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Gia đình chúng tôi, dọn vào 
ngôi nhà ở khu Athol Park, 
cách nay gần 21 năm. Lúc 
đó, ngoài gia đình tôi (hai 
vợ chồng, 3 con gái), còn có 
Mẹ chồng và cháu chồng.  

 
Tôi không quan tâm lắm 
đến chuyện phong thuỷ, chỉ 
thấy căn nhà hợp túi tiền 
dành dụm, nhà có 4 phòng 
ngủ và đất vườn rộng rãi 
(khỏang 800 mét vuông) lại 
gần khu sinh sống của 
người Việt, thì cả nhà chọn 
ngay thôi. 
 
Khi dọn vào ở hẳn trong căn 
nhà có số tuổi, còn lớn hơn 
cả tuổi tôi, sinh hoạt dần 
dần ổn định, tôi bắt đầu 
"dòm ngó" xóm giềng chung 
quanh. 
  
Giống như ngôi nhà cổ xưa 
này (trần cao chạm trổ, hai 
lớp gạch..) các nhà quanh 
tôi đều có sân vườn trước 
sau rộng rãi và chủ nhân 
sống trong những căn nhà 
này, cũng là người già cả. 
Có thể thấy, vợ chồng tôi là 
gia đình trẻ trong cái xóm 
yên tĩnh này. 

Vài tuần sau đó, tôi được 
biết, người ở cạnh, phía tay 
phải, từ ngoài nhìn vào, là 
một ông Ba Lan, Ông tên 
Michael, khoảng ngoài 60 
tuổi, sống đơn độc, không 
vợ con, không thân nhân 
thăm viếng và rất khó tính, ít 
khi ông nói chuyện với 
ai..Dần dà, ông xã tôi tìm 
cách tiếp xúc. Được biết, 
ông không thích phụ nữ! 
Ông có hai cô em gái sống 
tại Adelaide này, nhưng 
chưa bao giờ ông thăm 
viếng họ! 
 

Tôi đã hiểu vì sao, ông ít khi 
tỏ ý muốn chào hỏi, mỗi khi 
tôi thấy ông đi lại bên kia 
hàng rào. Tôi mặc kệ cái 
tính khó chịu, không ưa phụ 
nữ của ông, tôi không thấy 
ông xa cách hay kỳ thị, tôi 
chỉ chú ý đến ngôi vườn của 
ông. Nó rộng lớn và ngăn 
nắp, sát với hàng rào của 
tôi và gần với cửa sau nhà 
ông, ông trồng một cây lê và 
một cây táo, khi tôi dọn vào 
nhà mới mua của tôi.  
 
Tôi đã thấy các trái tròn, 
lủng lẳng đong đưa trên 
cành, trong vườn của ông. 
Ông bắc thang leo lên và 
trùm lưới kín cả hai cây. Đợi 
khi ông lái xe đạp chạy đi ra 
ngoài, (sau này tôi được 
biết, nhà có garage nhưng 
ông chỉ xử dụng xe đạp) tôi 
đặt ghế, kê sát hàng rào và 
đứng thẳng trên ghế để 

ngắm khu vườn nhà ông 
cho đã mắt, tay tôi có thể 
với hái được các trái cây 
kia, nhưng tôi không dám, 
sát với vách cuối căn nhà, 
là một dàn nho với các 
chùm nho vàng nhạt, chín 
mọng , các lá đơm nhau 
phủ kín vách tường, rải rác 
trong sân, ông trồng cà 
chua, các khóm cây có lá to, 
màu đậm, có một ô ông vây 
lại vuông vức, bên trong là 
các cây bắp, khoảng độ hơn 
10 cây đang trổ bông, sát 
cuối hàng rào cũng gần sát 
với khu vườn nhà tôi, là cây 
chanh, đang đơm vàng các 
qủa chanh chín tới... Ôi tất 
cả đều vươn mình lên, xinh 
đẹp, tươi mới! Tôi  nhìn 
ngắm chúng, trong không 
gian mát mẻ, êm đềm, khu 
vườn này trở thành cái gì 
thân thiết với tôi,  giải khuây 
cho tôi. Chúng cho tôi gió 
mát, tiếng chim hót, tôi thèm 
thuồng được cắn ngập răng 
những trái cây ngon lành 
kia. Có lẽ vì yêu thích khu 
vườn của Ông, nên tôi thấy 
ông không cách biệt, thậm 
chí tôi ngầm tìm cách tiếp 
xúc với ông nữa. Lúc đó, 
khu vườn nhà tôi, có mỗi 
cây chanh, có lẽ cũng già 
như ngôi nhà, tán xoè rộng 



với các trái chanh rụng vàng 
dưới gốc cây. 

