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Tình cờ tôi gặp ông Bính tại ga xe lửa Cabramatta thuộc tiểu bang NSW. 
Thoạt đầu tôi vẫn giữ vẽ lạnh lùng như bao nhiêu người khác, vì không đoán 
được ông là người Việt hay người Tàu. Bởi nước da vàng nào cũng giống 
nhau, chỉ có khi nói chuyện phát âm mới phân biệt được mà thôi. Nhưng đến 
khi ông đi lại đứng gần tôi mới biết là ông muốn ngồi, nên vội nhích sang bên 
để có chỗ cho ông ngồi xuống đụi xe. 
Thái độ co ro sợ sệt đó cũng giống tôi như cách nay 5 năm về trước, cái ngày 
mà lần đầu tiên tôi mới tập đón xe lửa để đi đến trường. Nó buồn vui lẫn lộn, 
rồi còn sợ mình đi lạc, sợ những tên du thủ du thực hiếp đáp trên xe. Cái lo 
sợ đó nó cứ kéo dài theo tôi, cho đến một ngày tôi học nói được vài câu xã 
giao tiếng Úc thông thường. Thì lúc đó mới dần dần bớt sợ, và cảm thấy đây 
là một xã hội tràn ngập tình thương với kẻ tha nhân, vì đi đến bất cứ một cơ 
quan công quyền nào cũng được đối xử rất là tử tế. 
Ngồi làm thinh như vậy một hơi. Ông Bính nhìn tôi hỏi: 
- Cậu em đây là người Việt Nam phải không" 
Tôi nhìn ông một thoáng rồi trả lời: 
- Dạ phải. Còn ông chắc có lẽ bên đảo mới qua, nên dáng ông còn hơi bỡ 
ngỡ. 
Ông Bính nhìn tôi cười rồi nói: 
- Không. Tôi đi diện bảo lãnh ODP cậu ơi. 
Tôi cũng cười lại rồi nói tiếp: 
- Như vậy thì sướng quá. Chớ còn đi vượt biển như tôi. Lớp sợ sóng gió biển 
khơi, lớp sợ hải tặc đục chìm thuyền. Chỉ có khi nào được tàu vớt, hay đi đến 
Mã Lai hoặc Indo mới là biết chắc mình còn sống sót. 
Nhưng ông Bính nhìn tôi cãi lại: 
- Chấp nhận đi vượt biển, nếu được bình yên như vậy mà khỏe. Còn đi diện 
ODP như tôi, Bộ Xã Hội không có cho trợ cấp an sinh cũng là mệt lắm! 
Tôi nhìn ông rồi phụ hoạ: 
- Hình như phải chờ tới 2 năm mới xin được tiền trợ cấp phải không" 
Ông Bính nhìn tôi nói như mếu: 
- Cũng chính vì sẽ chờ đợi 2 năm trời đó, mà gia đình tôi sanh ra lục đục. Bởi 
trong đời sống mà không có đồng tiền thì như chết chưa chôn. Nếu mình ở 
với con trai thì gặp con dâu. Còn ở với con gái thì gặp thằng rể. Đằng nào 
mình cũng khổ, chỉ khi nào mình có được đời sống riêng mình, thì mới được 
thoải mái tự do mà thôi. Nhưng tôi vẫn còn đang thắc mắc, là chánh phủ Úc 
đã biết tụi tôi tuổi tác đã già, mà còn để ra cái luật lệ đó mần chi. Vì hiện nay 
đâu có hãng xưởng nào muốn nhận một công nhân trên 60 tuổi... 
