
 

 

Như vậy là H đã đi lính. 

Ngày khai giảng mình trông tìm khuôn mặt của H mãi. Có lẽ mọi người trong lớp đều 

làm như vậy. Mỗi lần thấy thêm một khuôn mặt con trai là vui khẽ trong lòng: A, tên này vẫn 

được đi học. 

Bây giờ thì kẻ lên học muộn nhất cũng đã có mặt tại trường và mình có thể kiểm soát lại 

lớp mình. Năm nay là 1 năm đặc biệt. Chiến sự đang sôi động. Sau kỳ thi lên lớp duy nhất - mọi 

năm vẫn có 2 kỳ - và lệnh gọi nhập ngũ những nam sinh viên học trễ tuổi, lớp mình còn lại phân 

nửa so với năm ngoái. Số thi rớt thì ít thôi, còn phần lớn sự mất mát đó do lịnh gọi nhập ngũ. Tụi 

con trai còn lại vài chục tên, ngồi dồn xuống phía dưới cái giảng đường nhỏ. Tụi con gái mình 

đông gấp 2, 3 lần. 

Dĩ nhiên trong đám người vắng mặt đó người ta chỉ nhớ những khuôn mặt nổi bật như tên 

T tiếu lâm, tên B lắm miệng, tên C to con nhất lớp. H thuộc những người vắng mặt và đối với tôi, 

khuôn mặt đáng nhớ nhất là H. 

H có gì đáng nhớ? Và nếu hỏi thêm: ‘để đến nỗi tôi phải lấy giấy bút mà viết ra những 

giòng chữ này, trong buổi chiều mưa buồn bã này’? thì lại càng khó trả lời cho tôi hơn. Để tôi 

nghĩ xem. Dù sao, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi nhớ H bởi vì H là một sinh viên .. đẹp trai, ăn 

mặc đẹp, học giỏi, hát hay, tính tình vui vẻ hồn nhiên. Vâng, không phải là tôi ca tụng H quá 

đáng, mà sự thực là H có những ưu điểm hơn người đó. 

Tôi nhớ những buổi sáng nắng vàng chan hoà ấm áp, H mặc áo sơ mi cụt tay màu vàng 

tươi, quần xanh đen, giầy da nâu, trông anh khoẻ mạnh gọn gàng, nổi bật trong đám sinh viên 

cùng lớp vẫn sùm sụp áo len những màu tối tăm. Tôi nhớ những chiều xám buồn gió lạnh, H mặc 

áo pullover cao cổ màu đen, quần len xám, áo jacket jean trắng khoác ngoài. Khi thì quấn khăn 

quàng cổ, khi cầm dù, khi thì mặc áo coat, tùy theo thời tiết và khung cảnh, H bao giờ ăn mặc 

cũng đẹp, lịch sự và hoà hợp với khung cảnh. Nói tóm tắt anh là người rất biết chưng diện. Nhìn 

H mặc áo veston len màu xanh rêu, không cài khuy và không cà vạt, áo sơ mi trắng, quần màu 

rượu chát đậm, tay cầm cours, đi cạnh bạn bè trên khúc quanh trước giảng đường Spellman, tiếng 

cười ròn vang, chung quanh hàng thông xanh ngắt trong nắng vàng rực rỡ .. người ta có cảm 

tưởng như đang xem một cảnh xi nê ngoại quốc. 

Cũng như tôi nhớ mãi hình ảnh H nắm tay một cô bé đi dạo ven bờ hồ Xuân Hương một 

buổi sáng chủ nhật nào đó. Nắng vàng ấm áp chan hoà. Mặt trời rực rỡ làm mặt hồ lấp lánh. Trời 

xanh lơ. Mây trắng phơn phớt. Đồi thông xanh rì. Tháp chuông nhà thờ Petit Lycee vươn cao trên 
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ngọn thông ở xa xa. H áo sơ mi cụt tay màu xanh lơ, quần màu xanh dương đậm. Cô bé bên cạnh 

thật xinh. Cô mặc áo T shirt vàng tươi, váy ngắn nhung đen. Cô cười tươi quá và nhìn cô, ai cũng 

tin chắc đó là một cô bé trường tây con nhà giàu kiểu mẫu ở Dalat này. H pha trò gì đó và cả hai 

cười ròn tan. Nhìn cảnh đó, nghe hai giọng cười đó, tự dưng tôi xúc động vô cùng. Lòng tôi lâng 

lâng, tôi như được hai giọng cười truyền sang nỗi yêu đời. Tôi vốn là 1 người con gái lãng mạn, 

có tâm hồn nghệ sĩ, yêu tất cả cái gì đẹp trên đời. Tôi thấy cảnh đó quá đẹp nên tôi xúc động. 

