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Cơn mưa nào rồi cũng dứt. Đất trời như phẫn nộ thành phố PleiKu để chúng 

tôi những người con một thuở gắn bó nơi này gặp không ít khó khăn bởi những cơn 

mưa tầm tả kéo dài. Về đây tìm lại những gì của tuổi học trò đã trôi vào dĩ vãng, tìm 

lại một chút hương vị ngọt ngào của ai đó dành cho. Tuổi thơ sao quá dễ thương để 

rồi hôm nay với bao trăn trở. 

 Bao năm khát khao một ngày nào đó trở về phố Núi, thăm bạn bè, thầy cô, tìm 

lại dư âm cuộc tình đầu nhẹ nhàng mà lắng đọng, tìm gặp người quen đã từng ra tận 

miền Trung để thăm tôi trong thời buổi đi lại khó khăn, cách đây trên ba mươi năm về 

trước. Ước mơ vẫn là mơ ước, bập bềnh trôi theo thời gian. Lịch sử sang trang, đốt 

cháy với bao mơ ước, hoài bão của tuổi học trò trong đó có tôi. Mỗi người con của 

Phố Núi tự tìm cho mình một hướng đi khác, một phương trời nào đó để cưu mang 

thân phận mình. Gần bốn mươi năm kể từ ngày cuộc chiến tranh kết thúc, những 

người con của phố Núi ngày nào,  có người thành đạt, có người không cùng chung 

một lòng hướng về nơi mà mình phải ra đi một cách miễn cưỡng. Mỗi ngày trôi đi là 

nỗi nhớ chất chồng,: Nhớ trường PleiMe gắn liền với bao kỷ niệm của một thời cắp 

sách. Mỗi ngày đến lớp nghe một sự kiện, nào là đường Trịnh Minh Thế hôm nay đầy 

sâu, đầy bướm, chuyện các thầy cô trường mình sắp chuyển đi, chuyển đến….. 

Rồi một ngày mong ước trở thành sự thật. Tôi theo đoàn Liên Trường tại 

thành phố Hồ Chí Minh trở về PleiKu, goi chuyến đi này là về nguồn lần thứ IV, từ 

ngày 15 tháng 6 năm 2012 đến 18 tháng 6 năm 2012. Đoàn xuất phát từ cư xá Thanh 

Đa quận Bình Thạnh, lúc 8 am đến Pleiku 9 pm. Ngoài trời mưa to gió lớn, các anh 

chị Liên Trường vẫn còn chờ đợi chúng tôi, trong tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn. 

Mặc dù trời mưa to không ngớt các bạn vẫn kéo nhau đến. Qua ngày hôm sau đoàn 

đưa chúng tôi thăm lại trường cũ, những danh lam thắng cảnh ngày xưa còn lại, 

những nơi vui chơi nhân tạo sau này. Tôi ngoái mắt nhìn  theo vòng xe chuyển bánh, 

những nơi ngày xưa mình đã đi qua, rồi cảm thấy bùi ngùi, xao xuyến …. 

 Chúng tôi gặp lại nhau mới hiểu được nỗi lòng của mỗi người, một sự đồng 

cảm. Không phân biệt khác lớp, khác trường, hay không cùng lứa tuổi, chỉ một lần 

gặp nhau thôi, mà ngỡ như quen biết nhau đã lâu rồi. Tôi hay nói đùa với lũ bạn rằng: 



Có phải chăng chúng mình cùng uống chung một dòng nước núi rừng, nên mới 

thương nhau đến thế. Bạn bè cùng lớp có đứa mất, đứa còn, có đứa ở phương trời nào 

đó, không có dịp để trở về thăm lại phố Núi PleiKu. Được tin người bạn khác trường 

từng ra tận miền Trung thăm tôi sau mười năm mất liên lạc, anh đã ra đi mãi mãi sau 

chuyến thăm tôi trở về, mang theo bao điều chưa nói về cõi vĩnh hằng. Còn nhở  ngày 

xưa, khi tôi còn là cô bé, theo anh đi picnic Suối Dâu, Biển Hồ………, lắng nghe 

những lời tâm sự trên trang giấy anh gửi cho tôi, tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh 

lúc bấy giờ. Tuổi học trò với bao điều không nói được bằng lời, hay bằng hành động 

rụt rè, tất cả rồi để gió mang theo. Anh đã ra đi mà tôi có hay đâu. Bao nhiêu năm qua 

tôi mãi đi tìm anh trong vô vọng, tìm một câu trả lời: Vì sao anh biết được địa chỉ tôi 

đang công tác, một nơi xa xôi ở tận miền Trung, và câu hỏi ấy kể từ hôm nay sẽ chẳng 

bao giờ có lời giải đáp. 

