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Năm 1967. Hải đang làm huấn luyện viên chất nổ tại trại huấn luyện đặc biệt tại Cát Lở, Vũng Tầu. Trại của 
Hải nằm sát biển, phía sau là rừng thông. Vì thông mọc trên cát biển, nên không dầy như các rừng thông 
trong đất liền, nhưng cũng thỉnh thoảng có vài chú nai đi lạc vào đây, ngơ ngác nhìn những người chiến đấu 
âm thầm, không quân phục như lính chính quy, đang ngày đêm miệt mài tập luyện những phương pháp gài 
mìn, phá mìn, dăng dây nổ, tập phá vỡ một cây cầu hay hủy diệt một cơ sở. Những buổi tối buồn, nghe gió 
thổi qua rừng thông xào xạc, Hải ngồi bó gối, nhìn ra biển, và chợt thấy nhớ nhà, nhớ Ân, người con gái nhỏ 
bé như chim chích, nhưng cặp môi thì thơm ngọt hơn đường. Ân bây giờ chắc đang lanh chanh, lách chách 
nói chuyện với mấy người bạn cùng sở làm, cùng thuê chung một căn phòng nhỏ ngoài Vũng Tầu. Chắc cười 
vui lắm? Còn Hải, ngồi đây, lặng lẽ buồn một mình, tuy muốn phóng lên chiếc xe Honda mà bay về Vũng Tầu, 
đón Ân chạy một vòng quanh Núi Lớn, Núi Nhỏ, chờ sóng biển đập vào bờ đá, bắn ướt cả quần áo của mấy 
kẻ chạy xe ngang qua. Nhất định Ân sẽ bị ướt! Nhất định nàng sẽ rú lên, rồi ôm sát lưng Hải thêm nữa, để Hải 
thấy cả một mảng lưng mình ấm nồng lên. Trời! Đã quá! Nhưng thế nào Ân cũng cấu Hải vài cái vào mạng 
mỡ, để Hải phải uốn éo né tránh, và như thế cả hai đứa lại cọ sát nhau hơn, ấm áp hơn. 
 
Hôm nay, cũng thế. Hải cũng ngồi bó gối nhìn ra biển, nhưng lòng anh lại lao xao hơn những đợt sóng kia. Vì 
môt biến cố mới xẩy ra với Hải, còn nóng bỏng trong lòng anh, nóng đến nỗi Hải tưởng như mình sắp bốc 
cháy! Hôm qua, đi công tác xa, quá Bà Rịa, về phía Chu Hải, vì công tác khó khăn, chưa giải quyết xong, anh 
đã phải ngủ lại một đêm tại một nhà dân gần một đồn lính nghĩa quân, nằm khoảng giữa Chu Hải và Bà Rịa. 
Anh chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân, vì tương đối vị trí cao ráo, có thể nhìn ra chung quanh dễ dàng, trường 
hợp du kích Việt Cộng tấn công thì cũng có thể tự bảo vệ mình. Sau khi quan sát từng ngôi nhà, anh chọn căn 
nhà xa khuất nhất, vì ở đấy có một khoảng sân rất rộng, nếu ở trong nhà nhìn ra ngoài thì thấy tất cả mọi 
chuyển động trước khi có kẻ địch muốn xông vào nhà. Hải hài lòng bước lại, gõ cửa. Không một tiếng trả lời. 
Anh lại gõ, gõ thêm vài lần nữa. Mãi sau mới có tiếng bước chân tới cửa. Môt giọng già lão cất lên:  
-   Ai đó dzậy? 
Hải nói nhẹ nhàng: 
-   Cháu đây! Cháu là Hải, lính đi công tác. Cháu muốn xin bác cho cháu ngủ đỡ qua đêm. 
 
