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Người dịch: Hoàng Ngọc Nguyên 

 

Lời người dịch: Hầu như tất cả những người đã đọc “In Sight of the Lake” mà tác giả là bà Alice 

Munro, giải thưởng Nobel văn chương năm vửa qua, đã có chung một kết luận: chẳng hiểu gì cả. 

Tuy người dịch cũng có cùng một số phận đó, câu chuyện “Trước mắt là hồ” của bà Munro, với lối 

dẫn chuyện độc đáo, đã đạt được một tác dụng mạnh mẽ nơi người đọc muốn hiểu về sự huyễn 

hoặc, thực hư lẫn lộn nơi tuổi già, khi đầu óc (mind) và trí nhớ (memory) chẳng còn hỗ trợ nhau 

được bao nhiêu. Câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng diễn tiến càng lúc càng lảng đảng, và cuối cùng, 

dường như là một nỗi cô đơn ẩn kín trong sự tồn tại tạm thời của từng người…    

 

 
 

Một phụ nữ đi gặp bác sĩ của bà để xin gia hạn toa thuốc. Bác sĩ không có đó. Hôm đó là ngày nghỉ 

của bà. Thực ra, bà đã tính sai ngày, bà nhầm thứ hai với thứ ba.  



Đây đúng là điều bà muốn hỏi bác sĩ ngoài chuyện gia hạn toa thuốc. Bà đang lo cái đầu của 

mình hơi nghểnh ngảng.  

“Chuyện buồn cười,” bà tính rằng bác sĩ sẽ nói như thế. “Cái đầu của bà. Bà mà lại lo 

chuyện đó”.  

(Không phải vì bác sĩ biết bà nhiều lắm đâu, nhưng họ có vài người bạn chung với nhau). 

Thay vào đó, người thư ký của bác sĩ một ngày sau điện thoại nói rằng toa thuốc đã sẵn sàng 

và họ đã thu xếp một cuộc hẹn cho bà – tên bà là Nancy - để cho một bác sĩ chuyên khoa khám cho 

bà về chuyện cái đầu.  

Chẳng phải là chuyện cái đầu. Chỉ là chuyện trí nhớ.  

Bất cứ chuyện gì. Bác sĩ chuyên khoa này chuyên lo bệnh nhân cao tuổi.  

Đã hẳn. Những bệnh nhân cao tuổi đầu óc không bình thường. 

Cô gái cười. Cuối cùng, có người cười. 

Cô nói rằng văn phòng của bác sĩ chuyên khoa nằm ở một làng có tên là Hymen, cách nơi bà 

Nancy ở khoảng 20 dặm. 

“Ôi, cháu ơi, một chuyên gia về hôn nhân đó,” Nancy nói. 

(LND: Hymen còn có nghĩa là người xe duyên). 

Cô gái chẳng hiểu, xin bà lập lại. 

“Đừng để ý, tôi sẽ đến đó”. 

Chuyện xảy ra trong vài năm qua là bác sĩ chuyên khoa đã mở văn phòng khắp mọi nơi. Văn 

phòng rọi hình nằm ở một nơi và bác sĩ ung thư thì ở nơi khác, có vấn đề về phổi thì ở một nơi thứ 

ba, và cứ thế. Như thế, người ta không phải đi bệnh viện thành phố, nhưng họ cũng mất thì giờ đến 

như thế, bởi vì chẳng phải tất cả những thị trấn này đều có bệnh viện và bởi thế người ta phải dò tìm 

bác sĩ văn phòng ở đâu khi người ta đến nơi. 

Vì lý do này nên Nancy quyết định lái xe đến ngôi làng của Chuyên gia Cao niên – bà quyết 

định gọi ông như thế - vào buổi chiều trước ngày có hẹn. Có thế bà mới có dư thì giờ để kiếm ra 

ông ở đâu, cho nên sẽ không có chuyện không hay là bà phải tất tả đến hay có mặt chậm một tí, làm 

cho người ta có ấn tượng không tốt ngay từ đầu.   

Chồng bà có thể đi với bà, nhưng bà biết ông thích xem đá banh trên truyền hình. Ông là 

một nhà kinh tế xem thề thao cả nửa đêm và đọc sách nửa đêm còn lại, dù cho ông nói bà hãy nói là 

ông đã về hưu. 

Bà nói bà muốn tự mình tìm chỗ đó. Cô gái trong văn phòng bác sĩ đã chỉ đường cho bà đi 

đến thị trấn đó. 