Câu chuyện không đầu không đuôi đó rồi bị chấm dứt nửa chừng. Bởi chiếc 
xe lửa từ hướng Liverpool lù lù chạy tới. Tôi và ông Bính phải vội vã leo lên 
để giành chỗ, nên câu chuyện cũng không còn hào hứng như lúc ban đầu. Vì 
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tôi không muốn nói chuyện nhiều trên xe, sợ người Úc cho rằng mình không 
lịch sự. Nhưng ông Bính dường như không hiểu được điều thầm kín đó, mà 
ông cứ tưởng còn như ở bên Việt Nam, cho nên ông cứ tự nhiên xà bầu tâm 
sự. Đến chừng tôi hỏi thăm qua chỗ ở, thì được biết ông Bính ở cách nhà tôi 
chừng 1,000m. Tôi bèn dặn ông Bính khi nào rỗi rảnh ghé lại tôi chơi, vì lúc 
này đang thất nghiệp nên ở nhà thường cũng buồn lắm. 
Bẵng đi cũng vài tháng. Tôi cứ ngỡ rằng ông Bính đã quên tôi, cũng như bao 
nhiêu người khác đã quên tôi trên chuyến xe lửa vội vàng. Thế nhưng vào 
một buổi trưa chủ nhựt. Tôi đang làm đất để vô mấy chậu bông vạn thọ, để 
cho kịp ngày tết trổ hoa cắt cúng ông bà, thì bất ngờ có tiếng chuông cửa reo 
vang làm cho tôi hơi ngờ ngợ. Bởi sống ở cái xứ này lâu ngày rồi thành nếp, 
muốn đi đến thăm ai cũng phải gọi điện thoại hỏi xin trước, chớ không phải 
như còn ở bên Việt Nam bạn bè cứ việc chạy đến kêu cửa với nhau. 
Tôi vội vàng phủi tay rồi đi vô nhà mở cửa, thì thấy ông Bính đang đứng đợi 
miệng nở nụ cười, để lộ vài cái răng vàng trông thật có duyên, mà trên xứ Úc 
Châu này ít khi gặp phải. Qua vài giây bối rối, tôi mới nhận ra ông Bính mà tôi 
đã làm quen trên chuyến xe lửa hôm nào. 
Sau khi mời ông vô nhà tôi lo đi pha trà đãi khách, và lấy đem ra một cái gạt 
tàn thuốc để mời ông. Nhưng ông khoát tay nói: 
- Tôi không hút thuốc. Còn cậu có bận gì không" Nếu bận thì cứ việc đi làm, 
để khi khác tôi đến chơi cũng được. Hôm nay đi cắt chỉ ở hãng may về, tiện 
đường sực nhớ tới cậu nên ghé chơi, chớ giờ này về đẳng nằm buồn không 
chịu được. 
Tôi nhìn ông lần nữa, rồi mỉm cười nói: 
- Ngồi chơi với tôi đi ông. Việc vô mấy chậu đất khi nào làm hổng được. 
Qua vài ly trà. Tôi mới nhận thấy ông Bính đang có vài nét suy tư thầm lặng, 
pha lẫn nét tủi hờn của một kiếp người đầu bạc tha hương. Bởi cái vầng trán 
của ông đã có nhiều vết cắt đường ngang để nói lên nhiều đêm mất ngủ, làm 
cho tôi liên tưởng đến những điều phiền muộn mưu sinh, mà tuổi già đã lỡ 
sống nơi xứ lạ quê người không bao giờ thích hợp. 
Tôi bèn mời ông Bính bước ra sân trước, chỉ cho ông xem một vài chậu bông 
mà tôi mới gây được hôm tháng rồi, và một hàng cúc vàng đại đóa đang đơm 
nụ, khiến cho ông Bính nhìn tôi cười rồi khen rối rít: 
- Cậu cũng có bộ óc thẩm mỹ lắm đó. Vườn trước đã có cây cảnh để ngắm 
đỡ buồn, còn vườn sau thì lại trồng nào rau muống, khổ qua, mướp hương 
làm cho tôi nhớ về Việt Nam quá đỗi. 
Tôi quay nhìn ông rồi hỏi nhỏ: 
- Bộ bên nhà ông không có trồng món gì hay sao" 
Ông Bính nhìn tôi buồn buồn rồi nói: 
- Con dâu tôi nó không cho. Nó sụ hao tiền nước cậu à ... 