Tiếng cửa lạch cạch. Cánh cửa gỗ mở ra. Một bà cụ chừng sáu, bẩy chục tuổi, nhưng ốm yếu, nhỏ bé, nhăn 
nhúm, nghiêng đầu ra, nhìn anh. Hải mỉm cười: 
-   Thưa bác, cháu lỡ đường, xin ngủ một đêm rồi mai cháu đi sớm.  
Bà cụ nhìn anh thật lâu như để quan sát kỹ càng người mới đến xem có phải kẻ xấu không. Khi thấy anh lịch 
sự, bà cụ nói nhỏ: 
-   Ngủ thì ngủ được! Nhưng không có phòng! 
Hải cười: 
-   Cháu là lính mà! Ngủ đâu chẳng được. Bác cho cháu mượn một cái chiếu thôi là đủ. Cháu ngủ dưới đất.  
Bà cụ lắc đầu: 
-   Ngủ dưới đất.. lạnh! Bịnh! Mà ngủ trong phòng thì không được. Không còn phòng trống. Nhà tui có hai vợ 
chồng. Ồng bịnh nằm trỏng.  
 
Nhìn quanh nhà, thấy căn phòng giữa, nơi bà cụ mới bước ra còn mở cửa, lại chợt liếc thấy ở góc nhà, trước 
lối ra phía sau có một căn phòng đóng kín, Hải vội vã nói: 
-   Thế còn cái phòng kia? Có ai trong đó không? 
Bà cụ chợt tái mặt, lắc đầu: 
-   Không được đâu! Không được đâu! 
Hải thắc mắc: 
-   Sao vậy, bác? Cháu thấy cửa đóng mà? 
Vừa lắc đầu, bà cụ dợm quay mình bước vào. Hải vội vã, chụp tay bà cụ, năn nỉ: 
-   Bác! Bác cho cháu ngủ đỡ 1 đêm thôi. Sáng mai cháu đi sớm mà! 
Bà cụ nhìn lại Hải, thở dài: 
-   Không phải tôi không muốn cậu ngủ trong đó, nhưng vì tôi không muốn ai vào… Căn phòng đó… 
Hải chộp  lấy cơ hội: 
-   Bác đừng ngại. Cho dù phòng có bé, có chật, tối nữa, cháu vẫn ngủ được. Bây giờ trễ quá rồi, cháu không 
thể đi loanh quoanh đây được! 



Thấy vẻ mặt đau khổ của Hải, bà cụ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: 
-   Vậy.. cậu trách nhiệm nha! Tôi đã nói là có thể gặp khó khăn đấy! 
Hải cười dòn: 
-   Có gì là khó khăn với cháu đâu! Bác yên chí.  
Nói xong, không chờ bà cụ trả lời, anh bước vội vào nhà, đi thẳng tới căn phòng nhỏ, mở cửa nhòm vào. Bà 
cụ nhìn theo anh, lắc đầu, thở dài.  
 
Hải bước hẳn vào trong phòng. Anh bật công-tắc điện. Một ngọn đèn vàng vọt sáng lên. Căn phòng trống trải, 
chỉ có một cái giường nhỏ, chăn gối còn gọn gang. Bên cạnh là một cái tủ gỗ không lớn lắm. Kế bên cửa sổ là 
một cái bàn gỗ. Thế thôi. Không có đồ đạc chi nữa. Anh vui quá! Thế thì tốt rồi! Hải đi ra cửa, tìm lối ra sau, đi 
tiểu. Ngoài vườn tối thui. Những bụi chuối cọt kẹt vào nhau, vang một âm thanh ớn lạnh. Anh tiểu đại ra môt 
góc vườn, rồi vào nhà, gài cửa sau lại. Thôi, đi nghỉ sớm, mai dậy sớm. Hải vào phòng, với tay tắt điện rồi rút 
chiếc đèn pin nhỏ trong túi ra, dò đường đến chiếc giường, rồi lăn ra, nhắm mắt ngay. Thói quen anh vẫn vậy. 
Muốn ngủ là ngủ liền.  
 

