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Hôm 16/01/2015 trời Saigon trở lạnh. Không thấy tuyết rơi và cũng 

không thấy mọi người trong gia đình quây quần bên lò sưởi. Vậy mà họ la lên 

“lạnh, lạnh quá”. Nhiệt độ 18°C có thấm vào đâu so với Đà Lạt hay Pleiku. Tám 

năm thời tiết trở lại một lần là ân huệ trời đất ban cho Saigon! Người ta quí 

trọng và cảm thấy thú vị lắm. Cái lạnh Saigon xem ra đỏng đảnh… Sở dĩ cô bé 

ghi lại trong nhật ký vì ngày lạnh chỉ có từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng, ngoài 

thời gian này trời ấm áp hơn. Và nếu không tranh thủ nó sẽ qua đi, người ta sẽ 

mất cơ hội cảm nhận đươc cái lạnh hiếm hoi Saigon. 

Rón rén bước xuống giường, lần về phía cửa chính. Ngoài đường dòng 

người trôi qua vùn vụt. Từ già đến bé đều khoe những chiếc áo gió dày, mỏng 

đủ màu xanh, vàng, tím, đỏ, trắng. Trông rất vui mắt. Cô bé đang dõi theo cảnh 

“lạnh hóa” của người Saigon. Bỗng điện thoai reo: 

- Anh hả, em nghe. 

- Em đang làm gì đó? Em cảm thấy gì không? 

       - Em cảm thấy lạnh! 

 - Sáng nay không đi học? 

 - Anh không nhớ hôm nay thứ mấy sao? 

 - À, nhớ rồi. Yêu em anh quên ngày tháng! 

 - Thật không đó? Nịnh đầm khá đấy! Tạm tin như thế… 

 - Tối nay mình đi chơi nhé? 

 - Đi chơi với anh hả? Lấy lý do gi ra khỏi nhà ban đêm. 

- Em nói là đi siêu thị hay đến nhà bạn bè gì đó… 

- Đơn giản vậy sao? Em chưa bao giờ nói dối ba mẹ điều gì. Phải có trách 

nhiệm với lời nói của mình! Hơn nữa anh chưa tới nhà. Ba, má em chưa biết mặt 

anh. 

- Làm thế nào bây giờ? Khó quá… 

- Em không dám hứa trước. Để nghĩ xem sao… 

 Có lẽ cái lạnh Saigon đã giúp cô bé khéo léo tìm ra lời nói chân thật nhất 

thuyết phục được ba, má cô ta. Cô bé  vội điện thoại cho bạn trai mình: 

- Anh hả. Đươc rồi!  

Bạn trai mừng quýnh… 

Năm giờ chiều, không khí lạnh, mặt trời đi ngủ sớm. Chuẩn bị sẵn sàng. 

Cô bé chọn cho mình quần Jean áo Bull dài tay trông gọn gàng, ấm áp. Đôi bạn 



nhỏ bên nhau trong góc quán rất thân thiện. Họ nói với nhau rất khẽ. Họ hít hà 

với ly cà phê như lạnh lắm… 

 Mười giờ khuya tay trong tay ra đường. Con đường quen thuộc, thấp 

thoáng trên đường rợp bóng lá đôi tay tự tìm lấy nhau, bước rất chậm. Cái lạnh 

làm cho người ta gần gũi, cần thiết có nhau. Nụ hôn trao nhau sẽ dài hơn, cái 

nắm tay chặt hơn. Cái lạnh là để củng cố tình yêu.  Cô bé nhìn bạn mình tình tự 

- Mình quen nhau bao lâu rồi anh nhớ không? 

- Trên hai năm. 

- Đi chơi với nhau bao nhiêu lần? 

- Không nhiều. 

- Mình đã nói gì với nhau chưa? 

- Hình như không có cơ hội dù trên Laptop hay điện thoại. Cứ mỗi lần 

anh muốn nói em lại lảng sang chuyện khác. 

- Đêm nay lạnh em muốn nghe anh nói! 

- Anh rât yêu em. 

- Anh quan niệm thế nào về tình yêu. 

Ngoài những yếu tố việc làm ổn định, nhà ở. Thông thường thì anh làm 

chồng, em làm vợ rồi sinh con cái duy trì nòi giống. 

- Nếu có vậy thì anh không làm chồng em được. 

- Anh không hiểu. 

-Theo em ta phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Em rất quan trọng 

điều này. “Em hay thức khuya viết lách”… Em phải nói trước cho ai đó là vị 

hôn phu sau này không ngỡ ngàng, không miễn cưỡng… Anh có chìu vợ anh 

như vậy không? 

- Vợ chồng không những yêu nhau mà còn hiểu nhau… Được thôi. Anh 

vẫn tha thiết yêu em dù mùa lạnh có đi qua. 

Càng về khuya người ta càng ra đường nhiều. Dường như họ muốn thể 

hiện tình yêu. Cô bé kéo cổ áo gió lên cao, khẽ nói: 

 - Lạnh làm mọi vật vô tri biết nói. 

 - Em hơi lãng mạn. 

 - Đôi khi cũng cần cho đời sống… 

Cảm ơn cái lạnh Saigon dù không run cằm cặp, tái da, tái mặt nhưng đã 

cho chúng ta hiểu nhau hơn. Gắn bó hơn. Yêu nhau nhiều hơn… 
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