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Khi đọc bài: “ Lãng mạn trên đồi” của Huyền, cô mới hiểu rằng trong 

tâm tưởng mỗi người đều có một loài cỏ tím khác nhau.  

Với Huyền thì cỏ tím 

không phải là một mà có đến hai 

loại: một loại có người gọi là 

mồng gà rừng, loại kia có bông 

giống loại cỏ mà các cậu bé trai 

ngày trước thường dùng để đưa 

kiến bọ nhọt vào tổ dế làm cho 

những con dế cụ gan lì nhất cũng 

phải vọt ra. Nhưng loại cỏ tím của 

Huyền toàn bộ bông phơn phớt 

sắc tím hồng và đầu ngọn sắc tím 

đậm hơn.  

Với Sen, cỏ tím là loại cỏ mọc thành cụm chỉ cao hơn mặt đất một chút, 

đầu mùa khô bung hoa mườn mượt tím; cuối mùa xơ xác, cằn cỗi. Cỏ tím như 

hình ảnh chỉ nơi đất xấu, không phì nhiêu màu mỡ…  

Cỏ tím mỗi người một khác. Và kỉ niệm tuổi học trò hẳn cũng chẳng ai 

giống ai. Với cô, cô nhớ mãi chuyện năm cô mười sáu trăng tròn, vóc dáng 

thanh mảnh, mái tóc dài xõa ngang 

lưng. Cô học lớp 10B trường TH 

Pleime nhưng lại được một người 

bạn lớp 11C trường TH Minh Đức 

mời dự tiệc giáng sinh tại trường.  

Sau buổi tiệc một chàng trai 

liên tục nhờ em gái làm chim xanh 

đưa thơ tình cho cô. Ôi, những vần 

thơ  vụng dại nhưng ngày ấy trái tim 

cô đập loạn nhịp. Lúc đầu chỉ là 

những câu thơ bâng quơ: 

 

Có bờ cát nào xa 

Đưa chân em dịu dàng 

Cho ta thành mây lạ 

Suốt một đời lang thang 

Có tà áo nào xanh 



Em điểm trang mỗi ngày 

Biển trùng trùng đá cuội 

Dấu chim buồn tung bay…  

 

lúc uống thuốc liều gọi thẳng tên cô: 

 

H đã đến mùa thương cây trổ lá 

Có tôi chờ trong một nỗi phân vân 

Bước H qua guốc gõ nhịp vạn lần 

Tôi cũng thế nghe tim mình rộn rã 

Phong thư nhỏ chứa nhiều thương với nhớ 

Tôi viết bằng ngày tháng cũ đam mê… 

 

lúc thầm trách móc:  

 

Nàng đã đến hai bàn tay bối rối 

Tóc vương mềm buông nhẹ ngón mây thơ 

Sao nhìn tôi đôi mắt nhỏ hững hờ 

Sao chẳng nói những lời chưa ước hẹn? 

 

Chao ơi, “ lời chưa ước hẹn” mà hờn mà trách “sao chẳng nói” là làm 

răng? 

Những bài thơ tỏ tình mang hơi hướm học trò được chàng nắn nót chép 

tay và cẩn thận ép vào tập thơ của Nguyên Sa rồi mới nhờ cô em gái dấm dúi 

trao cho cô. Mười sáu tuổi, còn bé cô mắc cỡ không dám hé môi tâm sự với ai- 

kể cả người bạn thân nhất cô cũng không tiết lộ. Chỉ có cô em gái thỉnh thoảng 

được đọc ké và cô bé cũng vô cùng ngưỡng mộ tài thơ của chàng trai lớp 11C 

trường TH Minh Đức.  

Những bài thơ khiến cô bối rối, thẹn thùng. Những bài thơ đưa cô vào 

trạng thái bồng bềnh, lâng lâng như cô bé trong bài hát: “ Hôm nay em đi trời 

không có nắng. Nhưng sao đôi má em lại bừng bừng. Nơi em đi qua lửa không 

bốc cháy. Nhưng sao đôi má em như người say(…) Không ai ca vang ngoài kia 

trên phố/ Không ai ca hát nơi này, phòng nhà/ Nhưng trong tim em nhịp vui lia 

lía/ Trong tai em réo muôn vàn lời ca”. E lệ. Xấu hổ. Nơm nớp sợ bí mật của 

mình bị mọi người biết. Nhớ nhớ quên quên. Vui đó buồn đó. Một thoáng kiêu 

hãnh. Buồn lo chất chồng. Bao nỗi niềm ngổn ngang, rối bời trong tâm hồn cô 

bé vừa mới lớn trước xấp thơ tình ngày càng dày của người mà cô tình cờ gặp 

gỡ ở buổi tiệc Giáng Sinh đặc biệt tại trường TH Minh Đức năm 1971.  

Những bài thơ ấy theo cô đi đến chân trời xa, giữ cho cô những kỉ niệm 

êm đẹp của một thời hoa mộng. Nhớ sao tuần lễ Văn hóa mà cô và một số bạn 

thân được chụp ảnh cùng giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ- Viện trưởng Đại học 

Minh Đức- Sài Gòn, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Lê Nhược 

Thủy, vợ chồng nhạc sĩ Lê Uyên Phương! Nhớ biết bao hình ảnh thầy Vũ 



Hoàng trong đêm ra mắt tập thơ của “người ấy”. Nhớ những lần cô và bạn bè 

diễn kịch, diễn văn nghệ ở trường; rồi những buổi tản bộ dạo chơi thời áo 

trắng… Nhớ đến mức tà áo dài trong một kỳ đại hội của cô đã được vẽ một hình 

ảnh của Pleiku cùng một khổ thơ mà “ người ấy” đã nhờ em gái trao tận tay cô 

năm nào: 

                          Mùa Xuân này ta mời em lên núi 

                          Hét vào rừng rừng hét lại cùng ta 

                          Hỡi những Mùa Xuân lẫn mặt muôn đời  

                          Hãy về đây một lần may áo mới 

 

 Một mùa Giáng Sinh nữa sắp về…! 

                                                                                           Tháng 12. 2014 

                                                                                                    NTĐ     

 