Tôi và ông Bính đi lòng vòng theo mấy hàng bông, như hai người bạn già 
vong niên lâu ngày gặp lại. Bất ngờ ông Bính day qua nói: 
- Cũng có thể bông vạn thọ của cậu sẽ nở sớm trước tết. Nếu cậu muốn cho 
tụi nó nở đúng ngày tết thì phải có phân ô-rê nung vô gốc một chút. 
Tôi thắc mắc hởi vặn: 
- Sao kì vậy ông" Lẽ ra vô phân tốt nó sẽ trổ bông sớm mới phải chớ... 
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Ông Bính cười cười rồi giải thích: 
- Cây gặp phân nó mê tốt chỉ ra lá thôi, nên nụ và đài hoa của nó cũng do đó 
chậm phát triển lại, thành thử nhà vườn nào cũng có bí quyết để làm bông, 
nhưng có đời nào họ chịu chỉ lại cho ai đâu, đó cũng là một cái bản tánh ích 
kỷ cố hữu muôn đời của người Việt Nam ít ai sánh kịp. 
Tôi cũng không ngờ mình đang gặp được một người đồng hương rành rẽ 
trong việc trồng hoa, còn am tường rất rộng rãi về cái thú tiêu khiển của tuổi 
già. Những chậu bông của tôi mua từ nơi Garden Flower đem về trồng, trên 
thân cây còn treo lủng lẳng những Labels bằng tiếng Anh. Có cây thì hình thù 
giống như cây bình linh, có cây thì lá giống như lá mít, có cây thì giống như 
cây bùm sụm để làm hàng rào mà tôi không chủ ý để tra tự điển xem coi nó 
thuộc họ nào, mà việc trồng bông của tôi chỉ cốt làm cho huê cảnh được xanh 
tươi. Vậy mà ông Bính nhìn qua một lượt, rồi nói ra từng tên nghe thật là 
quen thuộc. Rồi ông than phiền tiếp: 
- Tụi Úc ở đây phần đông chỉ biết trồng hoa thôi, chớ không biết chơi cây 
cảnh như ở bên mình. Vì thế mà họ rất dốt về nghệ thuật chơi cây kiểng... 
Tôi hởi vặn: 
- Vậy chớ hai cái thứ đó nó khác nhau ở chỗ nào" 
Ông Bính từ tốn nói: 
- Khác nhau nhiều lắm chớ. Bông thì chỉ có trổ hoa thôi. Còn cây cảnh thì phải 
có gốc, nó đòi hỏi con người phải săn sóc công phu như là tác phẩm. Ngoài 
những hình dáng ra, nó còn tượng trưng cho đạo đức và tánh khí của con 
người. 
Tôi ngắt lời ông nói: 
- Ở đây cũng có cây Bonsai đó chớ. Nhưng ... mà mắc và hiếm lắm, mình 
mua về chăm sóc không đúng kỹ thuật thì nó chết kể như đi đứt một tuần 
lương! 
Ông Bính chậm rãi trả lời: 
- Đồng ý giống Bonsai thì qúy. Vì nó thuộc giống cây núi mọc cheo leo ở giữa 
sườn đồi. Nhưng còn nhiều loại cây khác mình cũng có thể làm cây cảnh 
được. Chẳng hạn cái chậu Bách Niên này. Cậu cho nó xuống đất, rồi đắp đất 
xốp lên tưới nước, chừng vài năm sau mấy rễ cái sẽ lồi lên già thành gốc. 
Cây cảnh đẹp cốt là cái gốc phải khẳng khiu trơ trọi, để diễn tả được cảnh 
thiên nhiên, và sự sinh tồn trong vũ trụ. Chớ không phải như bông, chỉ cản 
khoe sắc và thoảng nhẹ mùi hương. 
Ông Bính bở lửng câu nói đó, rồi cùng tôi lững thững vô nhà. Đã uống hết 
mấy chung trà, vậy mà tôi cũng vẫn còn bồi hồi cảm động, khi nghe ông Bính 
giải thích về nghệ thuật của sự chơi cây cảnh. Hình như hiểu được điều ấy. 
