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CHƯƠNG I

M

ồng một tết Nguyên đán.

Tiếng pháo cúng cơm chiều, xa gần nổ ran khắp nơi, từ phố khách, phố ta
đưa tới.
Chau mày tỏ dáng khó chịu, Chương đứng dậy đóng hết các cửa chớp, cửa
kính, rồi vặn đèn điện, lại ngồi bên lò sưởi, mở tập tuần báo số tết ra đọc.
Nhưng cũng như buổi tối hôm trước, mới ngó qua một lượt, chàng đã uể oải vứt
tập báo lên bàn, tuy nhiều bức tranh hí hước đã làm cho chàng phải bật cười.
Trí chàng chán nản, gặp ngày tết, càng thêm chán nản. Lòng chàng trống
trải, chàng cảm thấy càng thêm trống trải giữa sự lạnh lùng, thờ ơ của làn không
khí khó thở, chứa đầy hương thủy tiên.
Lần này là lần thứ hai, mùi hoa thủy tiên làm rạo rực lòng Chương. Lần thứ
nhất là ngày tết năm trước. Vì đã hai năm Tuyết bỏ nhà ra đi, đã hai năm,
Chương lủi thủi một thân trơ trọi, sống với sự nhớ tiếc vẩn vơ, với những kỷ
niệm êm đềm và cay đắng.
Có lẽ đó chỉ là một thói quen, cái thói quen chung sống với đàn bà, cũng như
cái thói quen chơi hoa thủy tiên trong những ngày tết mà Tuyết đã truyền lại cho
Chương.
Năm ngoái, ngày mồng ba tết, ngày kỷ niệm đau đớn, ngồi trước mấy bát
thủy tiên tỏa hương thơm ngát, Chương rào rạt tình thương, nỗi nhớ, rồi
Chương thì thầm tự nhủ: nhất định năm sau không chơi hoa nữa, nhất là hoa
thủy tiên, mà Tuyết trong một lúc nồng nàn tự ví với tấm thân của mình.
Chương mỉm cười, nhớ lại điều đó, vì chàng cho rằng không một sự so sánh
nào không đúng bằng sự so sánh Tuyết với hoa thủy tiên.
Cánh cửa xuống nhà bếp bỗng mở mạnh ra. Một tràng tiếng pháo nổ inh tai,
gắt gỏng ùa vào phòng. Theo sau, người vú già chậm chạp bước. Chương cau
mặt hỏi:
- Cái gì thế?
- Bẩm ông, con bưng cơm.
- Hãy thong thả. Đóng cửa lại!
Vú già khép cửa toan xuống nhà. Chương lại gọi giật lại bảo:
- Vú có đói cứ ăn trước đi.
Người vú già ấy, Chương nuôi vừa được hai năm, đúng với thời gian Tuyết
bỏ đi. Năm ấy, mấy ngày trước tết, vô cớ, Tuyết đuổi con sen, rồi nhờ chị em
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bạn tìm hộ một người vú già. Nhưng người vú già mới về ở năm hôm thì Tuyết
đi biệt. Tưởng chóng chầy thế nào nàng cũng về, Chương giữ nuôi người vú già
và nhận trả công ba đồng một tháng.
Chờ mãi, Tuyết đi không trở lại. Nhưng người vú già chàng thấy chăm chỉ,
cẩn thận, lại biết làm cơm, nên một hôm trong lúc gắt gỏng, bực tức, chàng đuổi
bếp Vi để nuôi một người đàn bà. Từ đó, mấy lần người ấy đưa con đến xin hầu.
Chương đều từ chối, nói không cần nuôi đầy tớ trai nữa. Chàng cho vú già là
người đầy tớ hoàn toàn, đủ các đức tính mà quý nhất là cái đức tính không còn
phải lòng trai nữa.
Cái ý tưởng trai gái lại bắt đầu nhớ đến Tuyết, và làm cho chàng sa sầm nét
mặt. Ở đời chàng có nhiều sự ngẫu nhiên nhưng chàng cho sự gặp gỡ Tuyết là
sự ngẫu nhiên vô lý hơn hết.
