
Lời tự tình trước Đêm Giáng Sinh 

 

Sáng nay ngày vọng Giáng Sinh, dậy sớm bên ly café, gởi các bạn đôi lời chúc 
mừng Giáng Sinh. Có lẽ nó đã trễ đối với một số bạn ở những nơi khác nhau. 
Dẫu sao một lời chúc và ước mong cho các bạn có niềm vui cũng là một điều 
đẹp. 

Trả lời Thuận, coi chừng Hào không ngây thơ đâu*. Thật ra Hào không có được 
cái may mắn như các bạn với cuộc đời trôi dễ dàng hơn. Có những năm lưu lạc, 
tả tơi , H. trốn sau gốc cây, ngang trường Dược, nhìn các bạn đi học về mà lòng 
mông lung. Tối về không nơi nương tựa, có bạn H. để cho ngủ qua đêm rồi mai 
lại đi. Thương H. lắm. 

Đi biển, đánh cá, đánh cào, làm đãy, ra biển đêm khuya, sóng gió, tàu hư trôi giữa 
biển, dạt vào đất hoang vu, sửa chữa tìm đường về…  



Phần lớn các bạn đã ra được nước ngoài. Một giấc mơ quá xa xôi cho H. 

Nơi một làng nhỏ, một chợ nhỏ, người trong làng thấy người thanh niên đánh cá 
đi chợ để lo đồ ăn ra biển…Người ta thường thương đàn ông đi chợ.  Những cô gái 
buôn bán ở chợ, có lẽ thấy Hào khác người địa phương, cũng có người đặt lòng 
thương, tặng vài điếu thuốc lá, một bao bịch chè, một tô bún riêu. Lòng người 
trong trắng, lòng mình ra đi, không làm điều gì để ai đau khổ. Một lời nói vui, một 
câu chuyện cười cũng làm ấm áp mọi người.  

Anh còn nợ em, nợ tình người ... Không bao giờ muốn trả. 

Một đêm tháng 12, sóng to gió lớn, thuận cho việc ra khơi, Hào rời bến với 36 
người, bỏ lại sau lưng tất cả, ném cuốn địa chị bán bè xuống biển. Coi như là vĩnh 
biệt…  

 

Đi và đi mãi, đến trại tị nạn thì vài ngày sau là Noel. Một Giáng Sinh vui nhất 
trong đời, tự do tìm được. Khi đó Cao ủy hết áo quần đàn ông, một cái váy đàn 
bà, một cái áo lạnh đàn bà giữ mình ấm áp. Mỗi đêm vẫn đầy ắp chuyện cười với 
người cùng lán. Một lần đi vệ sinh, váy rớt, ướt hết váy…Đời vậy mà vui.... 

Hào 

 
*Thuận dặn Lan đang ngao du miền xa…Đừng tưởng anh em ngây thơ, nhất là anh hai Hào! 