Ngày tháng qua đi, chúng 
tôi sơn sửa lại ngôi nhà, 
hàng rào giữa hai khu vườn 
được nâng chiều cao thêm, 
chúng tôi trồng thêm một số 
cây ăn trái của người Việt 
như: bưởi, hồng, xoài, ổi, 
quýt.. Nhưng tôi vẫn thích 
thú được nhìn ngắm khu 
vườn của ông khi có dịp. 
Một lần sinh nhật con gái, 
ông xã tôi sang nhà ông, 
biếu ông vài cuốn chả giò, 
một đĩa thịt trừu mới nướng, 
ít khoai tây trộn sauce và 
một lon bia. Ông nói lần đầu 
tiên, ông ăn các cuốn chả 
giò của người Việt, ngon 
lắm, tuy nhiên, ông thích 
món BBQ hơn.  
Khi chúng tôi muốn mượn 
ông vài thứ đồ nghề, để đổ 
bêtông lại sân sau, dưới 
veranda, ông sang hẳn nhà 
tôi và cùng phụ giúp, ông 
làm việc tận lực và rất khéo 
tay. Xong việc, ông ra về, 
không uống ngụm nước hay 

nán lại chuyện vãn, tôi cám 
ơn ông trong lòng và thầm 
thán phục, dù ông chẳng 
bao giờ nhìn tôi một lần! 
Một hôm, ông bấm chuông 
nhà tôi, không có ông xã ở 
nhà, tôi mở cửa, lần đầu 
tiên, tôi được nhìn ông cách 
gần gũi như vậy: Dáng cao 
gầy, khuôn mặt xương, hai 
mắt xanh như màu nước 
biển, ông đưa ra tờ giấy, 
trên có ghi số Điện thoại, 
ông nhờ tôi bấm số phone 
trên giấy cho ông nói 
chuyện. Tôi bấm số rồi đưa 
điện  thoại cho ông nói 
chuyện, được biết ông order 
gà và thực phẩm cho gà đẻ 
trứng, nói chuyện xong, ông 
lấy trong túi áo sơ mi, 40 
cents ( tiền trả cho cú ĐT), 
tôi nói ông cầm tiền đó về 
nhà, bất cứ lúc nào cần tôi 
giúp gì, xin cho tôi biết. Ông 
nói cám ơn tôi rất nhiều và 
quay đi, tôi đứng nhìn dáng 
ông đi, lưng đã còng hẳn 
xuống, gấu quần ông có 
hàng chỉ khác màu, ông 
may tay cái quần Tây bạc 
thếch... 
Thời gian vẫn trôi qua, Mẹ 
chồng tôi mất năm 2003, 
cháu chồng cũng lấy vợ ra 
riêng, 3 cô con gái của tôi 
cũng trưởng thành, chúng 
lên đại học, và vừa học vừa 
kiếm việc làm bán thời. Ông 
xã của tôi đã nghỉ hưu sau 
20 năm làm việc. Tôi cũng 
vừa ngưng việc giữ trẻ sau 
10 năm vất vả giữ trẻ con. 
  

Khoảng 5 năm gần đây, ông 
Michael không tỏ thái độ 
lạnh lùng, mà còn thương 
mến chúng tôi hơn. Nếu 
thời gian đầu, những trái 
cây bên vườn nhà ông, tôi 
chỉ nhìn và ước ao được hái 
một qủa, thì nay, ông xách 
từng bao, từng loại sang 
cho tôi, từ chanh, nho, cho 
đến lê, táo..ông có thứ gì thì 
hầu như tôi được hưởng 
nhiều nhất. Trứng gà thì 
ông bán cho tôi $2 một hộp 
12 trứng. Tôi thấy mình như 
có lỗi, với cái giá rẻ mạt so 
với tình thân mà ông dành 
cho gia đình tôi. Sau vỉ 
trứng đầu tiên ông cầm 
sang nhà tôi lần đó, tôi tự 
động nâng giá tiền hộp 
trứng lên, hẹn mỗi tuần 
sang nhà ông lấy vào đúng 
ngày giờ giao hẹn. Có tuần 
gà đẻ nhiều, thường vào 
mùa hè, ông bán một hộp 
và tặng tôi một hộp, ông giải 
thích: "Chồng cô, vừa sửa 
dùm tôi máy cắt cỏ"! Mùa 
Giáng Sinh vừa qua, mấy 
cô con gái tôi gói qùa cho 
mỗi người trong gia đình, 
các con cũng gói một hộp 
kẹo Chocolate và tấm thiệp 
đính kèm theo cho ông. Tôi 
cầm gói qùa sang tặng ông. 
Ông nhận qùa, im lặng hồi 
lâu, tôi không biết ông nghĩ 
gì? Ngạc nhiên? Xúc động? 

Ông đã nhận ra người phụ 
nữ mà ông không thèm nhìn 
mặt trước kia, nay đang 
đứng trước mặt ông với gói 
quà trao tặng, có thể đây là 
món qùa đầu tiên ông nhận 



được, từ một người phụ nữ 
mà ông đã rất xem thường, 
đến độ không thèm nhìn 
mặt! 
  