Buổi sáng đẹp, cảnh vật đẹp, người đẹp. Tôi, trong một phút giây, đã quên đây là Dalat và Việt 

Nam đang có chiến tranh, mà ngỡ mình như đang du lịch ở Thụy Sĩ. Này hồ, này đồi thông, này 

nóc giáo đường vươn cao, này biệt thự và một đôi tình nhân vừa đi ngang qua .. H không làm thơ 

bằng chữ nhưng anh đã làm nên những bài thơ đẹp bằng đời sống của chính mình. Nhìn cảnh đó, 

người có tâm hồn, ai mà không cảm xúc ít nhiều. Có lẽ cái nguyên do chính yếu khiến cho tôi 

tiếc nhớ H là vì tôi thấy hình như giữa H và Viện Đại Học Dalat có một tương quan mật thiết. 

VĐH Dalat và thành phố Dalat phải có những người như H để cảnh vật sang hơn, đẹp hơn và H 

mà không học ở VĐH Dalat này, sống ở thành phố Dalat này thì con người anh cũng không nổi 

bật lên như thế. 

Không phải anh chỉ có cái vỏ đẹp trai ăn diện, mà anh còn tài hoa và tính tình đáng mến. 

H học khá, năm rồi anh đứng hạng 3 trong kỳ thi lên lớp. Anh còn đàn hát rất hay, anh là 1 ca sĩ 

kiêm ‘đàn sĩ’ của trường. Anh mà bắt chước Lê Uyên Phương thì chẳng những giống mà dám 

còn hay hơn. Nhìn H ôm đàn ngồi trên bực gỗ hát bản ‘Trả lại em yêu’ trong buổi Lễ Chia Tay 

cuối niên khoá vừa qua với âm thanh tha thiết kéo dài như một lời chào, với ánh mắt sâu tối dưới 

đôi lông mày rậm, trông anh buồn bã làm sao. Viết đến đây tôi mớI nhận ra rằng anh đã hát bản 

nhạc với hết tâm hồn, vì bản nhạc đã diễn tả tâm trạng của chính anh. Phút giây buồn bã ấy chỉ có 

những lúc anh trình bày những  bản nhạc buồn, còn thường thì anh hay vui cười với người khác. 

Nụ cườI của anh vui và đẹp, như truyền sang cho người được anh cười sự tin yêu đời, như 

khuyến khích người đối diện hãy bằng lòng và vui vẻ với đời sống. Những lời nói khôi hài hồn 

nhiên dí dỏm của H vang lên trong lớp khiến cả lớp cười ầm. 

Tôi cũng buồn buồn khi nghĩ rằng tại sao ở đời có nhiều người tốt mà mang số phận xấu, 

những người đàn ông tài ba đức độ mà không được đời đãi ngộ xứng đáng, những người đàn bà 

đẹp đẽ khôn ngoan mà hay bị khổ. Thí dụ như chuyện đi lính này chẳng hạn. Phần lớn những 

nam sinh viên còn được ở lại học thì, nói xin lỗi, tầm thường, đôi khi còn .. quá tệ. Tỷ dụ tên B. 

Cái tên ‘quái thai của thờI đại’ này, tại sao hắn không bị đi lính? Hắn mà học hành cái nỗi gì? 

Chỉ nhìn cách hắn cầm cuốn vở cũng thấy ngay rằng nghề nghiệp thích hợp của hắn là thợ thuyền 

lính tráng mới phải. Hắn vẫn tiếp tục ngồi hút thuốc trong lớp, nhả khói mù mịt, cười hô hố, rung 

rung hàng râu mép rất khó coi. Rồi còn tên T, người nhỏ con, trẻ măng, đẹp trai và vui tính, hắn 

cũng bị đi lính. Hắn mà chuẩn úy ư? Hắn chỉ huy ai nổi? Rồi còn Q, N .. những khuôn mặt đáng 

mến của lớp, cũng biến mất. 

Bây giờ thì anh đang ở đâu, làm gì, hở H? Mái tóc tài tử bị hớt cua, chắc trông anh buồn 

cười lắm. Da anh đã đen vì nắng. Anh không còn hào hoa lịch sự nữa, quần áo lính đã làm anh 

chìm vào đám đông. Và tiếng cười yêu đời của anh có còn không, hay anh đang nhọc mệt lau mồ 

hôi trên trán? 

Tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh. Tôi yêu tất cả những gì đẹp trên cõi đời này. H là 1 trong 

những ‘cái gì đẹp’ đó, anh đáng yêu và tôi yêu anh. Nhưng tình yêu của tôi thầm kín, đơn phương 

và nhẹ nhàng. Tôi ngưỡng mộ anh như nhiều cô gái khác đã ngưỡng mộ, nhưng như 1 đứa bé 

thèm muốn ngắm nhìn món đồ chơi lộng lẫy qua tủ kính mà biết mình không có được. Những cô 



gái đẹp lúc nào cũng bao quanh anh, tôi không đủ điều kiện. Nhưng dù sao, tình yêu của tôi cũng 

không đậm sâu đến mức làm cho tôi đớn đau gì lắm, vì như tôi nói, anh không đi lính thì anh 

cũng chẳng thuộc về tôi. Chỉ một nỗi nhớ nhẹ nhàng, một nỗi buồn bàng bạc khi tôi một mình đi 

trên khúc quanh trước giảng đường Spellman, cái khúc quanh đẹp đẽ mà năm vừa qua có giọng 

cười dòn vang yêu đời, có bước chân mạnh mẽ tự tin của anh.. 
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 H vẫn nằm thao thức, mặc dù cái mệt mỏi của một ngày tập tành ở quân trường đang đùn 

lên trong thân thể. Vì H đang nghĩ ngợi. Phải rồi, như thằng M đã nói hồi tối ở câu lạc bộ : giờ 

đây, trên Dalat, trường đã bắt đầu khai giảng. Câu nói của thằng M làm cho cả bọn đang cười nói 

ồn ào bỗng im lìm tư lự. Những ngày mệt nhọc ở quân trường đã làm cả bọn quên thời gian. Thế 

là đã vào lính được 4 tháng rồi. Có 4 tháng trời, sao như đã lâu lắm. Ngay cả cái ngày mình giã từ 

Dalat, buổi lễ chia tay với bạn bè cũng chỉ cách đây có 5 tháng. Thế mà đã xa rồi sao, đã mất rồi 

sao? 

 Tháng 11, cuối Thu. Tựu trường bao giờ cũng vào cuối Thu. Hai bên đường dẫn đến 

VĐH giờ đang vàng rực những đoá hoa quì, màu vàng rực rỡ vui tươi, làm con đường đi học ít 

nhiều thơ mộng và bước chân đỡ mỏi hơn. Những cô nữ sinh Bùi thị Xuân đã bắt đầu có những 

sinh viên đồng hành trên con đường Bùi thị Xuân và Võ Tánh vào giờ đến trường và tan trường. 

Đường thì nhỏ, người đi bộ thì đông, hè đường không có, cái đám người đi lổn nhổn ra giữa 

đường khiến những người lái xe rất bực bội. 

 H khẽ mỉm cười: năm thứ nhất niên khoá này đông bao nhiêu người? Có nhiều em đẹp 

không? Những tên sinh viên lớp trên luôn luôn để ý đến năm thứ nhất để xem trường năm nay .. 

thu thập bao nhiêu cô sinh viên ‘coi được’, những bông hoa mới sẽ tô điểm cho VĐH suốt 4 năm 

trời. Những bông hoa cũ thì hoặc đã.. có chủ, hoặc cũng đã quen mắt. 

 Những hình ảnh bạn bè, lớp, trường Chính Trị Kinh Doanh, VĐH Dalat và thành phố 

Dalat lần lượt hiện lên trong óc H. 

 VĐH Dalat, đẹp tuyệt vời. VĐH Dalat, những sinh hoạt độc đáo. Chính trị Kinh Doanh, 

thành phố Dalat, những cái tên đọc lên là gây cho những cựu sinh viên hiện không còn ở Dalat 

nữa cả một quãng đời đầy kỷ niệm, cả một khung trời đầy tưởng nhớ. 