Buổi chiều đẹp trời. Nhưng khi xe bà ra khỏi xa lộ, chạy về hướng tây, bà thấy mặt trời 

xuống thấp đến độ chiếu ngay vào mặt bà. Tuy nhiên, nếu bà ngồi thẳng dậy, đưa cằm lên, bà có thể 

đưa mắt nhìn vào bóng mát. Hơn nữa, bà có kính mát tốt. Bà có thể đọc bảng chỉ đường, cho bà biết 

bà còn cách làng Highman tám dặm nữa. 

Highman. Đúng là như thế, chẳng có đùa. Dân số 1.533. 

Tại sao người ta mất công thêm số 3 ở đó. 

Phải tính cho đủ mọi người đang sống. 

Bà có thói quen xem xét những nơi nhỏ bé chì để mua vui, để xem mình có thể sống được ở 

đó hay chăng. Nơi này xem chừng phù hợp với khả năng của bà. Một khu chợ vừa phải, nơi người 

ta có thể kiếm được rau cải tương đối tươi, cho dù có lẽ chúng không đến từ những cánh đồng 

chung quanh, trừ ra cà phê. Rồi một tiệm giặt ủi, một nhà thuốc tây, có thể có thuốc bán theo toa 

cho khách hàng cho dù không có những loại tạp chí cao cấp. 



Dĩ nhiên có những dấu hiệu cho thấy nơi này từng có một thời hưng thịnh. Một cái đồng hồ 

không còn chỉ giờ ngự trị trên một cánh cửa tiệm hứa hẹn Nữ trang Quí nhưng nay có vẻ có toàn là 

đồ sứ tàu, hủ sứ và xô và những cườm hoa đan bằng dây kẽm.  

Bà phải nhìn vào một số mặt hàng rẻ tiền này vì bà quyết định đậu xe trước một cửa tiệm 

chưng bày những thứ này. Bà nghĩ có thể bà đi bộ để kiếm văn phòng bác sĩ, và bà đi chưa bao lâu 

để thấy mãn nguyện thì đã đứng trước một tòa nhà gạch một tầng màu đen trong kiểu tiện dụng của 

thế kỷ qua và bà chắc rằng đã đúng chỗ rồi. Bác sĩ tại các thị trấn nhỏ thường đặt nơi làm việc 

chung với nơi mình ở, nhưng họ phải có chỗ đậu xe, và người ta dựng lên văn phòng như thế. Gạch 

màu đỏ và màu nâu chen nhau, và chắc chắn là bảng hiệu Y khoa/Nha khoa. Một bãi đậu xe nằm 

sau tòa nhà.  

Trong túi của bà có tên của bác sĩ, bà lấy mẩu giấy ra xem lại. Những tên nằm trên cửa kính 

mờ mờ là H.W. Forsyth, nha sĩ, và Donald McMillen, đa khoa. 

Những tên này không có trên tờ giấy của Nancy. Chẳng lạ gì, bởi vì chẳng có gì trên tờ giấy 

đó ngoài một con số. Đó là số giày của em gái của chồng bà, người này đã qua đời. Con số là  7 ½. 

Bà phải mất một lúc mới nghỉ ra được, chữ O là tên Olivia nhưng viết rất tháu. Bà chỉ có thể nhớ 

mang máng đi mua dép khi Olivia ở trong nhà thương. 

Con số chẳng có ích gì cho bà. 

Một cách khác có lẽ là người bác sĩ mà bà muốn gặp gần đây đã dọn đến nơi này và tên trên 

cửa chưa kịp thay. Bà phải hỏi thăm người ta. Trước hết bà phải rung chuông mặc may có ai đó còn 

ở trong, làm việc trễ. Bà làm đúng như thế, vá đúng là cũng hay một cách nào đó, chẳng ai ra mở 

cửa, bởi vì tên ngưòi bác sĩ bà đang tìm bỗng chốc tuột khỏi trí nhớ của bà. 

 Bà chợt nẩy sinh một ý. Phải chăng cũng có thể người này – ông bác sĩ điên, như cách trong 

đầu bà gọi ông – cũng có thể ông này (hay bà này - như hầu hết những người trong tuổi của bà, bà 

không tự động cho phép mình nghĩ bác sĩ có thể là một phụ nữ) ông hay bà bác sĩ này mở phòng 

mạch ngay tại nhà. Nghe có lý và ít tốn hơn. Không cần nhiều trang bị cho nghề bác sĩ điên.  

