ cho có đôi và lập cuộc đời mới.  Những năm tháng tù đầy anh đã bao lần câu nguyện cho vợ có 
một cuộc sống thanh thản. Anh chỉ mong có ngày gặp lại người xưa một lần và biết được vợ hạnh phúc 
là anh mãn nguyện.  Anh không đi Mỹ để được săn sóc mẹ lúc tuổi già bệnh tật và giúp chị săn sóc 
vườn tược cho tới ngày anh đến Sapa ba năm trước.  Một người bạn thân ngày còn học ban Triết, làm 
quản lý trung tâm Hoa Hồng biết anh cần việc làm, nên viết thơ mời anh làm phụ tá cho ông ta.  Ngoài 
công việc coi sóc nhân viên trồng hoa anh làm bất cứ việc gì viên quản lý cần.  Tên Sơn thành anh Ba 
từ ngày Sơn đến Sapa 
 
Còn đang ngồi thừ suy nghĩ bên cạnh tách trà đã nguội, Amber nghe tiếng chân chạy lên cầu thang, có 
linh cảm Ba đến tìm cô. Amber đưa tách trà lên miệng hớp một ngụm hết tách trà, mắt trợn tròn, tay cấu 
nhẹ vào má cho tỉnh. Nghe tiếng gõ cửa cấp bách, Amber vội mở cửa, thấy cô, Ba luống cuống đưa 
những đóa hồng màu tím, có mùi thơm thật nhẹ trước mặt cô.  Amber run rẩy ôm hoa đưa lên mũi ngửi, 
mắt cô nhòa lệ, không thốt lên lời.   

- Amber, tôi mang cho cô mấy đoá hồng tôi vừa cắt, những nụ hồng tím…  
Rồi Ba và cô cùng thì thầm … hồng có mùi thơm em thích…  Amber dang tay ôm chầm lấy Ba,  gục 
đầu lên ngực anh nức nở. 

- Anh, em tưởng anh quên em.  Em nhận ra anh ngay vì vết sẹo trên lông mày và giọng nói  
Cô đưa tay soa nhẹ mặt anh, mắt anh, nắn bóp tay anh người anh.  Mắt cô vẫn nhắm, nước mắt dàn 
dụa thấm ngực áo anh.  Cô ôm anh thật chặt như thể anh giống như mây sẽ thoát ra khỏi phòng cô.   

- Sơn ơi, anh đừng bỏ em chứ.  
- Em ơi, em ơi.  Em đang trong tay anh đây.   

Sơn ôm Amber, thổn thức, bàng hoàng, không ngờ những gì anh mơ ước mong mỏi bây giờ là đây.  
Định mệnh thật quái ác, chia cách anh và vợ những ngày anh còn son trẻ, đầy tương lai. 

- Anh gầy và thay đổi nhiều quá. 
- Làm sao quên em, Thuỷ Tiên. Em đẹp và duyên dáng hơn xưa nhiều, hơn hai mươi năm em 

có thay đổi nhưng miệng cười, mắt em và dáng đi, anh làm sao quên.  Nhắm mắt anh cũng 
nhận ra em, còn anh, anh không giống ai cả. Anh già nua, tiều tuỵ đâu còn là anh của những 
năm chúng mình có nhau. 

Thời gian như ngừng trôi, không gian tĩnh lặng, nắng chiều không còn 
gay gắt, dìu dịu nhàn nhạt cũng đang reo vui ngoài khung cửa. Mắt 
Amber long lanh ngời sáng, cô giơ ngón tay trỏ lên môi Sơn không 
cho nói. Cả hai có muôn triệu điều muốn nói nhưng những giây phút 
gặp lại nhau, ngồi bên nhau, cầm tay nhau như đang trong mơ, cho 
đến khi Mộc Lan mở cửa vào phòng, nhìn Sơn và Amber đang yên 
lặng bên nhau, không dấu được niềm vui gặp lại người xưa.  Mộc Lan 
oà khóc, ôm choàng cả hai.  

- Tìm được tung tích anh Ba, mừng quá chạy bay về phòng, 
không ngờ gặp cả hai.  Em mừng quá!   