Ông Bính nhìn tôi nói: 
- Cậu muốn có một cây cảnh đẹp, thì cậu phải bỏ công ra uốn nắn, chớ không 
thể bỏ tiền ra mua. Vì người ta làm sẵn cho cậu nhìn, thì cậu đâu có có thấy 
được hết những gì độc đáo của những chồi non, mà nó phải tự tồn tại khi bị 
con người sắp đặt vào trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Cũng như con người có 
nghèo khổ mới thấy được giá trị của sự sinh tồn. Chớ còn giàu có thì làm sao 
hiểu được sự vất vả của hạt cơm hạt gạo mà người nông dân đã dang nắng 
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làm ra, cho nên có bao giờ người giàu có họ biết qúy trọng đến hột cơm 
nguội... 
Sự cây cảnh đó nó đã gợi lên cho khung cảnh của ba ngày tết, làm cho ông 
Bính nói miên man về cái thú chơi gà nòi. Ông mô tả về những con gà nòi một 
cách say sưa, như một người lính sau khi giải ngũ rồi có dịp nhắc lại đồng đội 
của mình. Rồi ông nói về bánh chưng với cách làm khuôn bánh, nó cầu kì và 
sang trọng như một đứa con gái nhà giàu, chớ không phải như bánh ít, bánh 
trần ở trong Nam bạ ai cũng có thể gói được. Vì trước khi gói bánh chưng có 
người phải tắm gội trước đó một ngày, có khi phải sắp một mâm hương quả 
đi ra xin cúng trời đất. Bây giờ cái tục lệ đó chắc đã hết rồi, bởi lẽ thời đại bây 
giờ con người quá bận rộn để mưu sinh, nên đâu có ai còn thời giờ giữ gìn 
phong tục. 
Tôi nhìn ông Bính tò mò hỏi nữa: 
- Vậy chớ ai bảo lãnh ông sang đây" Con trai hay con gái ... 
Ông Bính trả lời mà mắt ngó mong lung: 
- Con trai. 
Tôi hỏi thêm: 
- Được bao lâu rồi. Có xin được tiền trợ cấp chưa" 
Ông Bính mân mê tách nước trà một hồi rồi nói: 
- Chưa cậu à. Cái khổ của con người là sống mà không có đồng tiền... 
Câu nói của ông Bính vô tình làm cho tôi nhớ lại cách nay không bao lâu, tôi 
đã gặp một người đồng hương ở trong Bịnh Viện Westmead, cũng than thở 
với tôi như ông Bính hiện giờ. Chính những sự kiện ích kỷ mưu sinh vật lộn 
hằng ngày, đã làm cho con người không còn hiếu thảo, mà chỉ thay vào đó 
bằng những sự lạnh lùng, đã khiến cho cha mẹ phải tủi thân thầm lặng mà 
chẳng dám nói ra. 
Rồi giòng đời cứ tiếp tục trôi qua, những sự giàu sang ở xứ người không còn 
tồn tại nữa. Bởi đến khi đó thì cái tuổi già nua của con người lại nhớ đến quê 
hương, nhớ đến mồ mả ông bà quạnh hiu không ai săn sóc. Cũng như một 
con trâu già lúc nào cũng muốn nằm chết ở dưới gốc rơm, trong lúc đó thì 
đàn nghé đang chạy giỡn tung tăng dưới một cánh đồng, đâu có khi nào bọn 
nó nghĩ sẽ có ngày già nua bệ rạc. 