Cho nên bà tiếp tục đi ra khỏi con đường chính. Tên của bác sĩ bà đang đi tìm nay trở lại 

trong trí của bà, vì những chuyện như thế có thể làm được khi đã hết khủng hoảng. Những căn nhà 

bà đi ngang qua được xây phần lớn trong thế kỷ thứ 19. Môt số nhà gỗ, một số nhà gạch. Nhà gạch 

thường là nhà cao hai tầng đầy đủ, nhà gỗ phần nào khiêm tốn hơn, một tầng rưỡi, có trần nhà nằm 

nghiêng trong phòng trên lầu. Một vài cánh cửa chính chỉ cách lề đường vài feet. Nhà khác thì mở 

cửa ra hàng hiên, lối đi rộng, đôi khi có kính. Cách đây một thế kỷ, vào một buổi chiều như chiều 

nay, người ta sẽ ra ngồi ở hàng hiên hay có lẽ trên các bậc thềm bên ngoài. Các bà vợ đã rửa xong 

chén bát và lau chùi nhà bếp lần cuối cùng trong ngày hôm đó, các ông đã cuộn lại ống dây sau khi 

tưới cỏ. Không còn chuyện làm vườn như thế còn sót lại ở dây nữa. Chỉ có những nấc thềm bằng gỗ 

hay những cái ghế trong bếp bị kéo ra đây. Chuyện trò về thời tiết hay một con ngựa sút chuồng hay 

một người nào đó đã đưa lên giường và người ta tính rằng không hồi phục được. Phỏng đoán về 

chính bà, khi bà đã bước ra xa không nghe được họ nói gì. 

Nhưng phải chăng bà nên để cho đầu óc của họ yên tĩnh vào lúc này, ngừng lại và hỏi họ, 

“Xin các ông bà vui lòng chỉ cho tôi, nhà của ông bác sĩ ở đâu?” 

 Đề tài mới của câu chuyện. Bà cần gặp bác sĩ làm gì? 

 (Câu hỏi này bà đã đi quá tầm cho nên không nghe). 

Nay mọi người đều ở trong nhà vặn quạt hay máy lạnh. Các số nhà xuất hiện, như ở thành 

phố. Không có bảng hiệu gì của ông bác sĩ.   



 Ở cuối lề đường có một căn nhà gạch lớn có mái tam giác và một tháp đồng hồ. Có lẽ một 

trường học, trước khi trẻ con được đưa đến một trung tâm giáo dục lớn hơn, ảm đạm hơn. Kim đồng 

hồ ngưng ở số mười hai, hoặc là giữa trưa hay nửa đêm, đương nhiên không phải là giờ hiện nay. 

Những đám hoa mùa hè tràn đầy trông có vẻ được sắp xếp một cách chuyên nghiệp - một số nằm 

lan ra ngoài một xe cút kít và nhiều hơn nữa từ một thùng sữa nằm một bên xe. Có một bảng hiệu 

bà không đọc được bởi vì mặt trời chiếu ngay vào đó. Bà leo lên thảm cỏ để xem nó ở một góc cạnh 

khác.  

Nhà quàng. Bây giờ bà thấy cái nhà xe có thể giữ cái xe tang. 

Chẳng cần để ý. Bà nên tiếp tục việc của mình. 

Bà rẽ qua một con đường nhỏ, nơi đó đúng là có những nhà gìn giữ rất đàng hoàng, cho thấy 

rằng ngay cả một thị trấn nhỏ như thế này cũng có thề có vùng ngoại ô của nó. Những căn nhà hơi 

khác nhau nhưng phần nào trông cũng thế. Đá có màu nhẹ nhàng hay gạch màu nhợt nhạt, những 

cánh cửa sổ nhọn đỉnh hay uốn cong, một sự bác bỏ và tiện dụng, phong cách trang trại trong những 

thập niên qua. 

Nơi đây có người. Họ chưa rút vào nhà đóng cửa vặn máy lạnh. Một bé trai đang chạy xe 

đạp, chạy trên những đường xiêng theo lề đường. Cách nó chạy xe có vẻ kỳ lạ sao đó, và lúc ban 

đầu bà chưa hình dung được tại sao như thế. 

Cậu ta đang chạy ngược lại. Chính là thế đấy. Một chiếc áo khoác bên ngoài phất phới trong 

cách người ta không thể thấy được – hay bà không thể thấy - chuyện gì sai quấy ở đây.  

Một người đàn bà có thể quá lớn tuổi, không thể là mẹ của cậu ta – nhưng rất tươm tất và 

trông khá linh hoạt – đang đứng trên đường nhìn cậu ta. Bà đang nắm chặt môt sợi dây nhảy và nói 

chuyện với một người đàn ông, người này chẳng thể là chồng của bà – hai người quá thân thiện với 

nhau. 

Con đường là một ngõ cụt uốn cong. Không đi xa hơn được.  

Chận những người lớn lại, Nancy xin lỗi. Bà nói bà đang tìm một ông bác sĩ.  

“Không, không,” bà nói. “Đừng lo. Tôi chỉ cần địa chỉ của ông. Tôi nghĩ ông bà dây có thể 

biết”. 

