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N

h»ng ngày nhÜ lá, tháng nhÜ mây, câu
thÖ cûa m¶t thi sï nào đó Ç†c thoáng
qua m¶t lÀn trong Ç©i, cÙ Çi theo mãi và thÙc
dÆy cùng tôi khi nghĩ vŠ cu¶c Ç©i. R©i ViŒt
Nam cuÓi næm 2000, v§i duy nhÃt ÇiŠu tâm
niŒm, tÃt cä b¡t ÇÀu tØ sÓ không. TÃt cä cái
ta đã tåo d¿ng cho m¶t cu¶c sÓng mà ta
tÜªng Çã bình yên và ÇÎnh mŒnh Çã an bài,
tho¡t cái Çã bi‰n thành hÜ không. Quy‰t
ÇÎnh ra Çi khi tu°i Ç©i không còn trÈ và dù
r¢ng không g¥p nh»ng hi‹m nguy và Çau
kh° nhÜ các bån mình Çã ch†n cho m¶t
tÜÖng lai tÓt Çẹp hÖn chuy‰n đi vÅn mang
ÇÀy bÃt tr¡c trong tâm tÜªng, v§i m¶t niŠm
hy v†ng, con cái mình së sÓng khá hÖn
mình.

Nh»ng næm tháng ÇÀu tiên sÓng trên dÃt
MÏ, cu¶c Ç©i không Ç‰n nỗi tŒ l¡m nhÜ
mình Çã nghĩ, tuy ch£ng b¢ng ai nhÜng nhìn
ra chung quanh có nh»ng ngÜ©i MÏ Çã sÓng
ª Çây tØ Ç©i cha ông cûa h† mà vÅn kh° hÖn
mình. VÆy là yên tâm rÒi, có th‹ sÓng và tÒn
tåi. ChÌ có duy nhÃt m¶t mÃt mát mà không
có gì bù Ç¡p n°i Çó là bån bè. Mình cô Ç¶c
v§i chính mình vì bao nhiêu næm sÓng Çã
quen có bån bè thân quen xung quanh k‹ tØ
ngày Çi h†c cho đ‰n khi Çi làm. RÒi m¶t
ngày bỗng nhiên bi‰n mÃt nhÜ không hŠ có
s¿ hiŒn diŒn cûa h† trong cu¶c Ç©i. N°i cô
ÇÖn vô cùng tÆn.
Nh»ng tháng ngày tìm ki‰m vô v†ng trên
net tìm bån bè, sau gÀn 5 næm chÌ là con sÓ
không tròn trĩnh. CuÓi cùng đ‰n m¶t ngày
ÇÀu xuân nhân gọi ÇiŒn thoåi chúc t‰t thÀy
cô mình m§i ÇÜ®c tin NguyÍn Du có
website. Ngay lÆp tÙc sau cu¶c nói chuyŒn
là lao ngay vào computer Ç‹ tìm. Nh»ng tên

bån bè thân quen hiŒn ra nhÜ m¶t giÃc mÖ
và không bao gi© mình nghĩ r¢ng sau hÖn
hai mÜÖi næm mình lại có th‹ g¥p lại dù chÌ
là tên tu°i.

ñÀu tiên là email hÕi thæm bån còn nh§
mình là ai, có th‹ liên låc nói chuyŒn ÇÜ®c
không? Thû tuc ÇÀu tiên vì có th‹ sau bao
nhiêu næm không g¥p m†i chuyŒn Çã thay
Ç°i. Bån không còn nh§ mình hay kš Ùc
mình Çã sai. Tạo hóa Çã sinh ra loài ngÜ©i
quả thÆt là kÿ diŒu. Nh»ng tên tu°i, hình
dáng, tính cách sau bao nhiêu næm n¢m yên,
tÜªng r¢ng Çã quên bỗng hiŒn vŠ nhÜ chuyŒn
chiêm bao. Sau email là ÇiŒn th†ai, hÓi hä
hÕi, v¶i vàng trä l©i Ç‹ rÒi sau cu¶c nói
chuyŒn mình vÅn cäm giác là chÜa nói gì.
Nh»ng k› miŒn xÜa tràn vŠ nhÜ thác lũ,
mình nhÜ trª vŠ v§i tu°i thÖ...