Không biết là bao lâu, anh chợt thấy lành lạnh bên cạnh mình. Lạnh 
quá! Như nước! Theo phản xạ, anh chồm dậy, môt tay mò vào bụng, 
định rút  súng, một tay rút chiếc đèn pin ra. Nhưng bất ngờ, từ trong 
bóng tối có một bàn tay ôm cứng lấy bụng Hải… Anh giật mình, định xô 
cái cánh tay đó ra, nhưng tự nhiên, chỉ trong một thoáng, người anh 
mất hết sức lực! Hải không điều khiển được cánh tay mình nữa! Cơ thể 
anh nhũn ra.. Anh cố mở to mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy lờ mờ có 
một khuôn mặt trắng muốt, một làn tóc xõa có hương bồ kết, và một bộ 
ngực đầy đang áp sát vào anh.. 
 
Cái gì thế này? Hải hoang mang tự hỏi, và cố hết sức, một lần nữa, đẩy 

cánh tay lạnh băng kia ra.. nhưng không.. không được.. Anh cảm thấy như mình sắp chết. Hơi thở anh ngắn 
ngủn. Tim anh như bị nghẹn. Hải muốn la to lên mà cũng không mở miệng được… Anh chỉ thấy mình mê đi.. 
mê đi…dưới vòng tay lạnh ngắt kia. Và, trong một ý thức lờ mờ, anh thấy mình bị ai lột trần truồng, rồi bất 
ngờ, tê dại đi. Một cảm giác cực khoái bỗng bùng lên làm anh muốn rên rỉ… rên rỉ…và anh ngất đi… 
 
Tỉnh dậy khi ánh sáng mặt trời ban sớm chiếu qua khe cửa, Hải cố nhấc đầu lên dù mỏi mệt vô cùng. Tay 
chân anh bải hoải, y như chạy đoạn đường chiến binh khi xưa. Anh ráng ngồi dậy, và bàng hoàng thấy mình 
trần truồng thật! Dấu vết ân ái còn đây… Không phải là mơ! Anh nhìn ra chung quanh. Mọi vật vẫn không thay 
đổi. Cái tủ.. cái bàn.. cái giường.. gối, chăn… Cửa vẫn đóng! Hải không còn biết suy nghĩ gì nữa, anh lảo đảo 
mặc quần áo vào và đi ra cửa. Căn phòng khách vẫn trống trải. Cửa phòng hai ông bà cụ chủ nhà vẫn đóng 
kín. Anh nhẹ bước quanh phòng, chợt một vật đập vào mắt anh, làm anh giật mình! Trên chiếc bàn thờ, nhang 
tàn khói lạnh, một bức hình môt người con gái nhìn thẳng vào mặt anh! Trời! Da anh bỗng nổi gai cùng khắp! 
Tay chân anh tê dại đi!  Đôi mắt này, đôi môi này, mái tóc xõa này.. sao quen quá! Sao giống hệt như .. hình 
ảnh đêm qua! Mà.. cặp mắt kia sao cứ xoáy vào anh, cuốn hút, hút anh bước tới, bước tới nữa, nữa… cho 
đến khi anh đứng sát vào cạnh chiếc bàn thờ.. đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm, quấn quít lấy anh. Tuy đã từng vào 
sinh ra tử nhiều lần, với những công tác đặc biệt, nhưng lần này, anh thấy mình run sợ, hãi hùng hết sức. Hơi 
thở anh mệt nhọc. Anh mơ màng thấy mình với tay lên khung hình.. Mơ màng thấy mình nhấc tấm hình lên, 
áp sát vào mặt mình và anh hôn nhẹ lên đôi môi kia… và hình như khóe môi có vẻ mỉm cười… 
 
Kẹt… kẹt! Hải giật mình nhìn ra sau. Bà cụ thong thả bước ra, nhìn thấy anh đang cầm tấm hình, cụ sững 
người lại môt chút rồi chép miệng, thở dài, nói như thì thào: 
-   Con… gái tôi…đấy! Số nó yểu mệnh! Chết được 3 năm rồi!  
Hải cố nén những cảm xúc đang dâng trong lòng, hít một hơi dài rồi hỏi: 
-   Bác.. bác… Làm sao mà cô bé ..? 
Anh không nói được chữ “chết”.  
Bà cụ chậm rãi trả lời: 
-   Số nó vô phúc! Số tôi vô phúc! Đang sắp sửa lấy chồng thì bị.. một tên nằm vùng xông vào.. lôi ra sau nhà 
làm bậy. Nó nhục quá! Treo cổ  chết!  
Rồi chỉ tay vào căn phòng mà Hải mới bước ra, bà nói: 