Rồi đến vấn đề bà nhận ra rằng bà vẫn chưa chắc tên ông bác sĩ. Họ quá lịch sự cho nên 

không để lộ sự ngạc nhiên trước điều này, nhưng họ chẳng giúp gì được cho bà. 

Đứa bé đang lượn trên một trong những chiếc xe lạ đời, tránh được bao người sít sao.  

Cười vang. Chẳng trách cứ. Đúng là một người trẻ man rợ mà người ta có vẻ ngưỡng mộ. 

Tất cả đều nhận xét về cái đẹp của buổi chiều, và Nancy quay trở lại con đường bà đã đi tới. 

Trừ một chuyện bà không đi hết con đường, không đi tới nhà quàng. Có một con đường bên 

cạnh mà bà đã quên trước dây, có lẽ người ta không làm đường này, và bà không nghĩ một ông bác 

sĩ sống một nơi như thế.  

Không có lề đường, những ngôi nhà ở đây bao quanh là rác rưởi. Có hai người đang bận rộn 

dưới cái nắp mui của một chiếc xe tải, nên bà nghĩ không nên gián đoạn công việc của họ. Ngoài ra, 

bà nhác thấy có điều gì đó thú vị phía trước. 

Có một bụi cây nhô ra trên đường. Nó cao đủ để cho bà không thể tính chuyện nhìn qua 

hàng rào, nhưng nghĩ rằng có thể nhìn xuyên qua được. 

Điều này không cần thiết. Khi đi qua hàng rào, bà thấy rằng cái khu nhà này – cùng kích cỡ 

với bốn căn nhà ở thị trấn – khá mở ra con đường bà đang đi. Nó trông chừng như một công viên, 

với những lối đi đắp bằng đá nằm xiên, băng qua các bãi cỏ được cắt và dày đặc. Giữa những lối đi, 

nổi lên từ đám cỏ là những bông hoa. Bà biết một vài loại hoa – thí dụ như những bông cúc vàng 



thẩm và vàng nhạt, hay hoa trúc đào màu hồng và thắm và trắng ửng – nhưng chính bà cũng chẳng 

phải là một người giỏi nghề làm vườn và nơi đây đang phơi bày tất cả những bụi hay hàng hoa đủ 

màu sắc mà bà không thể kể tên được. Một số hoa mọc leo, một số mọc tràn lan. Tất cả đều nghệ 

thuật nhưng chẳng có gì là cứng nhắc, ngay cả bể nước bắn nước lên cao cả hơn hai mét rồi rơi 

xuống bể xây băng đá. Bà từ đường bên ngoài bước vào trong để có thể cảm nhận được chút nào 

những tia nước mát này, và nơi đó ba nhìn thấy một băng ghế sắt đã rỉ sét, là nơi bà có thể ngồi 

nghỉ.  

Một người đã đến dọc theo một trong những lối đi này, tay cầm một cặp kéo cắt cây. Người 

làm vườn rõ rệt làm việc khá trễ ở đây. Tuy nhiên, nói thật, ông không ra vẻ một người được mướn 

để làm việc này. Ông cao lớn và rất gầy, mặc một chiếc áo màu đen và quần rất vừa vặn cho người 

của ông. 

Bà không hề tưởng nơi này là gì khác hơn một công viên thị trấn. 

“Nơi đây đẹp thực,” bà nói lớn với ông, giọng mạnh mẽ và hài lòng. “Ông giữ nơi này đẹp 

quá”.  

“Cám ơn bà,” ông nói. “Bà cứ ngồi nghỉ”. 

Cho bà biết với giọng khô khan là đây không phải là một công viên nhưng là vườn tư nhân, 

và chính ông không phải là công nhân của địa phương này mà là chủ khu đất. 

“Biết thế tôi đã xin phép ông”. 

“Không sao”. 

Bận rộn, cúi người và tỉa một cây đang mọc lan ra lối đi. 

“Của ông, phải không? Tất cả khu này?” 

Sau một khoảnh khắc bân rộn, ông nói: “Tất cả”. 

“Lẽ ra tôi phải biết điều này. Nó quá đẹp nên khó là công cộng được. Quá bất thường”. 

Không có trả lời. Bà định hỏi ông có thich ngồi xuống nơi đây không, vào những buổi chiều. 

Nhưng bà thấy tốt hơn chẳng nên bận tâm. Ông chẳng có vẻ gì là ngưòi dễ đến gần. Có lẽ là loại 

người tự hào bởi chính điều đó. Sau một lát, bà định sẽ cám ơn ông vá đứng dậy.   

Nhưng thay vì thế, sau một lát ông đến và ngổi bên cạnh bà. Ông nói như thể trả lời cho một 

câu hỏi đã được đặt ra cho ông. 