Nhìn đôi mắt của ông Bính chớp nhanh mấy cái, dường như đang cố níu lại 
một thời dý vãng xa xưa, khi nghe ngọn gió chướng đang thổi về lồng lộng 
giữa đất trời, là khi đó con người rộn lên với những niềm vui thảm kín. Tôi 
nhìn ông Bính nói: 
- Tết năm nay ở nhà ông có gói bánh Chưng không" 
Ông Bính trả lời buồn bã: 
- Hôm tuần rồi tôi và nhà tôi có bàn với vợ chồng tụi nó, là tết này để cho Cha 
Mẹ nấu một nồi bánh Chưng trước cúng ông bà, sau nữa là mình giữ gìn 
truyền thống luôn thể. Nhưng đứa con dâu tôi nó lại gạt ngang, bảo có muốn 
ăn thì để nó đi ra ngoài shop mua cho nó tiện. Đó cậu có thấy hôn. Cái văn 
hoá và tập quán của người mình rồi đây sẽ mất dần vào mấy chỗ đó, thì trách 
làm sao mấy đứa nhở không nói được tiếng mẹ đẻ bây giờ. Bởi cái quan 
trọng của ba ngày tết, không phải là để ẩn sao cho tiện, cho nhiều. Mà phải 
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thật sỹ chuẩn bị cái khung cảnh để tống cựu nghinh tân, có làm như vậy mới 
đánh dấu được sỹ trưởng thành trong đời sống. 
Tôi nhìn ông ướm thử: 
- Hay là tết này ông đi lại đằng tui mình hùn với nhau để nấu một nồi bánh 
chưng đi, đặng cho tôi học cách gói bánh luôn. Chớ từ hồi nào tới giờ tôi là 
người Nam, chỉ biết có bánh ít với bánh tét trong ba ngày tết mà thôi. Vì 
người Nam của chúng tôi ít có phong tục cúng quảy rườm rà, chắc có lẽ vì 
vậy mà sự tích bánh Chưng bánh Dày tôi đây bù trớt! 
Ông Bính tươi ngay nét mặt rồi nói: 
- Phải đó. Phần mụ với cậu ở đây lo nếp tẻ, còn tôi ở đẳng thì lo dây lạc với 
đóng khuôn. Bởi bánh Chưng ngon hay dở là do khi gói, chớ còn nhưn nhụy 
ở bên trong không nhứt thiết phải có thứ gì... 
Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau một lát nữa rồi ông Bính đứng dậy xin 
phép ra về. Tôi tiễn ông đi ra cửa, khi nhìn thấy dáng ông ngập ngừng băng 
qua con lộ. Tôi thầm thương cho ông quá đỗi, bởi ở cái xứ này xe cộ cứ nối 
đuôi nhau mà chạy, theo một luật lệ nhứt định của bộ Giao Thông. Vì vậy 
phần đông mấy ông già Việt Nam khi mới qua đây, chỉ cần nhìn có giòng xe 
thì cũng đủ chóng mặt rồi, chớ làm sao dám nói đến chuyện rành đường đi 
nước bước. 
Trở vô nhà tự dưng tôi thấy căn nhà của tôi hoàn toàn xa lạ, hình như những 
tiếng thở dài của ông Bính còn phảng phất đâu đây, làm cho tôi nhìn mấy căn 
phòng có cửa đóng then cài, rồi liên tưởng đến mỗi căn phòng là một thế giới 
riêng tư, nếu có sự buồn phiền chắc cũng không làm sao chia xẻ. 
Trong phút giây buồn bã đó, tôi đi lại tì tay lên thành cửa sổ nhìn ra khoảng 
trời rộng vườn sau. Tôi đã thấy vợ tôi lom khom nhổ cỏ, hai bàn tay đang 
bươi xới dưới lớp đất ải bùn đã ngả màu đen, tự dưng làm cho tôi thương đôi 
bàn tay của vợ tôi quá đỗi, hình như gần suốt một cuộc đời vợ tôi chưa biết 
đến son phấn là gì, chỉ biết lo lao khổ mưu sinh trong đạo đức. Còn riêng 
phần vợ tôi hình như chưa quên được nỗi buồn xa xứ, vì tôi mới bảo lãnh qua 
Úc có hơn một năm. Ngoài những giờ đi học Anh văn ra, vợ tôi chỉ biết ở 
trong bếp tủng mủng lo lau chùi soong chảo, còn không thì đi ra sau vườn 
chăm sóc mấy thứ rau, mà vợ tôi đã đi ra ngoài tiệm mua rồi đi về lo ngắt gốc 
ra gây lại. 
