
Lá Thư Thụ Nhân 
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V Ẽ   C H U Y Ệ N 

 

 

"Ai vẽ được bóng khuya đi 

Cho tôi đọ với bóng về. Của tôi" * 

 



Có bao giờ bạn ngồi như thế này để mắt bạn đóng khung, nhìn ra một cảnh sắc dối gian? Hiện 

tiền bạn ngồi với lá đổ thảm vàng quanh quẩn nhưng nó đang thay sắc xanh dần chuyển về một 

khung thời gian cũ. Chiếc xe Audi bốn cửa vừa leo khỏi dốc nhưng bạn thấy hình thù nó là chiếc 

"trắc-xông" đen của hãng An Lợi chở hành khách nêm cứng người bó rọ đang đổ đèo Hải Vân 

mờ mịt thức mây. "Chịu khó chút xíu, chặp lắc lư rồi cũng thấy rộng rãi thôi". Người lột vỏ trái 

cam sành. Người vặn nắp ve dầu Nhị Thiên Đường bôi bên màng tang tránh gió máy, khỏi say 

sóng. Người chép miệng: "Điệu ni là ngoài nớ đang mưa, tránh chi khỏi!" 

 

Nói trống không. Rứa mà giỏi hơn thầy bói. Qua Cầu Hai, Đá Bạc, Nong, Truồi thì mưa chạy 

đuổi một bên hông. Cảnh vật nhoè, lòng xe dâng hơi ẩm, hai cái gạt nước vật vã qua lại trước 

tấm kính, vẽ hình nan quạt một màu xám đen. "Chiều nay mưa trên xứ Huế". Có ai tức cảnh sinh 

tình để hát rứa? Người đi "công chuyện". Người đi thăm con dâu mới đẻ con so. Người đi nhận 

nhiệm sở mới... Đa số hành khách là phụ nữ. Ngoại trừ bác tài xế, thêm một ông trung niên ngủ 

gật gà ở băng ghế sau, và tôi trọ học trong Đà Nẵng về thăm Mạ, vị chi là đúng ba mạng khác 

giới tính ít ăn ít nói. Được ngồi chung xe với quý bà, quý chị để nuốt đường dài thì cũng là một 

điều lý thú. Nghe họ kể chuyện này xọ qua chuyện khác, ba phần buồn mà có tới bảy phần vui. 

Chưa kể họ rộng rãi moi bánh kẹo ra mời mình ăn "lấy thảo". Kệ đi mà, thời ba miếng cho khỏi 

đắng miệng. Mấy bà đều ruột để ngoài da, không ai đánh cũng khai: Nhà tui ở gần chợ An Cựu. 

Tui thì ở côi dốc Từ Đàm. Ba tui trước ở Bến Ngự chừ bán nhà dọn vô trong thành nội, cửa 

Đông Ba đâm thẳng vô a tề... 

 

Xe đò An Lợi dừng ở trạm cuối có quán cơm bình dân, bên tê là rạp ciné Tân Tân, là san sát các 

tiệm buôn của phố Trần Hưng Đạo khi mô cũng nhộn nhịp. Tôi sẽ đi bộ băng qua đường, rẽ trái 

có Ty Thông tin nằm ngó lên cầu Trường Tiền, qua nhà sách Ưng Hạ, qua tiệm vẽ chân dung của 

hoạ sĩ Mộng Hoa (?) qua rạp chiếu bóng Hưng Đạo (nhà hát lớn). Rẽ phải gặp bánh xèo Lạc 

Thành Lạc Thiện khói ùn mùi thơm réo ruột. Chun vô cửa Thượng Tứ, đi ngang qua quán cháo 

lòng Lưu Hương. Đi chừng hai trăm thước dưới những tàng cây phượng thắm sắc đỏ... Mạ ơi, 

con đã về đây! 

 

Tôi sẽ được Mạ cho ăn canh cua nấu với rau muống, cá nục chuối  kho khô với thơm và ớt trái, 

luộc mít non đem xào với tôm và muối mè. Thịt heo phay chấm với mắm tôm... 

 

Thôi, mình đi về là vừa. Cậu con trai tôi thúc hối. Tôi thoát khỏi "cơn mê chiều", một chiếc lá 

còn vương trên bờ vai. Mùa thu ở đây ngó buồn chi lạ ! 

 

Hồ Đình Nghiêm 

 

* Hai câu thơ ở trên là của Nguyễn Thị Khánh Minh (ở Cali). 

Ảnh thì mượn ở trang Huế, chụp đám cỏ tranh một góc hoàng thành. 
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