 Những buổi sáng sương mù trắng xoá, trên đường đi học chỉ thấy thấp thoáng bóng người 

trước mặt trong vòng vài thước, những mái tóc dài đen nổi bật và những tà áo trắng mơ hồ, 

những giảng đường thấp thoáng.. Có một buổi sáng ngày thi nào, sương trắng dày đặc dưới hồ nỉ 

non, mặt trời chiếu xuống, mặt hồ và những hạt sương phản chiếu ánh nắng sáng loé lên, làm 

thung lũng trước giảng đường Spellman như một thung lũng lửa, như mặt trời mọc từ mặt hồ, 

cảnh tượng đẹp lạ lùng. Rồi những buổi trưa đi học sớm, khúc quanh trước giảng đường 

Spellman vắng không một bóng người, mặt trời chói chang rải hoa nắng rơi tràn lan xuống mặt 

đường, ve kêu ra rả, mùi nhựa thông bay thơm trong không khí.. Những buổi chiều xám buồn, 

gió lạnh hú trên tháp chuông nguyện đường Năng Tĩnh, sương bắt đầu giăng bàng bạc, lớp học 

giục giã vị giáo sư kết thúc bài học sớm hơn giờ thường lệ, bụng đói meo, cả một khoảng đường 

dài đi bộ lên đồi xuống dốc càng làm bụng đói hơn, về đến quán cơm sung sướng ăn luôn ăn luôn 



5,6 chén cơm nóng sốt..Ngôi trường chiếm cả 1 ngọn đồi với những giảng đường xây theo kiểu 

vila của Pháp, mái đỏ, rèm cửa trắng, những thảm cỏ xanh rì, nhiều loài hoa đủ màu, nhất là anh 

đào, những con đường quanh co lên xuống dẫn từ giảng đường này qua giảng đường kia.. VĐH 

Dalat hay tổ chức những lễ lạc, những hoạt động ngoài phần học vụ. Tỷ dụ như Ngày Đại Học, 

nhằm giới thiệu cho các học sinh sắp tốt nghiệp trung học ở Dalat biết rõ về VĐH - Ngày Sinh 

Viên, nhằm mục đích kết chặt tình thân hữu giữa các sinh viên thuộc các phân khoa khác nhau 

của VĐH - Ngày Tốt Nghiệp, là ngày lễ trọng đại nhất: phát văn bằng cử nhân - Ngày Cựu Sinh 

Viên, là ngày để các sinh viên đã tốt nghiệp có dịp trở về thăm trường xưa thầy cũ - Ngày Huynh 

Đệ, là ngày để các nhóm Bảo Huynh (sinh viên năm thứ tư) chọn lựa nhóm Bảo Đệ ( sinh viên 

năm thứ nhất) để hướng dẫn cho đàn em trong việc học hành. VĐH Dalat có thể nói thuộc loại 

tiên tiến nhất nước trong việc áp dụng những phương pháp học tập và sinh hoạt của đại học Mỹ. 

Trong những ngày lễ đó, VĐH tưng bừng náo nhiệt làm sao. Người đông hơn ngày thường, áo 

quần đẹp đẽ hơn ngày thường, tiếng đàn hát vang lên từ giảng đường Spellman, tiếng reo hò dưới 

sân banh, tiếng micro sang sảng trên nguyện đường Năng Tĩnh, tiếng cười nói ở khắp các lều 

quán, gian hàng hội chợ dựng lên rải rác khắp VĐH.. Tương xứng với ngôi trường đẹp, thành 

phố đẹp, sinh viên của VĐH Dalat cũng là những sinh viên ăn mặc đẹp nhất nước. Ăn mặc đẹp 

trở thành một nhu cầu, đối với sinh viên giàu cũng như sinh viên nghèo. Nói rộng hơn, dân chúng 

Dalat cũng ăn mặc  lịch sự hơn dân thành phố khác, do thời tiết lạnh nên đòi hỏi nhiều phụ tùng 

hơn như áo len, áo khoác, áo veston, khăn quàng, mũ, giày vớ.. 

 Hoạt động văn nghệ của sinh viên VĐH Dalat rất là mạnh mẽ thường xuyên. Phần vì 

khung cảnh đẹp đẽ thơ mộng là môi trường tốt cho các tâm hồn nghệ sĩ, phần khác là đời sống xa 

gia đình ở thành phố lạnh lẽo núi đồi này dễ làm các sinh viên cảm thấy cô đơn buồn chán nên họ 

phải tìm cách giải trí. Văn nghệ được thể hiện dưới đủ hình thức như ca nhạc, kịch, ngâm thơ, 

báo chí. Một ban kịch đã được chính thức thành lập nhằm mục đích trình diễn thường xuyên. Ca 

nhạc cũng rất đa dạng, từ cổ điển tây phương, tiền chiến đến nhạc trẻ ngoại quốc và đương thời. 