Mộc Lan vừa nói vừa khóc. Hàn huyên mươi phút, lấy cớ có truyện cần phải đi ra chợ mua vài món quà 
tặng, Mộc Lan có ý muốn để Sơn và Amber có thời giờ tâm sự. 

- Hai đứa này muốn gầy lò sưởi, gọi nhà bếp mang cơm chiều với rượu ngon cho chúng mình.  
Amber muốn chúng ta có thời giờ ngược giòng dĩ vãng nghe Mộc Lan.  
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Giọng cô nghèn nghẹn như năn nỉ bạn. Cô nói tiếp: 
- Cuộc đời hai đứa mình từ tháng tư 1975 anh Sơn có lẽ muốn biết, và hai chúng ta cũng 

muốn nghe, muốn biết những tháng ngày gian nan của anh,  Mộc Lan như thế có được 
không?' 

 
Mộc Lan bối rối nhìn Amber như không hiểu, rồi quay sang nhìn Sơn như thầm hỏi, “Anh cần thời gian 
nói chuyện với Amber phải không?”  Sơn thấy Mộc Lan lúng túng, anh phá vỡ không khí nặng nề, “Cô 
không nên đi chợ nữa, nghe lời Amber đi.” 
 
Tối hôm đó trăng tròn và trong chiếu lấp lánh trên mái nhà, trên vườn hồng.  Ba người sau bữa  cơm 
chiều ngồi gần nhau to nhỏ truyện trò.  Có lúc Amber và Lan ôm mặt nức nở. Lại có khi Sơn gục đầu 
trên đầu gối dấu mặt, vai rung rung.  Họ thì thầm bên tiếng nổ lách tách, bụi đỏ bay cao trong lò sưởi.  
Sơn âu yếm nhìn Amber, cơn súc động òa vỡ.  Anh xót xa nhìn vợ như ngày họ đang yêu nhau say đắm.   
 
Amber thường bị anh em trong nhà gọi là mít ướt cho nên cô khóc nhiều những đau đớn thể chất và tình 
thần của Sơn.  Amber nhìn Sơn với ánh mát âu yếm, ngay giây phút này cô thấy cô yêu Sơn, yêu nhiều 
hơn ngày cũ. Cô thầm nghĩ cô sẽ xây một biệt thự thật đẹp trên một đỉnh đồi nào đó, triền đồi sẽ trồng 
toàn hồng tím. Sơn đọc sách nghe nhạc còn cô viêt truyện làm thơ. 
 
Mộc Lan bàng hoàng nhìn mắt hai ngưòi tình cũ.  Trong lòng cô, một trời bão nổi.  Cô có cảm tưởng mối 
tình ngây dại xưa hình như đang cuồn cuộn trở về. Không gian, thời gian, những giòng lệ nóng, những 
tiếng sụt sùi, những bờ vai rung rung, những ánh mắt chân tình và tâm hồn họ, những con người không 
may sinh và trưởng trong chiến tranh.  Được ngồi bên nhau, được khóc bên nhau, được nhìn sâu trong 
mắt nhau và tình người hiện hữu trong không gian nồng ấm .  
 
------------------------ 

 
Ba năm sau, một ngày thu có nắng hanh vàng,  Sơn tay cầm kéo tay 
sách giỏ dạo quanh vườn hồng, một thói quen hằng hữu và những 
phút riêng tư. Đồi hồng đang rực rỡ trong nắng sớm.  Sơn nhìn lên 
biệt thự chàng đang ở, đẹp và hiền hoà làm sao. Biệt thự  xây trên 
đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng mù sương, xa xa các mương bản 
người Dao người Hmong.  Ngay cả những ngày sương mù lẩn vẩn 
che khuất thành phố, biệt thự vẫn nổi bật trong nắng.  Sơn hít thở 
không khí ban mai vào phổi thêm một lần nữa trước khi tháo giầy ủng 
bước vào bếp.  Vợ Sơn đang ngồi viết lách bên cạnh vài phong thơ đã 

