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háng tÜ, mùa Hå låi vŠ. VŠ theo
v§i nh»ng cÖn n¡ng nóng nung
ngÜ©i Ç‰n khô khÓc cä làn da, hay
theo v§i nhiŠu trÆn mÜa rào ch®t Çi
rÒi ch®t Ç‰n. Theo v§i nh»ng ti‰ng
ve, ti‰ng d‰ râm ran trong lùm cây
bøi cÕ, và theo cùng v§i cä cái s¡c
màu ÇÕ r¿c, chói chang cûa tØng
cánh phÜ®ng vï ª trên cao.
PhÜ®ng và mùa hè, mùa hè v§i
phÜ®ng, cÙ nhÜ th‰ Çó là m¶t s¿ k‰t
h®p tÜÖng xÙng và rÃt Ç‡i hài hòa
cûa thiên nhiên. Bªi trong màu ÇÕ
hØng h¿c cûa nh»ng bông hoa
phÜ®ng, dÜ©ng nhÜ có lÅn cái ánh
n¡ng g¡t gao cûa nh»ng tia lºa mùa
hè, cÛng nhÜ chính nh© s¿ Ç° lºa Ãy
mà nh»ng cánh phÜ®ng hÒng nhÜ
ÇÜ®c thêm th¡m, thêm tÜÖi!
Trong t¿ nhiên cÛng có bao
nhiêu loài hoa cùng mang m¶t màu
s¡c ÇÕ: trång nguyên, dâm bøt, layÖn,
xác pháo... Th‰ nhÜng tÃt cä chúng
ÇŠu không th‹ l¶t tä ÇÜ®c h‰t cái

chói chang, gay g¡t cûa lºa mùa hè.
ChÌ có phÜ®ng xÙng Çáng là sÙ giä
cûa mùa hè vì nó b¡t ÇÀu lác Çác nª
hoa vào dÎp ÇÀu hè nóng bÙc và cÛng
bi‰t ‘rút lui’ vào dÎp cuÓi hå sang thu.
ThÆt tình, phÜ®ng không phäi là
loài kén ch‡ ‘ngø cÜ’, nhÜng nÖi
chÓn ngø cÜ thì thÜ©ng hay kén
phÜ®ng. Thº Ç‹ š, nhiŠu ngôi nhà,
dÅu là biŒt th¿ tÜ©ng cao, ÇÃt r¶ng
nhÜng ít khi nào có Ç‰n m¶t gÓc
phÜ®ng nÜÖng thân. Nói chi Ç‰n
nh»ng lÜ®t cây Ç° dài trên nh»ng con
l¶ r¶ng thênh thang, låi càng hi‰m
khi thÃy bóng dáng cûa phÜ®ng. Th‰
nhÜng, có m¶t nÖi, luôn luôn låi có
nhiŠu, rÃt nhiŠu là khác, nh»ng gÓc
phÜ®ng hÒng c° thø. ñó là trong sân
cûa bÃt cÙ ngôi trÜ©ng l§n bé nào
Çây Çó. Có phäi chæng vì vÆy, loài
hoa ÇÜ®c mŒnh danh là hoa mùa hå
Ãy låi ÇÒng th©i cÛng ÇÜ®c mang
danh là hoa h†c trò ?
Ai Çã tØng m¶t th©i c¡p sách
ch¡c h£n ÇŠu có vÜÖng vÃn ít nhiŠu
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nh»ng k› niŒm quanh gÓc phÜ®ng
hÒng. Träi qua bao nhiêu mái trÜ©ng,
träi qua bao nhiêu tu°i l§p thì cÛng
có bÃy nhiêu nh»ng k› niŒm thân
thÜÖng cûa lÙa tu°i thÀn tiên Ãy. Vào
cái thuª mà
nh»ng ngày
hè là nh»ng
ngày nghÌ hè
Çúng nghïa
(không Ç‰n
trÜ©ng,
không h†c
thêm, không
g¥p bån...),
tr†n ba
tháng hè xa
cách là cä
m¶t khoäng
th©i gian dài
Çæng Ç£ng
cûa s¿ da
di‰t nh§
nhung. Nh§
trÜ©ng, nh§
thÀy cô, nh§ bè bån... Có khi låi
ch£ng mong phÜ®ng nª, rÒi có khi
låi mong phÜ®ng chóng tàn. Mùa hoa
phÜ®ng là mùa cûa thi cº, mùa cûa
chia xa, nh»ng n‡i bâng khuâng,
man mác cÙ träi dài, träi r¶ng trong
nh»ng gi© phút sau cùng cûa nh»ng
ti‰t h†c cuÓi næm. Có h†c ÇÜ®c gì
n»a Çâu khi hÒn cÙ thä cho bay ª bên

ngoài cºa l§p, nÖi mà trên cao kia
nh»ng cánh phÜ®ng hÒng cÙ hÒn
nhiên khoe s¡c th¡m, nÖi mà ª phía
dÜ§i xa kia là m¶t l§p thäm nhung
dày v§i nh»ng cánh phÜ®ng già vØa
tan tác rÖi rÖi.
Nh»ng cuÓn lÜu
bút chuyŠn tay,
nh»ng tÃm hình
chøp v¶i, nh»ng
cái b¡t tay bÎn
rÎn không r©i, và
còn có cä nh»ng
gi†t lŒ long lanh
nÖi khóe m¡t
Nh»ng gÓc
phÜ®ng trong
sân trÜ©ng cÙ
m‡i næm låi
thêm m¶t lÀn
chÙng ki‰n
nh»ng cu¶c chia
lìa cûa nh»ng
l§p h†c trò Çã
Ç‰n và Çã Çi nhÜ
th‰. Và ch¡c h£n, trong tim cûa các
cô cÆu h†c trò tu°i nhÕ Ãy, màu cûa
phÜ®ng së mãi mãi là màu ÇÕ th¡m
tÜÖi nguyên vì nó Çã g¡n liŠn v§i
m¶t quãng Ç©i thÆt thÀn tiên cûa m‡i
con ngÜ©i.
Mùa hè låi Ç‰n, và phÜ®ng hÒng
låi Çã tr° bông ...
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