Ngày nay nghĩ tới Tuyết, Chương không còn cảm thấy sự thương tiếc nồng
nàn như buổi đầu. Hai năm xa cách đã đủ làm phai nhạt sự nhớ nhung: Tuyết
chỉ còn để lại bên lòng chàng chút kỷ niệm êm đềm như hương thủy tiên đượm
mùi chè ướp, xa xăm như tiếng đàn nghe trong giấc mộng, không ai oán, tựa
giọng cười vui tươi bên lò lửa đối với người khách qua đường…
Hai năm!
Hai năm không tin tức… Không một bức thư!
Hay Tuyết chết? Cái ý nghĩ Tuyết chết khiến Chương buồn rầu, ngậm ngùi
thương kẻ phiêu lưu trên con đường mưa gió. Lẩn thẩn, chàng tin theo số mệnh.
Số Tuyết là số một gái giang hồ thì thế nào làm cho nàng tránh được cái đời vô
định, cũng như số chàng là số một người sống đời trơ trọi thì chàng tất phải
đành yêu chủ nghĩa độc thân.
Tư tưởng ấy an ủi được lòng Chương, cho dẫu nó làm cho chàng nhớ đến
Thu. Chương không còn biết phân biệt, trong sự yêu thương, tình trong sạch với
xác thịt nữa, đến nỗi một lần bà phủ mời chàng sang đánh tổ tôm, chàng đã đáp
lại sự âu yếm kín đáo của Thu bằng cái bắt tay lả lơi trước mặt mọi người. Từ
đó bà phủ đã lặng lẽ xa lánh chàng và chẳng bao lâu, Thu đã nhận lời lấy
Khiết…
Phải, chính vì Tuyết mà chàng không lấy được Thu. Song chàng không oán
hận Tuyết, người thứ nhất dạy chàng yêu. Trong hai năm nay, thỉnh thoảng
chàng vẫn tìm quên ở trong lòng bạn gái một đêm, nhưng tình hờ của bọn tục
tằn chỉ làm cho chàng thêm nhớ tiếc người tình cũ. Rồi càng ngày càng chán
nản, phiền muộn, chàng đã quay về với cái đời lạnh lùng, trơ trọi thuở xưa.
Lần thứ hai, vú già lên mời chàng ăn cơm.
Ngước mắt nhìn đồng hồ treo, chàng thấy đã quá tám giờ.
- Ừ được, cứ bày bàn đi. Tôi chưa đói, nhưng cũng ăn cho xong bữa.
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Trông thấy nào giò chả, nào thịt đông, nào dưa hành. Chương mỉm cười bảo
vú già:
- Có vẻ tết lắm nhỉ!
- Bẩm ông, còn phải mua trữ giò chả. Vi ba ngày tết không có chợ.
Cao hứng. Chương mở một chai rượu nho. Vì Tuyết, chàng đã ưa cái thú say
sưa.
Một cốc, lại một cốc, chàng uống gần cạn chai. Mặt nóng bừng, mắt lim dim,
chàng nâng cốc mời đùa người đứng trong bức hình treo trên tường:
- Em xơi với anh một cốc.
- Bẩm, ông say lắm rồi.
Chương ngơ ngác nhìn, tưởng nghe lời đáp của Tuyết ở trong ảnh. Quay lại
thấy vú già đứng sau lưng, chàng hỏi:
- Vú có biết uống rượu không?
- Bẩm ông không?
- Ngày tết cho phép vú uống một cốc. Đấy trong chai còn thừa rượu, cho vú
cả, đem xuống nhà mà uống.
- Bẩm ông, đàn bà ai lại uống rượu!
Câu trả lời của vú già khiến Chương càng nghĩ tới Tuyết.
Cơm xong, Chương thây bứt rứt, khó chịu, men rượu bốc lên làm cho chàng
nhức đầu, chóng mặt, nhất lúc ấy trong lò sưởi, củi đã tàn, hơi than nóng gấp
bội. Chương liền mở cửa sổ đứng tì tay, nhìn ra đường.
Tiếng pháo đã ngớt. Nhưng thỉnh thoảng một tiếng nổ đùng của chiếc ống
lệnh còn đến làm rung động cái cửa kính kêu rè rè như tiếng ngân bên tai chàng.
Cây đèn điện bên giậu sắt chiếu một luồng sáng nhảy múa trong cái màn mưa
phùn tha thướt bay lướt theo chiều gió. Sát cửa sổ, cây động đình lắc lư cái thân
mềm yếu, chòm lá cứng rầu rĩ than thở không thôi và tí tách nhỏ giọt mưa
xuống lối đi lát sỏi.
