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Ăn Tết Ở California

Tác giả là một nhà văn đã xuất bản 3 tác phẩm, góp bài cho Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ nhiều
năm qua. Ông sinh tại Hội An, Quảng Nam, tốt nghiệp Đốc Sự Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Cựu
tù chinh trị, hiện định cư tại Virginia. Truyện tết Cali sau đây của ông có lời của tác giả trân trọng đề
tặng cho nhân vật:
Kính tặng cô Nguyệt.
"A lô! Cho tôi gặp nhà văn Lê Văn Tám ạ!" "Dạ, Tám
tôi nghe đây" "Chú còn mấy tập truyện của chú không chú?" "Dạ còn. Đủ ba tập" "Chú gửi cho cháu
ba tập nghe!" "Dạ. Cô cho tên và địa chỉ, sáng mai tôi đi gửi ngay cho cô" "Cháu tên Nguyễn thị
Chín, địa chỉ... Đó là tiệm nail của cháu" "Cô là chủ tiệm nail? Giàu lắm nghe!" "Chẳng giàu có gì
đâu chú ơi! Kinh tế xuống, tiệm ế quá, ngồi không cũng buồn, mua chuyện chú đọc để giết thì giờ.
Chị Nguyệt Thu, bạn cháu khen chú viết hay lắm, bảo cháu mua sách chú mà đọc" "Cho tôi gửi lời
cám ơn cô Nguyệt Thu đã có lời khen. Và cám ơn cô đã gọi mua sách"
Tuần sau, vào một buổi tối
"A lô! Cho cháu gặp chú Tám ạ!" "Dạ, Tám tôi nghe đây" "Chú dạ, cháu giảm thọ" "Dạ. Trên điện
thoại, già trẻ, nam nữ gì tôi cũng dạ trước, nói chuyện sau" "Cháu nhận được sách chú gửi rồi. Cám
ơn chú"
"Tôi cũng nhận được check cô gửi rồi. Cám ơn cô nhiều. Đọc xong, cô cho tôi vài nhận
xét, dở chỗ nào? Đề nghị sửa đổi ra sao. Được vậy tôi mới tiến bộ. Ai cũng khen lấy lòng, đâu quí
bằng chê." "Vậy là những lời chị Nguyệt Thu khen chú là vô giá trị, phải không? Cháu mét chị ấy.
Người đọc khen thì phải cám ơn chứ!"
"Xin cô nói với cô Nguyệt Thu, tôi rất cám ơn. Còn nhận xét
của cô ra sao sau khi đọc truyện của tôi?"
"Cháu chỉ mới đọc vài chuyện. Chẳng có gì hay ho. Nói
chú viết dở thì tội nghiệp chú. Nhưng chị Nguyệt Thu thì lại khen nức nở. Đang ngồi đọc, chị ấy phì
cười, đọc chuyện khác thì chùi nước mắt" "Bạn cô khóc hay ứa nước mắt?" "Chị ấy khóc, phải lấy
khăn lau" "Vậy là cô ta gần năm mươi" "Sao chú biết?" "Những người lớn tuổi, hơi xúc động là chảy
nước mắt dù họ đâu có muốn khóc. Ngáp cũng chảy nước mắt, ho cũng chảy nước mắt. Người ta nói
mắt mũi kèm nhèm là vậy. Tuyến nước mắt bị hỏng rồi. Cô nhớ nhắc bạn cô, khi đọc sách tôi, xin
cho vài ý kiến xây dựng nghe!" "Chị ấy khóc thiệt chứ không hơi xúc động như chú nói đâu, vì chị ấy
chưa đến năm mươi. Ham nói chuyện, cháu quên những thắc mắc mà chị Nguyệt Thu nhờ cháu hỏi
chú. Những chuyện chú viết, có thật không chú?" "Cũng có thật chút ít, viết thật quá, người ta chán.
Tôi phải thêm chi tiết vào cho chuyện được hấp dẫn. Có ông nhà văn nào đó nói. Chuyện hư cấu bao
giờ cũng thật hơn chuyện thật" "Cô gái ma trong tranh hiện ra với cậu thanh niên. Chuyện có thật
không chú? Bức tranh đó bây giờ ở đâu chú?" "Làm gì có ma, thì làm sao mà chuyện thật được. Nói
với bạn cô rằng đọc để giải trí, đừng tin những gì tôi viết mà bị ám ảnh. Có phải cô đang xuống xe
không?" "Sao chú biết?" "Nghe cô đóng cửa cái rầm, còn bấm cái remote "tít, tít". Cô đang vô nhà.
Phải không?" "Sai rồi. Cháu vô tiệm cơm chỉ." "Cơm chỉ là sao?" "Muốn ăn món nào thì chỉ món đó,
người bán cho vô hộp, đem về nhà ăn, khỏi nấu nướng mất công" "Vậy cũng tiện. Nhưng tôi có ý
kiến nầy, nếu không vừa ý thì đừng giận. Là nên nấu nướng cho chồng con, đó là niềm vui của
người vợ. Nấu vài món đơn giản thôi, nhanh lắm." "Chú dạy đời lầm người rồi. Cháu sống một mình,
chồng con gì đâu mà phải nấu nướng." "Cô chưa lập gia đình à? Xin lỗi nghe!" "Cháu cũng có chồng
nhưng bây giờ tan hàng rồi. Đang ở chung với chị Nguyệt Thu, người mê truyện chú viết đó." "Tôi
không dám hỏi chuyện riêng tư của cô, nhưng người như cô, vui vẻ, khôn lanh, có công ăn việc làm
vững vàng thì dư sức có một gia đình đàng hoàng như những người khác." "Để hôm nào có thì giờ,
cháu kể chuyện gia đình của cháu cho chú nghe. Chuyện dài lắm, chú mà nghe được dám viết thành
tiểu thuyết hay lắm, nhưng kết cuộc là cháu đã li dị chồng cháu. Anh ta lăng nhăng quá. Trẻ không
tha, già không từ. Hiện đang ở Việt Nam với cô vợ đáng tuổi con anh ta." “Chia buồn với cô, và khen
cô có nghị lực. Lần sau, lấy chồng phải cẩn thận, lựa người đàng hoàng. Đừng hấp tấp" "Còn chú thì
sao? Vợ con ra sao?" "Tôi cũng như cô. Ăn cơm chỉ" "Vậy là cháu biết mục đích lời khuyên của chú
rồi. Ý chú muốn nói đàng hoàng như chú phải không?" "Tầm bậy. Tôi tám mươi tuổi, già hơn cô
nhiều lắm. Hơn nữa, tôi thích sống độc thân. Tự do, thoải mái quen rồi" "Ông nào gặp gái cũng hát
bài "độc thân, vợ bỏ, vợ chết". Khi người ta khám phá ra là có vợ sờ sờ ra đấy thì bảo không hạnh
phúc, sắp li dị, rồi nói xấu vợ đủ điều. Mấy bài đó xưa quá chú ơi. Chú có bài hát nào khác mấy ông
kia không?" "Biết hết! Vô mua đồ ăn mà về cho sớm." "Cháu đang sắp hàng đây." "Bye cô!" "Chú
mất lịch sự. Để cháu, là đàn bà, nói bye trước." "Dạ. Xin lỗi. Tôi quen nói với bạn trai. Không muốn

