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Mời người lên xe ..về miền quá khứ, mời người đem theo,trọn vẹn tin 

yêu....Ừ, tôi đã lên xe – về núi phố với một cảm xúc trào dâng – bồi hồi – thắc 

thỏm. Một đêm dài trên chuyến xe – thao thức – không thể nhắm mắt ,dù chỉ 

một giây.Nỗi mong chờ - dằn vặt bao ngày để đưa đến quyết định – phải về phố 

- tìm lại thân tình một thuở...mà hơn 30 năm đau đáu trong tôi – như một vết cắt 

– không thể quên, mãi mãi không thể quên.... 

Giòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng nhạc chuông – đến đâu rồi ? Trời 

mưa tầm tã ,cảnh vật tối đen – chẳng nhìn được gì ...Không thể biết được..Hỏi – 

trả lời –như một quán tính...Trời đã sang sáng – càng bồn chồn – quắt quay..Lại 

tiếng nhạc chuông – Đến đâu rồi ? 5 phút nữa thôi....Tôi ngồi bật dậy – khẽ nhìn 

khuôn mặt mình qua chiếc gương nhỏ - một chút mỏi mệt – một chút lo 

âu...Chiếc xe chậm dần và từ từ - dừng lại – Chậm rãi - túi xách trong tay – chân 

bước xuống xe – hoang mang –Làm sao nhận ra bạn mình khi 32 năm chưa hề 

gặp lại ? Mưa đục cả bầu trời – buốt lạnh- thấu xương . 

Xuống khỏi xe – giật mình - tiếng nhạc chuông lại vang lên – loay hoay- 

im bặt  . Ngước mắt nhìn  - một bóng người trước mặt – ướt sũng nước mưa – 

mặt tím tái vì lạnh – Ngd phải không? Chao ôi – H ! không thể tin được – nhéo 

mình thật đau – đúng H rồi – muốn ôm chầm lấy bạn – chạy nhanh Đ ơi, mưa to 

lắm....Mưa hắt vào mặt – đau rát – nhưng một cảm giác êm ái – nhẹ tênh – Vào 

trong quán - ồ, cả L  nữa ư– hai bạn của tôi ơi – Mặc gió mưa, mặc buốt lạnh – 

hai bạn tôi đã chờ từ 5 giờ sáng – Nước mắt chảy dài – H ơi, L ơi– Thương quá 

đi mất- nhói lòng quá – hai bạn mình ơi!!! Ba mươi hai năm – mình nhớ hai bạn 

– quắt queo theo ngày tháng – mối thâm tình đã in hằn trong trái tim mình – 

Làm sao mình trả được...Ba mươi hai năm tôi trả nợ đời.... 



Ngồi sau lưng L – chung chiếc áo mưa – Gió quật – nhưng sao mình cảm 

giác ấm áp lạ - cái ấm của tình bạn- thân thương quá – nặng lòng quá..Nhìn qua 

H – khom mình trên chiếc xe – khuôn mặt ướt đẫm –thương đến nao 

lòng...Vòng vo trên phố - mưa vẫn trắng trời – nhìn quanh – không nhận ra núi 

phố của thuở nào – chỉ còn mỗi dốc cao, dốc thấp – lạ lẫm – nhưng vẫn cảm giác 

thân quen – bởi lẽ bên tôi vẫn còn hai người bạn thương yêu này...Nơi dừng 

chân đã hiện ra, hai tên bạn nhận phòng – sánh bước cùng nhau – vẫn chưa tin 

mình đã về núi phố - Nắm chặt tay hai tên bạn để biết –mình vừa tìm thấy nhau  

.....Chúng ta có bao ngày hạnh phúc mà mãi hoài thất lạc nhau.... 

