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Bây giờ là tháng Giêng, tháng nhộn nhịp ở quê nhà khi mọi người chuẩn bị nao nức để đón xuân về. Khiến tôi 
nhớ lại những mùa xuân xa xưa trước 75. Đã xa,xa lắm rồi của thập niên 60, của tuổi hồng, tuổi mộng thuở 
đó. Những ngày thật đẹp, thật vui, với các bạn cùng tuổi, cùng trường, lượn chợhoa Nguyễn Huệ, những 
chiếc aó dài tha thuớt, những mái tóc dài bay theo gió, những tà áo dài quấn quít đôi chân... 

 



 

Rồi cả những bao lì xì thắm đỏ, tiền mới còn thơm mùi mực....mới đó đã mấy chục năm. Thời gian trôi nhanh, 
tuổi đời chồng chất. Ngày nào đó nhận tiền lì xì từ bố mẹ, người thân trong họ.hàng..v...v. Ngày nào đó dạo 
chợ hoa ngày tết, đứng trước các  ống kính của bạn bè và du khách. Nay đã theo thời gian đổi ngược lại tất 
cả. Ngay cả cái tháng nhộn nhịp của đất nước bên kia bờ đại dương, thì Tháng giêng nơi đây là những ngày 
giá buốt. 

Năm nay được đài khí tượng báo trên TV cả hai tuần trước. Nơi này đang chờ đợi trận tuyết thứ ba trong 
tháng! Theo kinh nghiệm, trước những ngày tuyết sắp rơi, nhiệt độ xuống thật thấp, và lạnh cóng người, khi 
tuyết bắt đầu buông xuống, thì nhiệt độ dễ thở hơn  

 



Cả tuần nay, buổi sáng thức dậy, tôi luôn nhìn hàn thử biểu:  zero độ! Nhiều hôm , qua đến buổi trưa, có ngày 
lên được 7,8 độ. Nhưng bầu trời lúc nào cũng xám một mầu tro, lạnh và buồn. Hơn hai tuần rồi, tôi không 
được làm dân lang thang bách bộ như ý muốn vì trận tuyết thứ hai của 10 ngày trước vẫn chưa tan, chúng 
bướng bỉnh lỳ lợm thi gan nằm trên các đường phố nhỏ, dĩ nhiên ở những con lộ lớn, chúng đã bị nhân viên 
của city diệt trừ chúng bằng các xe xúc tuyết, tống chúng nằm ụ trên các vỉa hè.   

Còn con phố tôi ở, chúng nằm lăn ra giữa đường, dương mắt chờ coi ai vồ ếch! hay xem xe quay mòng, cho 
những ai coi thường chúng! Hừm ! tuyết chỉ đẹp khi ta ngồi trong nhà, với lò sưởi củi ấm vàng ngọn lửa reo tý 
tách. 

Oh! trưa nay, hàn thử biểu lên được 13 độ. Tôi mở cửa thăm dò cái lạnh bên ngoài, coi bộ có thể mạo hiểm 
được, bèn trang bị áo ấm , thật nhiều lớp áo để làm một chuyến...du..Đông!!! 

Tôi vốn thích thiên nhiên, nhất là thở hít khí trời, thấy mình khoẻ hẳèn ra, hơn là đến phòng Gym. Mấy lần đến 
đó, thời gian sao trôi chậm quá,leo lên cái xe đạp, cứ đếm từng phút, chả bù cho đi bộ ngoài trời, 1 giờ trôi 
qua thật nhanh, khi vừa đi vừa nhìn vạn vật chung quanh, chúng thay đổi từng ngày, cảnh đẹp thay đổi từng 
giờ, theo ánh sáng. 

 

Nản nhất khi ở Gym là lúc xuống hồ bơi, giới trẻ đâu không thấy, chỉ thấy các lão bà bà Mỹ, xuống đấy tập 
khua chân khua tay, bà nào bà nấy như một khối thịt biết đi,da dẻ lùng nhùng, thịt cả tảng, mỡ cả nùi, thịt thà 
ở đâu ra mà nhiều the á? chưa hết, gân chân gân tay cứ như những con giun đữa xanh lè nằm ngang dọc 
dưới da. Nhìn cái cảnh như vậy mà thấy chán đời, khi liên tưởng đến mình lúc thêm 15,20 năm nữa.  Ôi chao, 
tôi chả ham sống đến ngày đó. Nếu trời cho chết, xin bất cứ lúc nào, ngủ một giấc, rồi "đi" luôn, thế là hạnh  
phúc.  