Tình bån sau bao nhiêu næm cÙ tÜªng Çã
tàn phai theo th©i gian, nh»ng bon chen tÃt
bÆt cûa gánh n¥ng mÜu sinh và Ç©i sÓng gia
Çình. Không phân biŒt h†c l§p nào, h†c v§i
ai mà tÃt cä nhÜ hoà chung vào nhau. ñiŠu
này dễ hi‹u thôi vì chúng ta có chung nh»ng
k› niŒm và th©i Çi h†c là th©i gian mà ta vô
tÜ nhÃt nên nh»ng gì ta nh§ vŠ nó luôn luôn
ng†t ngào. Nhìn hình änh cûa nhau trên
website thÃy gánh n¥ng cûa th©i gian Çã
hiŒn ra trên nh»ng khuôn m¥t bån bè và có
lẽ trên chính mình mà bän thân mình không
nhÆn ra. Ngày nào cÛng online Ç‹ tìm xem
có thêm ai m§i, vào forum xem có gì cÀn
chia xÈ, Ç†c tin tÙc Ç‹ bi‰t vŠ nh»ng gì mình
có th‹ làm.
M°i ngày tôi ch†n ÇÜ©ng mình Çi, ÇÜ©ng
d‰n anh em, ÇÜ©ng Ç‰n bån bè. nh»ng l©i
nhåc TrÎnh Công SÖn nghe tØ nh»ng næm 77,
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78 tại sân trÜ©ng LaSan Taberd cÙ vang mãi
trong ÇÀu nhÜ thÀm nh¡c. Th©i gian tÜªng
chØng Çã xóa m© tÃt cä, nhÜng tình bån thì
không, nó chÌ ngû yên Çâu dó trong tâm thÙc
và chÌ cÀn m¶t ÇÓm lºa nhÕ nhoi là bØng
cháy. Nói chuyŒn v§i bån mà trong ÇÀu chÌ
là hình änh bån ngày xÜa. tØ gi†ng nói, ti‰ng
cÜ©i thân quen nhÜ chÜa bao gi© xa cách.
Nỗi nh§ mong ÇÜ®c ngÒi bên nhau nói
chuyŒn, ÇÜ®c g¥p m¥t sau bao nhiêu næm cÙ

thôi thúc sao cho mau t§i ngày h¶i ng¶. Xin
ÇÜ®c ngÕ l©i cám Ön nh»ng ngÜ©i tiên phong
trong š tÜªng ban ÇÀu Çã lÆp nên website vŠ
trÜ©ng chúng ta, cÛng cám Ön tÃt cä các bån
bè cûa tôi vŠ nh»ng chia xÈ, thæm hÕi, quan
tâm Ç‰n nhau và mong r¢ng website cûa
chúng ta ngày m¶t phát tri‹n và l§n månh
hÖn Ç‹ trª thành nÖi chÓn Ç‹ Çi vŠ, cæn nhà
chung NguyÍn Du.
***

Hàng cây
Nguyễn Đình Hòa

Ở

đâu mà chẳng có cây xanh. Người ta xem cây xanh như những đứa con, chăm sóc và thương
yêu theo dõi từng ngày, từng tháng, từng năm, xem chúng lớn lên như thế nào, mạnh khỏe
ốm đau ra sao?

Thời trung học của tôi cũng trải qua với các cây xanh đựơc trồng tại sân trường Nguyễn Du,
T

cư xá Bắc Hải…cứ mỗi sáng tập thể dục giữa giờ là chúng tôi cùng đứng với chúng, cùng với
chúng tập thể dục theo nhịp đếm và theo người mẫu của một bạn nào đấy… Khi vui thì nâng niu
cành lá của cây vốn còn non yếu, khi bực mình thì bứt lá, bẻ cành cho bõ ghét… nhất là bọn học
sinh nam trong đó có tôi... Nhưng hàng cây trong sân trường vẵn bình thản, không giận hờn đám
học sinh ngỗ nghịch, trong đó lại cũng có tôi, cứ lớn dần theo năm tháng…

Người ta bảo rằng cây cối cũng đến tuổi dậy thì, phải mất hơn chục năm hơn cây mới trổ mã,
ra hoa, cành lá xum xuê, ra dáng thanh niên hoặc thiếu nữ quyến rũ…
Chiều nay có dịp vào cư xá Bắc

Hải, tôi chở thằng con đang học tiểu học, đi ngang trường
Nguyễn Du, nói với thằng nhóc: “truờng học của Ba ngày xưa đó”… nó thốt lên: “ Cao quá, cao
hơn cổng trường”. “Cái gì cao quá?”. “Các cây”. “Ở đâu?” “Thì trong trường Ba học hồi xưa nè!”
Bình thường đi qua lại, bận rộn lo toan công việc, nhiều khi thật không để ý, chợt thằng nhóc
nhắc đến mới thấy giật mình. Hóa ra tất cả các cây xanh do tụi mình trồng từ những năm bảy bảybảy tám giờ đã khác.

Cái mà bọn học sinh chúng mình chợt khám phá ra là “mau quá”… hàng cây ở ngay trong
sân trường Nguyễn Du đã lớn, trưởng thành rồi, khơi dậy đâu đó trong lòng một góc thời học
sinh trung học từ lâu đã xa, nó khiến cho mình bình thản hơn, lắng đọng hơn giữa cuộc sống tất
bật này…

Về nhà, tính khoe với bà xã, mình và thằng nhóc mới vừa đi ngang trường xưa, sống lại với
cảm giác thời trung học… chợt giựt mình khi nghe giọng nói của bà xã: “Lại thấy tóc bạc nhiều
hơn rồi, để tối tui nhổ thêm mấy sợi tóc bạc cho ông nghen!”
***
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