Đôi khi sinh viên cũng mời những văn nghệ sĩ hoặc cư trú ở Dalat hoặc đang nghỉ mát ở Dalat 

đến trường diễn thuyết hoặc trình diễn. H nhớ những lần lò mò đi trong đêm tối tăm lạnh lẽo để 

rồi vô cùng sung sướng khi ngồi chen chúc trong cái giảng đường nhỏ bé ấm cúng, nến hồng lung 

linh, từng nốt đàn Tây ban cầm, từng tiếng hát trầm ấm vang lên trong căn phòng kín đông người 

nhưng yên lặng, đi vào tai và thấm tận hồn, chuyền tay nhau những ly giấy đựng trà Lipton nóng 

chanh đường và những mẩu bánh ngọt thơm mùi bơ sữa, ngoài cửa kính là gió lạnh và sương 

ướt.. 

 Đặc điểm khác của VĐH là có rất nhiều phe nhóm. Ngoài các nhóm ‘Hội Học’ của 

trường CTKD, nghĩa là trong suốt 4 năm học, các sinh viên phải kết hợp vớI nhau thành từng 

nhóm độ 10 người để cùng học hỏi, thuyết trình và làm các bài tập tập thể; còn có rất nhiều nhóm 

lập ra với các mục đích khác nhau. Hoặc là mục đích ái hữu địa phương như nhóm Huế, Cần 

Thơ, Bình Định, Nha Trang, Phan Rang.. Hoặc là mục đích hoạt động kinh doanh xã hội như 

Kappa Delta, Scipeco, Dấn Thân.. Hoặc là sinh hoạt tôn giáo như Đoàn Sinh Viên Công Giáo, 

Gia Đình Phật Tử.. Cần phải nói rằng VĐH Dalat có nhiều phân khoa, nhưng trụ cột là phân 

khoa CTKD độc đáo duy nhất trong nước, do đó đã quyến rũ được những sinh viên từ khắp nơi 

trong nước đến học, chiếm đến 80% tổng số sinh viên. Tình cảm ‘đồng hương’ nơi tỉnh lạ đã 

thúc đảy ngưởi ta lập các nhóm địa phương như vậy. Chỉ có sinh viên gốc Saigon là không có 

nhóm, chắc vì.. đông quá, không lập nhóm nổi. Các nhóm, các đoàn thể này đua nhau tổ chức 

văn nghệ, phát hành báo chí, đi cắm trại..  



Dalat là thành phố lý tưởng để đi picnic và cắm trại với vô số thác, suối, thung lũng, núi 

rừng tuyệt đẹp. Và Dalat cũng là 1 thành phố lý tưởng để tổ chức nhảy đầm tại nhà. Nhiều villa 

biệt lập, vắng vẻ, yên lặng.. tổ chức familly ball không làm phiền làng xóm và cảnh sát Dalat 

cũng không bao giờ đến phá vỡ các buổi nhẩy đầm tại nhà như cảnh sát Saigon. Nói tóm lại, ít 

khi có ngày chủ nhật nào mà không có 1 cái gì đó để mà tham dự. Thường thì chỉ có khoảng thời 

gian sắp đến các kỳ thi bán niên, lúc đó, và chỉ lúc đó, các phe nhóm mới chịu đình chỉ các hoạt 

động. 

Nói cho đúng, cuộc vui nào, trò chơi nào cũng chỉ chiếm 1 khoảng thời gian, còn mỗi 

phút giây nào của Dalat êm đềm, của đời sinh viên cơm tháng nhà thuê này cũng đều chứa đựng 

một nỗi buồn da diết như mặt hồ Xuân Hương. Nỗi buồn phát xuất từ sự êm đềm bất biến của núi 

đồi, từ sự lạnh lẽo rét mướt, từ lòng người thanh tịnh.. Nhưng cũng chính từ nỗi buồn đó lại chứa 

đựng 1 sự thú vị, tựa như là ‘thú đau thương’. 