======&&&&======= 

Biến mình giống một dân Eskimo và đi ra đường, cố né những khúc đường đông đá, nên dẵm trên lớp cỏ dù 
tuyết có ngự trị nơi đó, cũng đã cứng lại, nhưng bên dưới vẫn là lớp cỏ dầy và xốp. Bước chân làm gẫy lớp 
tuyết cứng, lớp cỏ bên dươí dầu sao vẫn tử tế hơn lớp mặt đường cứng ngắc trơn láng luôn luôn tàn nhẫn với 
người đi bộ, dám dẵn thân xác chúng. 

Phải rón rén, nên đi chậm hơn những ngày thời tiết đẹp, cuối cùng tôi cũng ra được con mòn dọc theo giòng 
sông, con đường mòn đóø tôi vẫn hay lội bộ hàng ngày đã cả hơn hai năm nay. Nước đã đóng băng! Khúc 



sông đầu giòng này, con nước bao giờ cũng dữ dội hơn những khúc sông khác. Tôi gọi khúc sông đầu giòng 
vì thấy con sông xuất hiện sau cửa đập từ cây cầu thứ ba, cây cầu bắc ngang xa lộ vòng đai của thành phố, 
con sông chảy qua khu vực phía sau gần nhà tôi. Rồi sông chảy loanh quanh trong thành phố, chia cắt đất 
thành nhiều khu vực . 

 

Đoạn sông tôi đi, gần nhà dài khoảng hơn 4 miles. Mùa đông năm ngoái con sông này biến thành băng hà, 
khiếp đảm hơn năm nay nhiều. Bình thường, mặt nuớc thấp hơn bờ khoảng hai mét, hay ba mét, tùy theo 
đoạn đường. vậy mà khi nuớc trở thành băng đá, đã cao ngang mặt đất, có đoạn đường , chúng còn chồm lên 
cả lối đi, và cao gần cả thuớc, những ngày vừa đi bộ, vừa chụp ảnh, vừa nói chuyện tel với bạn bè.   

 



SM, cô bạn TV cùng  lơp ngày xưa  đã kêu lên: " Trời ơi, con sông đó dữ qúa, HD phải coi chừng đấy, băng 
mà tan ra bất tử là nó cuốn phăng bạn đi đấy." Kể thì cũng  ớn lạnh thật, nhưng  thời tiết đâu thể trong 1,2 giờ, 
đang  từ 20 độ chuyển qua 50,60 độ dễ dàng vậy. Tuy nhiên những ngay sau đó khi nhiệt độ cao hơn, một số 
ít băng đã tan, và đi cạnh con sông, chỗ lớp băng hà ngang với con đường mòn, tôi nghe tếng nuớc chuyễn 
động ùng ục ầm ầm bên dưới lớp băng, thật đáng sợ. 

 

Năm nay lớp băng trên sông mỏng hơn, chúng không đùn lại giữa giòng như một gò cao cả gần 2 mét như 
năm ngoái. Năm nay mặt băng hà khá bằng phẳng hơn, có lẽ cơn giận của Hà Bá cũng không dữ dội như 
năm cũ. 

 



Trời đã về chiều, bàn tay cầm cell tel khi nói chuyện, ngón tay bắt đầu tê, và cảm đuợc ngón chân cũng bắt 
đầu tê, gió len lỏi như muốn cứa da thịt,và cảm đuợc ngón chân cũng bắt đầu tê, gió len lỏi như muốn cứa da 
thịt, không  thể đi lâu hơn tôi chuẩn bị quay về cho kịp truớc khi cái lạnh có thể quật mình một trận đau, nơi 
này ta đủ áo ấm, bữa ăn no, mà còn như vậy? thế mới biết những tù nhân chính trị, CSVNCH của những ngày 
lao tù trong các trại giam ở miền bắc, với gió bấc mưa phùn...và hoàn cảnh tang thuơng mọi bề, từ thể xác 
đến tinh thần! địa ngục ở đâu? giữa ngay trần gian, điạ ngục của của xã hội chủ nghĩa Cộng Sản. Cũng tại địa 
ngục này, tôi đã mất hai người thân vì không thuốc men, sức khoẻ hao mòn vì lao lực, tinh thần luôn bị khủng 
hoảng . Tháng này là 17 năm, tháng giỗ của một ông anh, và cũng là thời gian đó, một anh kết nghĩa cũng qua 
đời trong trại giam Vĩnh Phú, chết vì nuớc xoáy Khi vác tre lội suối. 

Hôm nay, thời tiết quá lạnh, tôi cũng chỉ "shot" được ít hình, xin chia xẻ cùng qúy bạn, Xin hẹn gặp lại ỡ " Theo 
những bước đi" kế tiếp. 
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