-   Đó! Phòng nó đó! Từ khi nó mất, tôi không cho ai bước vào. Không hiểu sao, tôi lại cho cậu vào.. Có lẽ thấy 
cậu tử tế…  
Ngưng lại một lúc, bà tiếp: 
-   Ba nó muốn nổi cơn điên.. rồi bị phong giật, bây giờ nằm hoài, không đi lại được…như què quặt rồi… Còn 
cái phòng đó, bỏ hoang, thỉnh thoảng tôi có bà con ở tạm nhưng không ai ở được 2 đêm. Chỉ một đêm là ngày 
hôm sau, chạy như bị ma đuổi! Chẳng hiểu chuyện gì! Tôi chỉ đoán có chuyện gì ở trỏng! Tôi không muốn cậu 
gặp khó khăn là vì thế.. 
Rồi bà cụ chùi mắt, quay lưng bước ra cửa sau, vừa đi vừa lẩm bẩm: 
-   Con ơi! Con…  
Hải đứng lại một mình, chới với! Một lúc sau, anh cố lê bước ra sau, chào bà cụ đang lọm khọm tưới mấy cây 
cải.. 
 
Về đến trại, anh lẳng lặng đi vào giường, nằm vật xuống, không chào ai. Hiểu, bạn thân vẫn nằm gần anh, la 
lên: 
-   Ê, tụi mày! Lại coi thằng Hải này! Nó bị ma hành hay sao mà không mở miệng ra được! 
Mấy tên bạn xúm lại, chọc ghẹo. Anh gạt đi, bảo “để tao ngủ chút! Mệt quá!” rồi quay mặt vào trong tường, 
nhắm mắt và nhớ đến cặp mắt tròn nhìn xoáy vào mắt anh.. Đôi mắt sâu thăm thẳm, như một giếng nam 
châm, hút anh, hút anh… rơi xuống cơn cực khoái lạ lùng… 
 
Mấy hôm sau, Hải lại tình nguyện đi công tác nữa, và cũng vẫn vùng hoạt động khi trước. Anh kiếm cớ ở lại 
đêm để lại đến căn nhà ma kia nữa. Không hiểu sao từ khi ngủ lần đầu trong đó, tới giờ, người anh cứ như 
mụ đi, không còn suy nghĩ được gì chính xác nữa cả vì trong trí anh chỉ có đôi mắt hun hút kia và vòng tay 
lạnh ngắt… Chiều hôm đó, Hải gõ cửa, và khi bà cụ nhìn thấy Hải thì không nói gì, lẳng lặng mở cửa cho Hải 
vào, như là đã có lệnh của ai đó. Anh bước tới bàn thờ, nhìn thẳng vào đôi mắt như thôi miên kia và thì thào: 
-   Tối nay..  đêm nay… nhé! 
Hình như đôi môi kia hơi hé mở, cười nhẹ. 
 
Đêm xuống, Hải đã ngồi trên ghế chờ đợi. Anh không nhắm mắt mà nhìn thẳng vào bóng tối trước mặt, và 
lắng nghe từng tiếng động ban đêm. Tiếng thạch sùng tặc lưỡi, tiếng lá chuối sau nhà rì rào, tiếng dế kêu âm 
ỉ... Người anh căng ra như dây đàn lên quá cỡ. Máu anh chẩy rậm rật trong thân. Hai bàn tay nắm chặt lại để 
trên đầu gối. 
 