Tất cả sự cực khổ đó, làm cho tôi thường hay liên tưởng đến những ngày vất 
vả ở quê nhà, một miếng vườn đầy dẫy đạn bom khi chiến tranh vừa chấm 
dứt, mà tất cả con người phải lao vào khai phá bất chấp hiểm nguy. Nhưng 
rồi cũng chính những con người đó phải bỏ nước trốn ra đi, vì không thể sống 
được dưới một chế độ gông cùm, và hôm nay trôi giạt đến xứ người dường 
như là định mệnh. 
Nhưng rồi những dự định của tôi và ông Bính không kịp thực hành, bởi vì gia 
đình của ông đã gặp nhiều phiền muộn. Chỉ còn một tuần lễ nữa là tết đến, thì 
vào một buổi trưa tôi đang cào lá cây dâu gió rụng đầy trước sân nhà. Ông 
Bính đến thăm tôi mà trên nét mặt còn hằn lại dấu tủi hờn vì mất ngủ. Sau khi 
chào hỏi tôi mời ông Bính bước lên phòng khách ngồi chơi, bất chợt tôi nhìn 
lên thấy đôi mắt của ông Bính còn hơi mộng đỏ, chứng tở rằng ông vừa trải 
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qua một cuộc khóc thảm. Tôi không biết mở lời bằng cách nào. Nên nhìn ông 
nói bâng quơ: 
- Củi lửa tôi đã lo xong hết rồi. Nồi bánh Chưng năm nay thì phải biết, vì cái 
món bánh này phải là dân Bắc chánh thống nấu nó mới ngon. 
Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy ông Bính nhìn tôi tở ra bối rối, rồi qua vài 
giây yên lặng ông Bính nhìn tôi nói nhỏ: 
- Hôm nay tôi đi qua cậu để xin lỗi về cái chuyện đó đây. 
Tôi ngạc nhiên hởi lại: 
- Bộ có chuyện gì bất ngờ lắm sao" 
Ngập ngừng một hơi rồi ông Bính từ tốn nói: 
- Bà nhà tôi với con dâu mới rảy một trận như đám giặc, cho nên chắc tết 
nhứt này đâu ai còn lòng dạ nào mà để sửa soạn nữa đây! 
Tôi tò mò hởi tiếp: 
- Còn thằng con trai của ông nó có phản ứng gì không" 
Ông Bính buồn bã nói: 
- Cũng có. Nhưng không qua nổi con vợ. Vì hình như ở đây xã hội đã tập cho 
người đàn bà Việt Nam quen thói ương ngạnh mất rồi. Chớ không phải như 
hồi còn ở Việt Nam, người vợ lúc nào cũng đi sau chồng một bước ... 
Những câu nói vô tình của Bính như xoáy vào tâm can tôi tê điếng, khiến cho 
cõi lòng tôi se thắt, mà cũng không biết làm sao để an ủi được ông. Bởi tất cả 
những hệ lụy ở đời dường như có căn có quả. Cũng chính vì lẽ đó mà khi còn 
ở trong nước, dù ít dù nhiều cũng phải chịu cảnh làm dâu, ngày hôm nay tình 
cờ do thời cơ đưa đẩy đến đây, thì mọi tôn ty trật tự của gia đình bị đảo lộn. 
Cho nên giữa nàng dâu với mẹ chồng đã có một khoảng cách vô hình, chỉ 
chờ dịp là bùng lên cho hả giận. 
Đợi cho ông Bính qua cơn xúc động. Tôi nói: 
- Hay là để tôi dắt ông đi ra phòng Xã Hội xin tiền trợ cấp thất nghiệp. 
Ông Bính lắc đầu: 
- Đừng cậu. Tôi có hỏi rồi, rắc rối lắm không có dễ gì đâu. Vì trước khi bão 
lãnh tôi sang đây, con tôi có làm tờ cam kết là sẽ nuôi nấng vợ chồng tôi đúng 
2 năm, rồi sau đó mới có quyền xin tiền trợ cấp! 