Ngày hôm sau, ông sang 
nhà tôi với cái walker của 
người gìa và gói qùa được 
gói lại bằng chính mảnh 
giấy mà các con tôi đã gói 
hộp chocolate tặng ông, 
kèm theo là tấm thiệp không 
dán, ông trao gói qùa là hộp 
trứng gà (tôi nhận biết vì 
kích cỡ và sức nặng của 
hộp). Ông trao tấm thiệp, rồi 
lấy từ trong túi áo ra mảnh 
giấy nhỏ. Trao cho tôi, ông 
nói: "Đây là tên và số phone 
nhà, số phone nơi làm việc 
của người cháu trai của tôi. 
Nếu 3 ngày, cô không nghe 
thấy những tiếng động từ 
nhà tôi phát ra, cô gọi tôi 
nhiều lần, vẫn không thấy 
tôi trả lời, thì gọi cho cháu 
tôi đến, nó lo hậu sự cho 
tôi.. Nói chồng cô sang nhà 
tôi, bắt hết mấy con gà về 
nuôi, còn trứng thì cứ lấy 
hết, kể cả số trứng trong tủ 
lạnh..Tôi năm nay 83 tuổi, 
thấy mệt nhiều, trí óc và tim 
tôi vẫn khỏe mạnh nhưng 
hai chân tôi nó không nghe 
lời tôi nữa"... 

  

Tôi đứng bất động, nhìn sâu 
vào mắt ông, ở đó không 
còn là màu xanh tươi của 
màu nước biển tỏa sáng, 
mà là màu xám ngắt của 
vùng biển cạn! Không có 
giọt nước nào trong hai 
vũng tối sâu thẳm này. 
Giọng ông nói chậm rãi, tự 
nhiên như một sự chấp 
nhận vô điều kiện, từ sự an 
bày của Thượng Đế, như 
nói về ai đó không phải nói 
về chính ông! Tôi cầm chắc 
tấm giấy ông trao, nhìn vào 
nhưng tôi không đọc được 
gì cả, tâm trí tôi hiện ra 
cảnh Ba tôi nằm cô đơn trên 
giường bệnh, Ba đã ra đi 
trên chính quê hương mình, 
bên cạnh không có một 
người thân, cả bầy con đều 
vắng mặt, Ba chắc chắn 
cũng mong lắm, được nói 
lời nhắn nhủ.. 
Tôi nhìn qua hàng rào, 
những trái lê của ông 
Michael vừa mới lớn, lũ két 
rủ nhau đến, chúng tự nhiên 
chọn những trái no tròn, bắt 
đầu tỏa mùi thơm trái chín, 
hai chân bám chắc vào 
nhành cây, chúng mổ 
những chiếc mỏ quặp vào 
lớp vỏ mong manh, không 
có gì để che chắn, để bảo 
vệ nữa. Ngày hôm sau, 
hôm sau nữa, cả cây lê chỉ 
còn trơ lại cái lõi trắng, bắt 
đầu nhăn nheo. Tôi nhớ lại, 
ngày đầu dọn về đây, tôi đã 
thấy ông leo lên thang, với 
những bước chân vững 
vàng, tay ông quăng mạnh 
cho tấm lưới trùm lên chòm 

cây, như người ngư phủ, 
quẳng mẻ lưới trên sông... 
Tôi ghét những con két, 
chúng ăn mất những trái lê 
mà chắc chắn, như mọi 
năm ông sẽ mang qua nhà 
cho tôi. Chúng không biết, 
người trồng đã bao công 
khó nhọc, chăm bón cho 
cây lớn và trái ngọt là lời 
khen tặng, là niềm vui, 
được chia sẻ, được trao 
tặng của đời ông...Chúng 
không biết, điều này đã trở 
thành quen thuộc và cần 
thiết cả trong cuộc sống của 
gia đình tôi nữa. 
Tôi nhớ, đọc được ở đâu đó 
câu nói: "Thời gian, là con 
đường ngắn, dài mà mọi 
người đều phải đi qua. 
Càng đi bao xa, tôi càng 
nhận ra càng nhiều những 
mất mát: Tiền bạc, vật chất, 
 người thân, sức lực và cả 
những kỷ niệm...Nói chung 
là tình yêu.."  
Thời gian ơi! Xin dừng lại! 
Cho tôi được nhìn thấy ông, 
với ánh mắt ngỡ ngàng, 
nhìn người phụ nữ đã mở 
toang những cánh cửa lớn 
nhỏ, nặng nề, hoen gỉ của 
ngôi nhà là tâm hồn ông, chỉ 
bởi vì thành kiến. Để những 
ánh sáng của tình thân, tình 
người chiếu rọi vào trái tim 
dầy đặc bóng tối của ông, 
tôi muốn nhìn thấy ông cười 
vui, dù một lần sau hết... 
 

“Hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn 
  Sẽ được đáp trả, gấp trăm lần” 

 
Giáng Thu Adelaide 

 