Một tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi hai tiếng…Buổi chiều ở làng quê tối sớm nên chờ đến nửa đêm thì rất lâu.. Hải 
vẫn ngồi, im lặng. Trong phòng chỉ nghe tiếng anh thở dài… Mãi mãi, không thấy gì chuyển động. Nhưng hình 
như… hình như có ai đang nhìn mình?? Hải cảm thấy như thế. Anh vội quay ra sau, nhưng chẳng thấy gì. 
Bóng tối vẫn tràn lan càng lúc càng đậm đặc. Vẫn có cảm giác có người đứng sau lưng. Anh lại quay lại thật 
nhanh.. thì vừa lúc ấy.. một sợi tóc dài từ trên rơi xuống mặt anh.. Không! Một lọn tóc.. Rồi nguyên một vầng 
tóc, rồi một khuôn mặt trắng toát hiện ra. Đôi mắt sáng trong bóng tối như mắt cọp! Anh rùng mình, ớn lạnh. 
Lạnh thật! Anh thấy toàn thân lạnh ngắt khiến anh không cử động được, gần như không thở được.  
 

Từ từ, chầm chậm…một bóng người con gái trắng não nề hiện rõ dần..Thân 
thể nàng trắng môt mầu trắng kinh người, chưa bao giờ thấy. Người con gái 
nhích tới, đưa bộ ngực đầy tròn sát vào mặt Hải, hai tay nàng choàng lấy vai 
chàng…Tim Hải như ngừng đập… Anh có cảm giác mình sắp ngất đi, nhưng 
vì đã chuẩn bị tinh thần sẵn, anh cố nắm chặt hai bàn tay lại để giữ khí lực 
không tuôn ra các đầu ngón tay. Theo kinh nghiệm tâm lý, Hải biết người con 
gái này, khi còn sống cũng có những đam mê thể xác, nhưng vì bị ràng buộc 
vào luân lý, nên nàng cố kềm hãm. Chợt đến khi bị hãm hiếp vội vã, nàng 
chưa thỏa mãn, và vì hận rằng trinh tiết của mình lại bị lấy đi bởi môt tay phàm 
phu tục tử, không phải người trong mộng, nên nàng uất ức mà tự tử. Sau khi 
chết, hồn nàng không chịu đầu thai, mà lang thang tìm kiếm trên thế gian cái 
cảm giác tuyệt vời của yêu đương trong bóng hình môt người trai tráng đẹp đẽ 

như trong mộng. Những người đến trước Hải đều không đạt được yêu cầu, nên nàng làm cho họ sợ mà bỏ 
chạy. Nhưng khi gặp Hải, thì hầu như ước nguyện đã đạt, nàng hiện ra yêu đương với chàng say đắm.  
 



Vì suy nghĩ như thế, nên Hải cố hít một vài hơi dài, cho bình tĩnh lại, và sau khi hơi hoàn hồn, thì anh bắt đầu 
vuốt ve cái hồn ma lạnh ngắt của nàng một cách dịu dàng. Không ngờ chàng lại cư xử nhẹ nhàng như thế, 
hồn ma không tấn công Hải nữa mà nhẹ nhàng êm diu dưới bàn tay chàng. Và Hải đã yêu nàng với những 
cảm giác tuyệt vời mà trong đời chàng chưa có được…Sau đó, anh đi vào một giấc ngủ thật say. 
Sáng hôm sau, trước khi đi, anh đứng trước tấm hình nàng trên bàn thờ và thì thầm: 
-   Anh sẽ trở lại. Nhất định. 
Cặp mắt trong tấm hình hơi nhích lên, và đôi môi hơi mỉm cười.. 
 
Sau đó, Hải vẫn tiếp tục công tác và đã kiếm cớ trở lại nơi ấy vài lần. Bạn bè thấy chàng giờ đây hoàn toàn ít 
nói, chỉ thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì đó, nên cho rằng chàng bị bệnh tâm trí. Nhưng khi anh em muốn anh đi 
khám bệnh, anh cực lực từ chối. Và một lần năm 1969, Hải đã đi và không thấy trở lại…. Bạn bè anh vẫn còn 
nhớ tới cặp mắt anh trước khi đi lần cuối: một cặp mắt trắng dã, như không có con ngươi. 
 
Chu Tất Tiến.  
  