“Thực ra, tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi làm một việc gì mà tôi thấy cần phải chăm sóc,” 

ông nói. “Nếu ngồi xuống, tôi phải rời mắt khỏi mọi chuyện, nếu không tơi lại thấy có bao việc phải 

làm”.  

Lẽ ra bà phải biết tức thì ông là ngưòi không ưa tán gẫu. Nhưng bà vẫn còn tò mò.. 

Nơi này trước đây là gì? 

Trước khi ông biến nó thành vườn. 

“Môt xưởng đan len. Tất cả những nơi nho nhỏ này đều na ná như thế, người ta thời đó vẫn 

còn sống được với đồng lương chết đói. Nhưng vào lúc suy trầm, có một nhà thầu nghĩ rằng có thể 

biến nó thành một nhà an dưỡng. Lúc đó có chuyện lộn xộn, thị trấn không cấp cho ông giấy phép, 

ngưòi ta có ý kiến là có khá nhiều người già quanh đây làm cho nơi này rắc rối. Cho nên ông đốt 

nơi này, hay kéo sập xuống cả khu thì tôi không biết.  

Ông chẳng xuất thân từ vùng này. Ngay bà cũng biết rằng nếu là người ở đây ông sẽ chẳng 

bao giờ nói một cách cởi mở như thế. 

“Tôi chẳng phải là người trong vùng này,” ông nói. “Tuy thế, tôi có một người bạn ở vùng 

này, và khi người này qua đời tôi đến đây để dọn dẹp nơi này và đi”.  



“Rồi tôi mua được miếng đất này rẻ bởi vì nhà thầu đã để lại một bãi đất hoang và người 

trong vùng thấy ngứa mắt”. 

“Xin lỗi ông nếu tôi có vẻ nhiều chuyện quá”. 

“Có sao đâu. Nếu tôi cảm thấy không thích giải thích điều gì thì tôi không nói”. 

“Trước đây tôi chưa hề đến đây,” bà nói. “Dĩ nhiên, tôi chưa đến đây, nếu không tôi đã biết 

nơi này. Tôi đang đi loanh quanh tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm dễ hơn nếu tôi đậu xe và đi 

bộ. Thực ra, tôi đang tìm văn phòng của một bác sĩ”.  

Bà giải thích là bà không bị bệnh, nhưng ngày mai có một cái hẹn với bác sĩ, và bà không 

muốn lái xe chạy lòng vòng đi tìm nơi này vào sáng mai. Rồi bà kể cho ông chuyện đậu xe và ngạc 

nhiên là tên của ông bác sĩ bà tìm chẳng thấy ở đâu cả. 

“Tôi chẳng thể nhìn vào sổ điện thoại bởi vì ông biết đấy bây giờ sổ điện thoại và phòng 

điện thoại công cộng biến mất cả. Nếu không, mở ra ông cũng thấy người ta xé lung tung. Tôi bắt 

đầu nói chuyện lung tung rồi đấy”. 

Bà nói cho ông tên của bác sĩ, nhưng ông nói chưa hề nghe qua. 

“Nhưng tôi không đi bác sĩ”. 

“Có lẽ ông thế là khôn đấy”. 

“Ồ, tôi chẳng có ý đó đâu”. 

“Dù sao, tôi phải trở lại xe”. 

Đứng lên cùng với bà, ông nói ông sẽ đi với bà. 

“Để cho tôi khỏi bị lạc?” 

“Không hẳn thế. Tôi thường tìm cách giãn chân ra vào lúc này trong buổi chiều. Làm việc 

trong vườn có khi làm người tê cứng”. 

“Tôi chắc rằng có một giải thích hữu lý nào đó về ông bác sĩ này. Ông có nghĩ trước đây 

thường có những giải thích có lý hơn bây giờ chăng?” 

Ông không trả lời. Có lẽ nghĩ đến người bạn đã chết. Khu vườn có lẽ là nơi tưởng niệm 

người bạn quá cố. 

Bây giờ thay vì bối rối khi bà hỏi và ông không đáp, bà cảm thấy một sự nhẹ nhàng, bình an 

trong câu chuyện. 

Họ bước đi, chẳng gặp bất cứ ai. 

Chẳng bao lâu họ đến con đường chính, nhà dưỡng đường cách đó chỉ một khu phố. Khi 

thấy nó bà cảm thấy phần nào bớt thoải mái, bà chẳng hiểu vì sao, nhưng sau một lát bà hiểu được. 