Chương vụt có những tư tưởng buồn chán về tết. Cái hình ảnh tết là những
dãy phố cửa đóng kín mít, những đàn bà con gái cân nhắc trong bộ quần áo còn
nếp, mới lấy ở hòm ra hay mới may. Còn linh hồn tết phải chăng là mùi thơm
hoa thủy tiên, phải chăng là sắc thắm hoa đào, hoa cúc, phải chăng là khói
hương ngào ngạt ở các chùa, các đền? Hay linh hồn tết là sự sum họp của gia
đình?
Chương chỉ cảm thấy trơ trọi, lạnh lùng, vì từ nay, có lẽ mỗi tết nguyên đán
lại sẽ nhắc chàng tưởng đến tới sự biệt ly cùng Tuyết.
Ngày thường, bận về việc dạy học, chấm bài, chàng ít rảnh thì giờ mà mơ
màng, hồi tưởng tới quãng đời đã qua. Và có nhớ đến Tuyết thì chàng cũng tìm
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đủ lẽ phải, đủ lý luận để ghét được, để quên được một cô gái giang hồ nhơ
nhuốc. Nhưng trong mấy ngày tết, mọi sự đều biến đổi, cho đến cả tính tình của
ta. Người mà ta yêu khi xưa dù là người dơ bẩn vụt hiện hình ra, trong sạch,
đứng trong cái khung mộng ảo của hoa đào thắm trên cái nền trắng dịu của cánh
thủy tiên…
Vì thế mà Chương âu yếm nhớ tới Tuyết.
Sự ao ước được gặp Tuyết, dù gặp trong khoảnh khắc, chàng có ngay từ tối
hôm qua, giữa lúc băn khoăn không ngủ được, chàng nghe tiếng pháo giao thừa
đưa xuân tới, mà chàng cảm thấy xuân phơi phới giục chàng yêu. Trí tưởng
tượng của chàng phác vẽ Tuyết ra một cô thiếu nữ trăm phần xinh tươi đằm
thắm hơn xưa.
Rồi sáng hôm nay thức dậy thật sớm, chàng lang thang khắp các phố, tò mò
đến các đền, các chùa Hà Nội. Chàng đi tìm Tuyết.
Có nhiều lần, gặp người đàn bà trông sau lưng như hệt Tuyết, chàng rảo
bước vượt qua, rồi quay lại nhìn tận mặt khiến người ta phải lấy làm khó chịu.
Mười hai giờ trưa, chàng trở về nhà, mũ và áo tơi nặng trĩu nước mưa, lòng
ngao ngán thất vọng.
- Hay Tuyết chết rồi?
Câu hỏi ấy, Chương thì thầm nhắc tới lần này không biết là lần thứ mấy,
lòng trắc ẩn khiến Chương không giữ nổi một tiếng thở dài.
Hạt mưa bay tạt vào mặt làm cho Chương giật mình lùi lại. Chàng đóng cửa
sổ, lại bên lò sưởi nhưng lửa tắt đã lâu, và trong lò chỉ còn một lớp tro trắng
xám. Chương thấy lạnh, lạnh thân thể, lạnh cả tâm hồn: Sự trơ trọi càng rõ rệt,
càng đau đớn. Chàng liền mở cửa gọi vú già lấy thêm củi.
Một lát, hơi nóng bốc ra, than nổ lẹt đẹt như tiếng pháo, nhựa củi sôi như
reo, bụi hồng lấm tấm như nhảy múa, khiến Chương lại vui vẻ ngồi sưởi mà mơ
mộng liên miên tới những sự mong manh của đời người…
Có tiếng chuông ở cổng. Chương nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:
“Mười giờ đêm, ai còn đến chơi thế?... Lại thằng Phương hẳn thôi”.
Một lát vú già vào nói:
- Bẩm ông có một người đàn bà đến thăm ông, nhưng con chưa mở cổng.
Chương cau mày:
- Một người đàn bà?
- Vâng.
- Tên người ta là gì?
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- Bẩm con hỏi, người ta không chịu nói tên, người ta bảo người ta là em ông,
nhưng con không tin.
Chương nghĩ ngay đến Tuyết:
- Sao lại không tin? Ừ phải đấy. Mở cổng cho cô ấy vào.
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