Tôi hởi nhỏ: 
- Hoàn cảnh như vậy rồi bây giờ ông tính làm sao" 
Ông Bính chậm rãi đáp: 
- Cũng may. Nhờ có người bạn giới thiệu tôi đi làm bánh mì ở tuốt dưới miệt 
Wollongong lận cậu à. Mọi việc đã liên hệ xong. Năm giờ chiều nay là người 
ta đến rước, chắc tết năm nay tôi phải ăn tết tại lò bánh mì đó quá ... 
Tôi khuyên: 
- Tuổi già làm bánh mì thức khuya quá biết ông có chịu nổi không. Hay là để 
chậm lại mình đi tìm việc khác. 
Ông Bính nói với vẻ cương quyết: 
- Họ làm được thì mình làm được. Có tận nhơn lực mới tri thiên mạng cậu à. 
Chớ hổng lẽ mình cứ ngồi đây ăn chực của con, rồi mỗi bữa ăn sanh ra tiếng 
chì tiếng bấc, như vậy gẫm lại cuộc sống có ích gì. 
Tôi nhìn ông rồi khuyên thêm một lần nữa: 
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- Hay là ông nói lại với họ qua tết rồi đi có được không. Chớ tập quán của 
người Việt Nam mình, cho dầu có đi đâu xa ngày tết cũng phải quay về đoàn 
tụ. 
Ông Bính lắc đầu nói nhỏ: 
- Không được đâu. Để lỡ họ mướn người khác thế rồi mình biết xin ở đâu, vả 
lại gia đình của tôi như vậy rồi thì có vui vẻ gì mà lo ăn tết. Thà là mình đi 
khuất mắt còn hơn, chớ còn mỗi ngày nhìn thấy con dâu mặt sưng mày xỉa rồi 
nó cứ chửi chó mắng mèo, cậu thử nghĩ coi tôi làm sao chịu đựng thêm được 
nữa! 
Tôi nhìn ông Bính thấy thấp thoáng bao nỗi đoạn trường ở cái tuổi về già. Bởi 
châm ngôn Việt Nam có câu ở xa mỏi chưn, ở gần mỏi miệng. Cho dù cha với 
con mà lớn lên sống chung với nhau trong một gia đình cũng thật là rắc rối, 
huống hồ ngày nay lại có thêm một nàng dâu đang cai quản cả gia đình, thì 
việc sứt mẻ tình cảm thiêng liêng không thể nào tránh khởi. Ngần ngừ một lát 
rồi tôi hỏi tiếp: 
- Ông đi làm bánh mì. Còn bà ở nhà hay có chuyện gì làm chưa" 
Ông Bính nhìn ra khung cửa sổ, dường như ao ước được trở thành một cánh 
chim bay. Một hồi rồi ông quay qua tôi nói nhỏ: 
- Bà nhà tôi. Bả đi giữ em kiêm luôn giữ nhà cho người ta nay cũng được một 
tuần rồi cậu à. Như vậy mà bả khỏe, chẳng những đã có cơm ăn, mà lại có 
đồng lương để gởi về Việt Nam cho mấy đứa nhỏ còn kẹt lại ở bển. 
Nói xong một câu với đầy trắc ẩn, rồi ông Bính đưa tay lên dụi mắt mấy lần, 
dường thể có vài hạt lệ khô đang rơi trên đó. Chính những thái độ dứt khoát 
của ông Bính làm cho tôi hơi hoảng hốt. Bởi tôi đã nghĩ rằng sợi dây máu mủ 
đâu có dễ gì mà bứt nó đứt ra, vậy mà ngày hôm nay vì chuyện hờn trách của 
gia đình, ông Bính lại xử sự rất ư là dứt khoát. Rồi ông Bính kể tiếp: 
- Cậu có biết không. Hôm tháng trước đứa cháu nội tôi nó nói. Sao nội không 
ở bên Việt Nam mà đi qua bên Úc làm chi, mỗi lần thấy nội ho làm cho con 
gớm quá ... 