Bà có một ý niệm vô lý nhưng bồn chồn mà tòa nhà dưỡng dường này đã gây ra cho mình. Như thế 

nào nếu đúng cái tên, cái tên mà bà nói và không thể tìm ra, đã chầu chực ở đó. Bà bước nhanh hơn, 

bà thấy mình rúng động, và rồi, khi đã có thể nhìn rõ, bà đọc hai cái tên vô dụng giống như trước 

đây. 

Bà giả bộ như đã vội vàng nhìn xem những thứ trong tủ kính, những con búp bê Trung Hoa 

và những đôi hài xưa và những chậu và thảm bông đã tơi tả. 

“Đáng buồn,” bà nói. 

Ông không để ý. Ông nói ông vừa nghĩ đến một chuyện. 

“Ông bác sĩ này,” ông nói. 

“Vâng?”  

“Tôi chẳng biết ông co dính dáng gì đến cái nhà đó hay không?” 



Họ lại cùng bước đi, ngang qua hai người trẻ tuổi đang ngồi trên vỉa hè, một người duỗi 

chân ra cho nên họ phải đi vòng quanh anh ta. Người đi với bà chẳng để ý đến họ, nhưng giọng của 

ông hạ thấp. 

 “Nhà nào?” bà hỏi. 

“Có lẽ bà không để ý nếu bà lái vào từ phía xa lộ. Nhưng nếu bà cứ đi ra khỏi thị trấn về 

hướng hồ, bà sẽ chạy ngang qua nó. Chưa đến nửa dặm đâu. Bà đi ngang qua đống đất đá ở phía 

nam của con đường, nó nằm xa hơn một tí, ở phía bên kia. Tôi chẳng biết người ta có một bác sĩ 

thường trú ở đó hay không, nhưng theo lẽ họ có thể có”. 

“Họ có thể có,” bà phụ họa. “Theo lẽ phải thế”. 

Rồi bà mong ông đừng nghĩ bà có ý nhại lại lời ông như thể để đùa lố bịch. Thực ra bà muốn 

tiếp tục nói chuyện với ông, cho dù những câu đùa ngu xuẩn hay bất cứ gì.  

Nhưng nay bà lại đứng trước một vấn đề mới của bà – bà phải cố nhớ xem mấy cái chìa 

khóa của bà nằm đâu rồi, như bà vẫn thường làm trước khi leo vào xe. Bà thường lo về chuyện hoặc 

mình bỏ quên chìa khóa trong xe đã bị khóa hay làm rơi đâu đó. Bà cảm thấy đang đến gần nỗi kinh 

sợ mệt mỏi, quen thuộc. Nhưng rồi bà tìm ra xâu chìa khóa, trong túi của bà. 

“Cũng nên thử xem,” ông nói, và bà đồng ý.  

“Có dư chỗ để quay xe lại và xem thế nào. Nếu có một bác sĩ thường trực ở đó, ông ta chắc 

không cần đưa tên mình lên trong thành phố. Hay là bà bác sĩ, cũng có thể lắm”. 

Như thể ông cũng không hẳn muốn hai người chia tay. 

“Tôi phải cám ơn ông”. 

“Nào có chi”. 

Ông giữ cửa trong khi bà vào xe, và đóng lại, chờ cho đến khi bà quay xe đi về đúng hướng, 

rồì vẫy tay từ giã. 

Khi bà đã trên đường ra khỏi thị trấn, bà còn nhìn thấy bóng dáng của ông trong tấm kính 

chiếu hậu. Ông cúi ngưòi xuống, nói chuyện với hai cậu con trai hay thanh niên đang ngồi trên vỉa 

hè lưng dựa vào tường của một cửa hàng. Ông không để ý gì đến hai người này trước đây, nhưng 

nay bà ngạc nhiên khi thấy ông lại nói chuyện với họ.  

Có thể là một nhận xét gì đó, một lời nói đùa về sự mơ hồ hay ngu xuẩn của bà. Hay chỉ là 

tuổi tác của bà. Một nhận xét nhằm vào bà, với người đàn ông tử tế nhất. 

Bà đã nghĩ sẽ trở lại nơi này để cám ơn ông lần nữa và bảo với ông đúng là bác sĩ bà tìm. Bà 

chỉ việc cho xe chạy chậm lại và cười vang và gọi ông qua cửa xe.  

Nhưng nay bà nghĩ rằng bà sẽ đi theo con đường dọc theo hồ và không trở lại nơi của ông. 

Hãy quên ông. Bà thấy đống sỏi đá nổi lên, bà phải đề ý xem mình đang đi đâu. 

Đúng như ông nói. Có một dấu hiệu. Một tấm bảng của Nhà An Dưỡng Cảnh Hồ. Và đúng 

là có, từ đây, quang cảnh của hồ, một sợi chỉ màu xanh nhạt dọc theo chân trời. 