 Người tình năm xưa còn đây, anh vẫn hiện hữu trên mảnh đất này, mà bao 

nhiêu năm qua chúng tôi không liên lạc được. Qua giọng nói trên điện thoại, anh đã 

nhận ra tôi ngay giây phút ban đầu. Bốn mươi năm gần nửa thế kỷ. Xin cảm ơn người 

vẫn còn nhớ đến tôi. 

 Anh đến gặp tôi vào buổi chiều sau cơn mưa tầm tả, lúc tôi đang chuẩn bị 

hành tranh trở về. Hạt mưa vẫn còn lất phất bay, hồ Đức An không phẳng lặng như 

bao ngày, nước khắp nơi vẫn còn đổ về ào ạt. Cả hai chúng tôi không nhận ra nhau 

bởi những thay đổi hình hài theo năm tháng. Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi ngược về phía 

sau, có phải chăng để tìm  những gì còn sót lại của một thời sắc hương. Cảm xúc trào 

dâng cả hai không nói được với nhau trong lần gặp bất ngờ này. Rồi xe chuyển bánh, 

ký ức hồi tưởng lại những gì suốt chặng đường trở về. Một đêm thức trọn mệt nhoài. 

Đến nơi rồi nhỏ bạn cùng lớp gọi, với tay xách ba lô đi thẳng về nhà. Những ngày kế 

tiếp cảm xúc của mấy mươi năm trước chảy về. Tình cảm vụng dại của tuổi thơ gắn 

liền nơi ấy, với bao kỷ niệm  tuổi học trò một thời đã đi vào quá khứ sao mãi không 

quên. 

 Khoảng cách địa lý quá xa, nên chúng tôi chỉ liên lạc với nhau qua  điện thoại. 

Anh chia sẻ với tôi rằng ; anh đang mắc phải những căn bênh nan y, hiện nay chưa có 

thuốc  điều trị dứt điểm, hàng tháng phải đí kiểm tra sức khỏe định kỳ . Biết làm gì 

đây để chia sẽ cùng anh ngoài những lời cầu nguyện………. 

Rồi ngày nọ anh vượt đường dài đi khám bệnh. Biết được tin tôi đến nơi để 

thăm anh. Từ xa giữa dòng người trong sân bệnh viện, nhìn anh tôi cảm thấy bùi ngùi, 

xúc động. Anh gầy hơn so với ngày đầu tôi mới gặp, điều đó chứng tỏ sức khỏe của 



anh giảm đi theo thời gian. Trong lúc chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm, anh kể cho tôi 

nghe những gì trong quãng đời đã đi qua, với bao gian truân sau ngày giải phóng. 

Thời đó thế hệ chúng mình cùng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, khi đất nước chưa 

phục hồi sau cuộc chiến kéo dài triền miên suốt bao thập kỷ. Mấy nhỏ bạn cùng lớp 

kể lại tương tự như thế, mà xót thương vô cùng. Tôi tran trải nỗi niềm của mình cả 

thời gian qua, kể từ ngày tôi rời xa phố Núi, mãi vấn vương như bỏ lại chốn ấy một 

nửa linh hồn. Nỗi nhớ cùng luyến tiếc một thời thơ dại in sâu trong tìm thức. Ý tưởng  

tìm  lại những gì tuột khỏi tầm tay, tìm anh bằng mọi cách, nhưng tất cả chỉ là hư vô. 

Hôm nay trong sự tình cờ gặp lại này, có phải chăng đó là định mệnh. 

  Rồi anh nhắc lại những gì trong quá khứ, lời nói đầu tiên khi chúng  mình mới 

gặp nhau, hình ảnh  của tôi ngày trước…Ấn tượng trong em vẫn là mái tóc hoe vàng 

và làn da trắng mịn của anh làm cho em không thể nào quên cho đến bây giờ. Đêm 

Noel không hẹn mà gặp, chúng mình đi dạo trên con đường Trưng Nữ Vương tình tự, 

hai hàng thông cao vút yên tĩnh rồi vòng qua các đường phố về lại nơi xuất phát. Mùa 

đông thời tiết đêm về khuya càng lạnh, mà cả hai không khoác áo ấm. Sau đó anh đưa 

em về bằng xe máy. Đường Phan Đình Phùng dài, vắng lặng điều khiển xe  phóng 

nhanh tích tắc đã đến nơi. Vừa bước xuống xe anh níu lại, ôm trọn  vào lòng, bị người 

nhà phát hiện, khiển trách….Cảm thấy tổn thương, lòng tự trọng vốn có em quyết 

định trở lại miền Trung. 

