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hững cơn mưa rào đầu mùa đã giải nhiệt cái không khí nóng bức, oi nồng 

cho con người và vạn vật trong nắng hạn từ trước tết. Cơn mưa đã làm cho 

các loài thực vật vươn sức sống, thêm niềm vui cho nông dân với những cây lúa, cà 

phê, hồ tiêu, cao su cùng các hoa màu khác.  

    Tôi có thói quen hay nhìn các 

loai hoa trên đường mỗi khi ra phố. 

Không hiểu tự lúc nào tôi yêu hoa đến 

thế. Có lẽ từ hôm tập tễnh làm thơ, 

viết văn. Cảm xúc trước vẻ đẹp thiên 

nhiên của những thắng cảnh, sự hấp 

dẫn của các loài hoa đã làm tâm hồn 

tôi hình như tươi trẻ, thêm yêu cuộc 

sống.  

   Tôi nhớ có một lần đi cùng với 

một người bạn. Chúng tôi đang trò 

chuyện rổn rang thì tôi nghe tiếng: 

- Anh dừng xe, dừng xe… 

- Để làm gì? (Tôi hỏi) 

- … chụp hình hoa Bằng lăng.  

Đó là lần đầu tiên tôi biết được 

tên hoa này và vẻ đẹp của nó .Sự 

quyến rũ của hoa Bằng lăng, ai nhìn 

cũng xao động. Hoa Bằng lăng có một 

sức sống mãnh liệt ngay trong thời tiết 

hanh khô. Theo tôi nhận xét: càng nắng nóng hoa nở càng đẹp. Hoa Bằng lăng tươi 

thắm, rực rỡ xen kẽ với các loài hoa khác trên các đường phố, nhưng nổi bật nhất là 

đường Đinh Tiên Hoàng - Nơi ngày xưa tôi ở và chung đường về với các bạn. 
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    Sau cơn mưa, không khí đã dịu mát. Tôi hòa cùng dòng người trú mưa, dạo 

quanh thành phố một vòng. Hình 

như cảnh vật đã khởi sắc. Những 

đường phố với đủ sắc màu của 

các loại hoa đã cuốn hút tôi trên 

đường đi. Nào là màu xanh của 

hàng Thông, hàng Dương; đỏ của 

Phượng vĩ, Osaka Nhật trên dãy 

phố về nhà tôi, vàng lung linh 

Hoàng yến trên đường Thống 

Nhất về hồ Đức An. Tôi say mê 

nhìn hoa, để rồi đứng trước mái 

trường xưa lúc nào không hay. 

Nhìn Phượng đỏ thắm  sân trường 

lòng tôi xao xuyến, man mác buồn, 

nhớ kỷ niệm một thời thơ mộng 

của tuổi học trò. Vậy là mùa hè, 

mùa chia tay đã đến rồi sao!? Bồi 

hồi, nhớ lại ngày chia tay, để rồi 

mãi mãi... 

 

 

gôi trường ngày ấy xa xưa 

Hôm nay thăm lại như vừa mới đây 

Buồn vui kỷ niệm vơi đầy 

Cùng bao bạn hữu cô thầy thân thương 

Hàng cây Phượng vĩ sân trường 

Xác hoa rụng đỏ để vương nỗi sầu 

Hỡi người em nhỏ nơi đâu 

Có về chốn cũ lần đầu mình quen. 

 

Nguyễn Minh Triết 
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