Một bãi đậu xe mênh mông. Một dãy dài có những gì trông giống như những khu riêng biệt, 

hay ít nhất cũng là những căn phòng rộng rãi, có những vườn nhỏ nhắn riêng tư và chỗ để ngồi. Một 

hàng rào lưới kẽm khá cao đứng trước mọi căn để giữ sự riêng tư, hay an toàn. Dù rằng không có ai 

đang ngồi bên ngoài mà bà có thể thấy. 

Dĩ nhiên là không. Giờ ngủ thường đến sớm tại những nơi này. 

Bà thích hàng rào lưới này, tạo ra một vẻ ngoạn mục. Những tòa nhà công cộng đã thay đổi 

trong vài năm qua, cũng giống như nhà của tư nhân. Cái vẻ vô vị, sấn sổ - duy nhất được phép trong 

tuổi trẻ của bà - đã biến mất. Nơi đây bà đậu xe trước một nhà có mái vòm sáng sủa, có vẻ chào 

đón, hân hoan quá mức. Bà nghĩ một số người có thể thấy như thế là giả tạo, nhưng phải chăng đó 



đúng là điều chúng ta muốn. Tất cả những tấm kính đó phải hưng phấn người già, hay có lẽ ngay cả 

một số người chưa hẳn già lắm nhưng đã bắt đầu loạng quạng. 

Bà tìm một cái nút để bấm, một cái chuông để rung, khi bước tới cửa. Nhưng điều này 

không cần – cánh cửa tự động mở. Và một khi đã bước vào trong, bà còn cảm thấy mạmh mẽ hơn 

cảm giác không gian rộng mở, trần nhà cao vợi, và mảng xanh bao quanh của mặt kính. Sàn nhà lát 

bằng những tấm màu bạc, thứ trẻ em thích chơi trượt trên đó, và trong khoảnh khắc bà nghĩ đến 

những bệnh nhân trượt và tuột một cách vui thú và ý nghĩ đó làm cho bà cảm thấy nhẹ đầu. Dĩ nhiên 

nó không thể trơn trợt như thoạt trông, chẳng ai muốn người ta gảy cổ vì thế. 

“Mình cũng không dám thử chuyện dó,” bà nói với giọng dịu dàng với một người nào đó 

trong đầu, có lẽ chồng bà. “Nó có thể đã không như thế, phải không? Tôi có thể sắp gặp bác sĩ, đúng 

là người sẵn sàng khán nghỉệm sự ổn định tinh thần của tôi. Và ông ta sẽ nói gì đây?’ 

Nhưng vào lúc đó, chẳng thấy có bác sĩ nào cho bà gặp. 

Ừ, thì không có, phải không? Bác sĩ không ngồi sau bàn giấy ở đây chờ bệnh nhân đến.  

Mà bà cũng chẳng phải đến đây để khám bệnh. Bà sẽ phải giải thích lần nữa là bà chỉ muốn 

biết chắc thời gian và địa điểm cho một cuộc hẹn gặp bác sĩ ngày mai. Tất cả những điều này làm bà 

khá mêt mỏi. 

Có một cái bàn tròn, thân bàn nhô cao, những thanh gỗ trông giống như gỗ gụ, mặc dù bà 

chưa chắc. Chẳng có ai ngồi sau bàn vào giờ này. Dĩ nhiên đã quá giờ làm việc rồi. Bà tìm kiếm 

một cái chuông nhưng chẳng thấy đâu cả. Rồi bà nhìn xem có danh sách của bác sĩ hay tên của bác 

sĩ phụ trách hay không. Bà cũng chẳng thấy gì cả. Bà nghĩ có một cách nào đó để kiếm ra một 

người nào đó, dù cho đã mấy giờ rồi. Một người trực tại một nơi như thế này. 

Đàng sau bàn cũng chẳng có thứ gì. Không có máy vi tính hay điện thoại hay giấy tờ hay 

những nút đủ màu đề người ta bấm vào. Dĩ nhiên bà không thể đến được ngay sau bàn, cũng có thể 

có cái khóa nào đó, hay một vài cái hộp mà bà không thấy được. Những cái nút một người thư kỳ 

tiếp khách có thể với tới mà bà thì không thể.  

Nay thì bà phải bỏ cái bàn văn phòng này, và nhìn kỹ hơn khoảng trống chung quanh bà. Đó 

là mộr không gian hình lục giác, mỗi cạnh nối nhau bằng những cánh cửa. Có bốn cánh cửa - một 

cánh cửa lớn cho ánh sáng và khách đi vào, một cánh cửa khác có vẻ đi vào phòng riêng và chính 

thức nằm ngay sau bàn, chẳng dễ gì đi vào, và hai cánh cửa kia, hoàn toàn giống nhau và đối diện 

nhau, rõ ràng đưa người ta đi vào những cánh dài quanh nhà, đến những lối đi và những phòng là 

nơi cho những người sống an dưỡng. Mỗi cửa lại có một cánh cửa sổ nhỏ trên cao, và cửa kính khá 

rõ để cho ai muốn nhìn vào cũng có thể thấy.  