mở.  Anh nghĩ anh là người có diễm phúc, có một người vợ yêu anh và tôn trọng dĩ vãng của anh.   
 -  Em, trời đẹp quá!  
 -  Anh!  Anh có lạnh không?  Em đang viết thơ cho vài người bạn.  
Sơn mang hồng vào nhà bếp vừa đi vừa nói. 
 -  Anh cắt hồng cho phòng ăn em ạ.  Hồng năm nay được mùa vì nắng ấm.   
 -  Anh nhớ gầy lò sưởi cho em nhé.  Anh không đi đâu ngày hôm nay chứ.  Em sẽ pha trà ngon 
rồi ngồi bên đọc sách.  
 -  Để anh cho hồng vào bình đã, rồi gầy lò lửa. 
Vợ Sơn chạy lại gần Sơn, hôn lên đôi môi còn lạnh rồi  trở lại bàn viết.   
 
      Sa Pa những ngày có nắng hanh… 

 
Amber thương, 

      Sáng nay dạy sớm, nhớ Amber kinh khủng nên viết thơ cho Amber ngay.   
Không biết giờ này Amber đang làm gì, nghì gì, còn nhớ tới mình không.  Mình đang nhớ Amber đến điên 
người.  Muốn có Amber ở bên để thì thầm bên nhau, để hít hà cái hơi lạnh thơm mùi hồng tím, để được 
nhìn mắt bạn chớp chớp làm dáng và nhìn miệng cười của bạn.  Nhớ Amber làm sao trong căn nhà hai 
đứa mình thường ao ước cùng xây và về Sa Pa nghỉ mát hằng năm.  Mình đang đợi Amber đây.  
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Amber biết không, mấy hôm nay kỷ niệm xưa trở về đong đầy tim mình:, những ngày thơ dại, những ngày 
bỏ nước đớn đau, những ngày nhìn nhau ruột gan tím bầm vì mất tất mọi thứ trên đời, và những lần hai 
đứa ngồi nhìn nhau khóc cho thân phận những người lính miền Nam Việt Nam.  
Ai có thể ngờ rằng ba chúng mình gặp nhau ba năm trước ở Sa Pa.  Làm sao quên được giây phút huyền 
nhiệm  chúng mình khóc cùng nhau bên bếp lửa hồng.  Ngoài hương thơm hồng tím, mùi hương dĩ vãng, 
mình tìm lại nhau trên mảnh đất hai đứa mình chưa bao giờ đặt chân.  Bây giờ mình ở Sa Pa và Amber 
còn đang đâu đó trên bao đoạn đường mới..  Nhớ gửi thơ cho mình, bởi vì những lá thơ từ khắp nơi gửi 
về đây với tem dấu mỗi nơi Amber đến, mình có cảm tưởng đang gần Amber.  
Amber thương, trời Sapa mấy ngày nay sương mù lẩn vẩn quanh thành phố, nắng hanh rộn rã trên các 
đồi cao,và mình đang nhớ Amber.  Amber của mình đang ở đâu bây giờ nhỉ?  Mình đoán Amber  và 
Davis đang leo một triền đồi lạ ngắm hoàng hôn, đạp xe doc theo bờ biển miền tây,  dừng chân Monterey, 
Pacific Grove, Carmel nhìn biển sóng cuồng. Hay bạn đang đọc sách trên một tảng đá ấm ngoài sa mạc,  
hoặc dùng cơm chiều trên một nhà hàng nào đó trên triền núi nhìn ra khơi 
Bao giờ Amber về lại Sa Pa, thăm đồi hồng tím của ba dứa mình?  Amber ơi.  hoàng hôn, sương mù, 
nắng hanh ở Sa Pa có đẹp như những nơi Amber sẽ tới.   
Nên nhớ nơi đây còn có hai đứa mình, mỗi lần không gian phảng phất mùi hoa quí, mỗi chiều nhìn hoàng 
hôn, những đêm ngắm trăng uống trà, nhớ rằng trên đồi hồng tím Sa Pa, có hai đứa đang nghĩ tới Amber.  
Nhớ Amber rất nhiều!  Nhớ Amber rất nhiều!   
Bao giờ ngựa nản chân bon hả Amber?  Bao giờ thì bạn về đây?  Mình vẫn ao ước một ngày không xa, 
bốn đứa mình ngồi thâu đêm kể truyện thần tiên bên lò sưởi hồng như những trẻ thơ. 
 
Thương, 
Mộc Lan 


