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Mới nghe tin một anh bạn 
vừa qua đời. Không ngạc 
nhiên lắm. Vì biết chuyện sẽ 
phải xảy đến! Ba tháng trước 
trong một buổi party tôi gặp 
anh, mặt mày nhợt nhạt, đầy 
vẻ ưu tư. Hỏi thăm, anh bạn 
cho biết bị bệnh tim nặng. 
Anh kể: "Tao bị nghẹt 4 
động mạch tim, thứ dữ không 
à! Cái nghẹt 90%, cái khác 
95%, mắy thằng bác sĩ bệnh 
viện tim hạng nhất ở đây 
thấy hình chụp, tên nào cũng 
xanh mặt! Chúng nó đòi mổ 
ngay. Nhưng tao không chịu! 
Mày biết tại sao không?" 

Tôi lắc đầu: "Tao không 
biết! Nhưng tao không lấy gì 
làm lạ cả! Mày là thằng gàn 
dở nhất trong đám bạn tao 
quen. Mày không tin nhà 
thương, không tin mấy anh 
bác sĩ, mày chỉ tin vào lá số 
tử vi của mày, hồi trước mày 
nói với tao là tử vi mày thọ 
đến trên 90 mới tịch phải 
không?!" 

Anh bạn cười: " Tử vi tào 
lao! Tao nói đùa cho vui chứ 
tao tin gì mấy đồ bá láp đó! 
Tao không muốn chữa trị gì 
cả vì tao muốn chết vì bệnh 
tim!" 

Thấy tôi ngẩn người ra, 
anh bạn giải thích: "Mày xem 
mấy thằng bạn quen mình ở 
đây, thăng nào chết cũng 
thảm cả! Thằng An bị stroke, 
liệt nằm một chỗ, khổ sở đến 
mấy năm mới đi được. Thằng 
Cần bị ung thư, đau đớn biết 
bao rồi mới được giải thoát. 
Thằng Hiếu bị hư phổi, phải 
thở máy, ống thọc vào cổ 
họng, người đầy dây nhợ. 
Sống không xong mà chết 

cũng không được! Tao bị 
bệnh tim, khi nào đi là đi, 
nhanh nhất. Tao chỉ muốn 
vậy thôi đó mày!" 

Thấy tôi lắc đầu không nói 
gì, anh bạn cười bí 
hiểm: "Tao cầu được ước 
thấy đó mày à! Mày biết 
phim Dr Zhivago chứ gì! Tao 
mê nhất cảnh Omar Sharif 
đóng vai Dr Zhivago lúc già 
rồi vẫn đi tìm nàng Lara. 
Thấy bóng người đàn bà 
giống Lara trên đường, chạy 
theo rồi lên cơn đau tim, ôm 
ngực chết. Đẹp quá! Lãng 
mạn quá! Tao muốn chết 
như vậy đó mày ơi!" 

Và anh bạn đã được thỏa 
nguyện. Nghe kể lại, bạn tôi 
đang đi trong mall lớn của 
Việt Nam ở đây, bỗng chạy 
như điên cuồng theo bóng 
một người đàn bà mặc chiếc 
áo dài mầu tím đang đi ra ở 
cuối mall. Bạn tôi chạy được 
nửa hành lang, vừa chạy vừa 
la lớn "Mỵ Viên! Mỵ 
Viên!" Người đàn bà mặc áo 
dài tím như không nghe thấy 
gì, mở cửa bước ra khỏi mall. 
Bạn tôi đứng khựng lại, rồi 
ôm ngực lảo đảo ngã xuống. 
Như hệt cảnh Dr Zhivago lên 
cơn đau tim, chết khi chạy 
đuổi theo bóng hình nàng 
Lara.  

Và tôi nghiệm ra rằng, 
bạn tôi quả thật không hề 
gàn dở chút nào cả! 

 