 Vòng tay cuối đường vô thức của cậu con trai vừa mới lớn, ngỡ rằng chỉ là 

một thoáng đùa cợt, thế nhưng là hệ quả của bước rẽ cuộc đời. Nếu một ngày nào đó 

đọc được những dòng chữ này, anh sẽ hiểu nguyên nhân vì sao em phải ra đi một cách 

thầm lặng. 

 Nhận kết quả xét nghiệm bệnh vẫn không giảm. Ước gì được làm Mai Đình 

của thế kỷ XXI để được chăm sóc cho anh một cách trọn vẹn.  

Sau khi đất nước thanh bình, tôi trở lại Pleiku. Nơi tôi tìm đến đầu tiên nhà 

anh trên đường Tăng Bạt Hổ. Cảnh xưa không còn, dò hỏi xung quanh được biết nhà 

anh đã chuyển đi nơi khác. Dưới cơn mưa đầu mùa nặng hạt, tôi đã tìm ra địa chỉ. Có 

ngạc nhiên lắm không anh khi gặp lại em sau bao năm mất liên lạc. Anh vẫn là anh 

của ngày nào, nhưng hôm nay tính cách thay đổi ; trầm tư mang một vẻ thoáng buồn.  

Cả hai ngồi ngắm mưa rơi trong im lặng. Dứt cơn mưa anh đưa em về, vẫn con đường 

xưa sao hôm nay quá đổi buồn tênh.Từ  đó em về ôm ấp kỷ niệm  xưa, cất vào một 

góc của tâm hồn. Vẫn tin  rằng chốn ấy anh cũng như em, khó quên được bởi cuộc 

tình  lỡ ban đầu ngây thơ, khờ khạo của tuổi học trò.  Bốn  mươi mùa đông đi qua, 



đồng nghĩa với bốn mươi mùa Giáng sinh ra đi trong hoài niệm, em chưa một lần trở 

lại giáo đường cùng ai, sợ khơi lại kỷ  niệm ngày nào khi vết thương  chưa lành hẳn.    

   Môt hôm nhận được tin anh nhập viện , vội lo dàn xếp việc nhà không những 

đến thăm mà để chăm sóc  cho anh. Ca phẩu thuật  đơn giản, qua ngày hôm sau  anh 

đã xuất viện trở về nhà, sự chuẩn bị thôi đành bỏ lỡ. Cám ơn mẹ của anh bậc lão 

thành  cao tuổi với những  lời khuyên tế nhị dành cho  tôi. Chỉ có tôi  mới là người 

chia sẻ cùng anh trong  giai đoạn này, người hiểu anh từ thời vừa  mới lớn, người hiểu 

được tâm trạng của anh sau khi cuộc chiến tranh kết thúc  và những gì trong hiện tai,. 

Có lẻ tình yêu thương ngày xưa vẫn còn đong đầy trong nỗi nhớ, cho  nên mỗi lần  

anh chia sẻ cùng tôi trên điện thoại, bên này hai dòng nước mắt trào dâng, những giọt 

nước mắt muộn màng  đầy bất lực. Thôi thì hãy để cho em thưc hiện những gì trong 

khả năng phần còn lại cuối cuộc đời  nha anh.  .   

  Xin cảm ơn thượng  đế đã cho chúng con gặp lại nhau sau những tháng năm 

dài xa cách. Chuyến tàu hoàng hôn dẫu có muộn màng, đưa chúng tôi về lại bến bờ 

yêu thương ngày xưa còn bỏ lỡ. Anh thì thầm với tôi rằng: Mong một ngày nào đó 

không xa, thời gian cho phép, anh lái xe đưa tôi đi thăm những danh lam thắng cảnh 

đẹp của đất nước. Còn tôi với những ước mơ giản đơn cùng anh lên đồi thông của phố 

Núi, anh gãy đàn cho tôi hát những bản tình ca, đưa tôi đi lại những con đường xưa 

một thời in dấu……Ước mơ bình thường mà không đơn giản khi tình cảm ngày nào 

còn lại có đủ lớn để thực hiện phải thế không anh. 

 

       PM: Điền Viên 

      Saigon, th áng 3 Haingàn 14 

 

(1) Mai Đình là người yêu của Hàn Mặc Tử. 
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