Tôi ngạc nhiên ngó ông hỏi lại: 
- Trời đất! Nó mấy tuổi mà nói được câu đó" 
Giọng ông Bính buồn buồn: 
- Bảy tuổi rồi cậu. Giận quá tôi bèn la lên: "Cái thằng cha con gái mẹ mày xúi 
nói như vậy phải hôn". Bây giờ nhiều khi nhớ lại làm cho tôi đây mắc cở. Bởi 
no quá mất ngon, còn giận quá thì mất khôn. Phải chi hồi đó tôi dằn lại đừng 
thốt ra những lời lẽ cộc cằn đó, thì sự việc chắc cũng chẳng đến nỗi nghiêm 
trọng như ngày hôm nay. Thôi thì mọi việc bây giờ đã do hoàn cảnh sắp đặt 
trước hết trơn rồi, tôi có muốn cưỡng lại cũng không được nữa. 
Lần này ông Bính ngồi chơi với tôi cũng khá lâu, dường như ông muốn níu 
kéo lại một khoảnh khắc của tình thân thuộc gia đình, để rồi ngày mai đây khi 
ông vừa đặt chân lên tới lò bánh mì, thì ở đó sẽ có một lằn ranh để phân biệt 
chủ tớ thật là đặc biệt, mà thông thường thì ít có người chủ nào biết thương 
xót cho những kẻ làm công, mà họ chỉ muốn vắt hết xương cốt của công nhân 
ra cũng chưa vừa bụng. 
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Nhưng rồi ông Bính cũng vén tay áo lên để xem giờ. Biết ý tôi đành nói tiếp: 
- Nếu khi nào có rảnh về đây. Xin ông cứ ghé lại tôi chơi. Tôi sẽ đãi cho ông 
ăn một chầu rau muống bóp gỏi chao, bảo đảm khi ăn xong ông sẽ thấy cả 
một bầu trời Bắc Kì ẩn hiện. 
Ông Bính lại cười khà lên rồi nói: 
- Bởi vậy người ta mới dám nói xâm. Là hễ xe đụng chết muốn biết thằng nào 
Bắc Kì thì trật quần nó xuồng sẽ biết ngay. Nếu lòi cọng rau muống ra, thì 
chắc chắn là anh Bắc Kì thứ thiệt! 
Rồi chúng tôi lại chia tay trong lặng lẽ. Tôi cũng đứng nhìn bóng ông Bính đi 
qua khuất hết mấy nẻo đường, đến khi đó tôi mới thấm thía đến hai chữ cô 
đơn. Một lát nữa đây ông Bính sẽ được chiếc xe hơi đến đón, để đi làm một 
việc chắc hẳn lắm nỗi nhọc nhằn. Vì làm bánh mì thuộc loại về đêm, nhưng 
phải nhào bột cho thật nhuyễn ổ bánh mì mới nổi, còn không thì ông chủ sẽ 
nhăn nhó khi ngó thấy ổ bánh mì, vì đó là một việc làm được khoán trắng bất 
thành văn, mà bất cứ người thợ làm bánh mì nào cũng phải đành ngấm ngầm 
hiểu lấy! 
Còn bà vợ của ông đáng lẽ ra tới từng tuổi ấy, phải ở nhà vui chơi với đàn 
con đàn cháu để hưởng cái lộc hạnh phúc của tuổi già. Nhưng vì sinh kế phải 
đành đi ở mướn cho người ta, để tắm rửa bồng ẵm những đứa bé không có 
một chút xíu tình máu mủ gia đình, đôi khi nó là những đứa trẻ con thật là ngỗ 
nghịch. Vậy mà cũng phải giả bộ thương yêu như là cháu ruột của mình. Ôi 
mỗi đời sống là một cuộc bi hài không đoạn kết, mà con người ai cũng có lúc 
phải trải qua nhưng không biết làm sao than thở. 
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