Ngày đầu ở phố –gặp lại các bạn..Cười nói tíu tít – trở lại tuổi thơ – bao 

nhiêu chuyện – cả ngày – đến đêm cũng chẳng hết – Yêu quá thân tình Núi phố - 

không cảm giác lạc lõng – cứ ngỡ mình vừa xa phố yêu thương chỉ vài ngày – 

rồi quay lại – Vậy mà – chớp mắt- đã hơn ba mươi năm ...Giờ .. – thời gian cứ 

vun vút – Sáng – chưa kịp thở đã thấy chiều dần buông – Hát với nhau – chỉ vài 

bài – đã thấy nửa đêm....Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh 

cho đời mỏi mệt.... Um, đi đâu mà không chịu về phố núi - hở hai Nàng..Phải trả 

lời sao đây..? Ký ức chợt về - mơ hồ - xa xôi - Phảng phất trong đêm. Tôi đã về 

phố núi – 1980-  Một cô gái 22 tuổi – đầy nhựa sống và yêu đời – hân hoan đi 

tìm lại tình yêu của mình sau 1 năm xa cách . Cô gái với nụ cười thật xinh xắn – 

Hai má lúm đồng tiền in sâu trên đôi má hồng .Bước chân về phố - rạng 

ngời..cười với nắng – reo vui cùng gió..Gặp bạn nhỏ, nụ cười chưa dứt..một 

giọng nói – lạ lẫm ..Về dự đám cưới Ph hở..? Cái gì ? Ai đám cưới? Đất trời sụp 

đổ - chao đảo – có cái gì chông chênh – cuốn hút cô gái vào cơn lốc – từng vòng 

xoáy – nước mắt – ngộ thật đấy – trôi ngược vào bên trong – đôi mắt – ráo 

hoảnh- ngơ ngác – thổn thức...Tất cả rơi vào trong thinh lặng...Tình yêu đầu đời 

– hồn nhiên như cỏ dại – bỗng chìm sâu – khuất tất – còn lại cô gái – không nụ 

cười – hứa với lòng...không bao giờ về núi phố nữa – Đau quá..nỗi đau biết bao 

giờ nguôi.... 

Vậy đấy – bốn mùa vẫn cứ trôi đều – đã bao đêm – cô gái đã thắp cho 

mình biết bao ngọn lửa nhớ nhung- và cô gái năm xưa giờ đã là người Đàn bà có 

tí tuổi..Lời hứa năm nào cũng trôi theo dòng thời gian . Phân vân – đắn đo- khắc 

khoải – đợi chờ - lo sợ - nỗi đau năm nào – sẽ làm tổn thương trái tim mình - và 

cuối cùng – bước chân cũng trở về núi phố..Không uổng chuyến đi – tôi đã được 



chào đón thân tình – Bạn bè còn đó với những trìu mến khôn nguôi..Và..chỉ một 

người – đã xa –thật xa- đã mờ khuất... 

Lang thang – một vòng quanh phố- tôi đi tìm cho mình con đường kỷ 

niệm – đường Trịnh Minh Thế - Chao ôi!chỉ muốn khóc thôi –con đường chừ 

rộng nhiều , nắng thênh thang đổ xuống – khoảng trời xanh ngút mắt – Không 

còn hai hàng cây đan khít vào nhau, sương mù giăng kín mỗi sáng đi học- nhìn 

xa những tà áo trắng thấp thoáng – bềnh bồng – huyền ảo. Buổi trưa ,hàng cây 

rợp mát che nắng buổi tan trường.Thế mà.. ai nỡ...Buồn ơi! Phố của tôi đã 

không còn những hàng thông,biệt điện...nhiều nhiều nữa .Một cảm giác trống 

vắng len nhẹ vào hồn..Ừ,mình cũng thay đổi mà – nhủ với lòng để xoa dịu đi 

tiếc nuối – Dù sao vẫn còn một điều không thay đổi -Tình bạn núi phố - 

Ba ngày trôi qua – nhanh ơi ! Tôi phải rời phố về với cuộc sống hàng 

ngày .Hôm chia tay – lại H và L đưa tiễn- lại nhớ lần tiễn đưa cách đây 32  năm- 

nuốt vội những giọt nước mắt – lên chiếc xe đò cũ kỹ- từng bàn tay lần mò trong 

túi quần , túi áo , tìm những đồng cuối cùng- thảy vội lên xe- Đ,Ng ơi , cầm theo 

nhỡ có chuyện gì nhé ! Quặn lòng- mặn đắng môi- Thế đấy- hình ảnh này đã 

theo mình suốt mấy mươi năm – Giờ cũng hai tên đưa mình ra xe – nước mắt 

đầm đìa- không cần phải che dấu- mà có dấu được đâu..Cầm tay 2 tên bạn – 

chắc rồi – sẽ về thăm phố núi – Về đi , đừng để nước mắt mình tuôn nữa – hình 

bóng hai tên dần xa...Ồ! một chiếc xe máy quen thuộc..D đấy ư , may quá xe 

chuẩn bị rời bến ..D ơi, mình đây, niềm thương mến tràn ngập tim mình – nắm 

vội tay D – nghẹn lời – mình đi nhé, hẹn gặp.....chiếc xe lăn bánh.. Mình thật sự 

nhớ các bạn -lúc mình lên xe về - chỉ muốn ai đó níu mình lại - có lẽ mình hơi 

hư một chút,phải ko ? Tạm biệt phố núi – tạm biệt những thân tình .... 

          Ngọc Điệp 
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