Bà đi đến một trong những cánh cửa có thể đi vào và gõ cửa, rồi thử nắm cửa nhưng không 

thề lay được. Cửa khóa. Bà cũng chẳng thể nhìn qua cánh cửa sổ một cách dễ dàng. Gần sát mặt 

kính như có gợn sóng và bị nhiễu.  

Trong cánh cửa đối diện trực tiếp, cũng có vấn đề tương tự với mặt kính, tương tự với nắm 

cửa. 

Tiếng kêu của giày bà trên sàn, cái nhiễu trên mặt kính, sự vô dụng của những nắm cửa sáng 

loáng làm bà cảm thấy chán nản hơn mức bà tưởng.  

Tuy thế, ba chưa bỏ cuộc. Bà lại thử các cánh cửa một lần nữa theo thứ tự như cũ, lần này bà 

tận lực rung cả hai tay nắm, đồng thời gọi lớn “Có ai đó không?” trong một giọng mà lúc đầu nghe 

có vẻ bình thường và điên rồ, rồi nhẹ nhàng, nhưng không có tí gì hy vọng. 

Bà chen người vào sau cái bàn và dộng vào cánh cửa, thực ra chẳng có hy vọng gì. Nó 

không có cả tay nắm, chỉ có một ổ khóa.  



Chẳng có thể làm gì được ngoài chuyện ra khỏi căn nhà này và đi về nhà. 

Tất cả vui vẻ và tao nhã, bà nghĩ, nhưng ở đây chẳng có ảo tưởng gì về việc phục vụ công 

chúng. Dĩ nhiên ngưòi ta đưa những người ở đây hay bênh nhân hay gọi họ bất cứ dưới tên gì lên 

giường sớm, nơi nào cũng như thế cả, cho dù khung cảnh chung quanh có tráng lệ đến thế nào.  

Vẫn còn nghĩ về việc này, bà thử đẩy mạnh cánh cửa đi vào. Nó quá nặng. Bà lại thử đẩy 

một lần nữa.  

Một lần nữa, nó chẳng nhúc nhích. 

Bà có thể thấy những chậu hoa nằm ngoài trời. Trên đường có một chiếc xe hơi chạy ngang 

qua. Ánh sáng buổi chiều nhẹ nhàng. 

Bà phải ngưng lai và suy nghĩ. 

Chẳng có ánh đèn nào ở nơi này. Ở đây sẽ tối đen. Mặc dù bên ngoài còn phần nào ánh 

sáng, bên trong đã dần dần vào đêm. Chẳng có ai sẽ tới, ai cũng đã xong việc của mình , hay ít nhất 

những việc khiến cho họ phải đến đây. Bây giờ nơi người ta đang yên nghĩ chính là nơi ngưòi ta sẽ 

ở.   

Bà mở miệng để la lên nhưng dường như chẳng có tiếng la nào được vang ra. Bà rung khắp 

người và cho dù cố gắng đến chừng nào, bà không thể chuyền hơi thở xuống phổi. Nó như thề trong 

cổ họng của bà có một cái gì thấm ở đó. Làm cho bà nghẹt thở. Bà biết rằng mình phài làm cách 

khác, và hơn thế nữa, bà phải tính khác đi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Thở. Thở.  

Bà chẳng hiểu nỗi kinh hoàng kéo dài lâu hay mau. Tim bà đang đập nhưng bà hầu như an 

toàn. 

 

 

 

Có một cô ở đây tên Sandy. Trên cườm hoa trên áo có tên đó, và Nancy dù sao cũng biết cô. 

 “Chúng tôi sẽ làm gì cho bà?” Sandy nói. “Điều duy nhất chúng tôi muốn là mặc đồ ngủ cho 

bà. Và bà cứ đi và làm như thể con gà sợ bị cắt tiết dọn cỗ”. 

 “Bà hẳn phải vừa trải qua một giấc mơ,” cô hỏi. “Bà nằm mơ thấy gì nào?” 

 “Chẳng có gì cả,” Nancy nói. “Nó trở lại khi chồng tôi đang còn sống và khi tôi còn lái xe”. 

 “Bà có một cái xe đẹp?” 

 “Volvo”. 

 “Thấy chưa? Bà còn minh mẫn quá mà”.  

  

 