Những buổi sáng chủ nhật đứng 1 lũ ngơ ngáo trước rạp Hoà Bình nhìn ngưởi qua lại hay 

chán nản chui đầu vào Ngọc Lan xem 1 phim xi nê mà mình biết trước là rất dở, hoặc đã xem rồi 

ở Saigon. Những buổi trưa khó ngủ, khoá cửa phòng, 1 mình lang thang lên đồi nằm đọc sách 

dưới gốc thông. Những buổi chiều ngồi uống cà phê dở ẹc ở Thuỷ Tạ, nhìn sương lãng đãng dâng 

lên mặt hồ, nhìn sóng gợn lăn tăn, nhìn nóc nhà thờ Petit Lyceé vươn lên nền trời xám buồn ở 

phía xa, thấy lòng hiu quạnh cô liêu. Những buổi tối khoác áo lạnh, cùng vài đứa bạn lang thang 

trên phố Hoà Bình, lại hàng sữa đậu nành của chị Năm ở đường Minh Mạng, ngồi trên cái chiếu 

trải ở vỉa hè, nhắp từng ngụm sữa đậu nành béo ngọt nóng hổi, rít sâu từng hơi thuốc lá, nghe gió 

lạnh lùa trên phố vắng. Rồi lại mấy đứa trở về, đi qua những con đường dốc tối đen không một 

bóng đèn, tiếng nói chuyện vang trên đường vắng, hai bên đường nhà cửa đóng kín, ánh đèn vàng 

phía trong ấm áp hắt ra, càng thấy mình là kẻ lang thang vô gia đình.. 

Bây giờ là cuối thu, mà cũng là cuối mùa mưa. Ôi mùa mưa đến làm thành phố buồn thiu, 

càng buồn hơn với kẻ xa nhà. Dalat mưa phùn, cảm hứng của bản nhạc ‘Cơn mưa phùn’ nổi tiếng 

của nhạc sĩ Đức Huy. Những buổi chiều mưa bay mờ mặt kính cửa sổ, buồn bã tựa cửa nhìn ra, 

đất trời sương pha mưa trắng xoá một màu, cảm thấy mình bị giam hãm trong cái phòng trọ chật 

hẹp. Nếu là mưa phùn thì lại khoá cửa phòng, khoác áo coat lang thang trên đường phố, nghe bụi 

mưa lấp lánh rơi trên tóc, nghe rét mướt thấm qua làn vải dày, nghe khói thuốc Bastos Luxe ngọt 

ngọt trong miệng.. 

Hết mùa thu mưa dầm thì đến mùa đông thê lương ảm đạm. Dalat đắm chìm trong 1 màu 

xám ngắt, gió lộng, lạnh lẽo.. sớm mai cũng như hoàng hôn, không có gì phân biệt vì đâu còn 

ánh mặt trời. Đến mùa đông, H thấy mình như bị tra tấn, trái tim như bị ướp lạnh, như sũng nước. 

Nhưng cũng trong mùa đông thì lại có một ngày vui cực lớn, đó là lễ Giáng Sinh. VĐH Dalat là 1 

trường đại học tư, do giáo hội Công Giáo VN sáng lập và điều hành, do đó, lễ Giáng Sinh được 

tổ chức rất là rầm rộ. LGS được nhắc nhở trước từ lâu bằng tiết trời đột nhiên trở lạnh, bằng 

những thiệp Noel rực rỡ tươi vui bày bán trên phố. Lòng các sinh viên nôn nao rạo rực và khi 

nhạc Giáng Sinh trổi lên khắp nơi: quán cà phê, radio, tv.. thì các sinh viên không còn lòng dạ 

học hành gì nữa. Tất cả hướng về tối 24/12: đi đâu, làm gì, mặc quần áo gì, ở lại Dalat hay về 

Saigon. Người ta lo lắng để có chỗ đi chơi tối Noel và lại phân vân khi có quá nhiều chỗ để lựa 

chọn. Cũng dịp lễ Giáng Sinh người ta mới thấy sự quan trọng của tình yêu và tình bạn, khốn khổ 

là bao cho những kẻ cô đơn..Tuần lễ Giáng Sinh thành phố Dalat đông đảo và vui nhộn hẳn lên. 

Những chiếc xe hơi đủ loại từ Saigon và các tỉnh lân cận bò lên đầy phố Hoà Bình. Nửa đêm 

nghe tiếng organ của nguyện đường Năng Tĩnh dìu dặt bản Silent Night, âm thanh du dương trầm 



bổng trong bầu trời đêm lạnh và thanh khiết, thấy rưng rưng cảm động dù mình ngoại đạo.. H 

mỉm cười nhớ lại lần nào đã ‘chót dại’ bước vào bên trong nguyện đường Năng Tĩnh và kẹt luôn 

trong đó suốt 2 tiếng đồng hồ, lòng dạ xốn xang, đầu gối run rẩy, muốn rút lui mà không được. 

Rồi mùa xuân đến, gíó vẫn còn se se lạnh nhưng nắng vàng đã chan hoà ấm áp, những 

con đường trong VĐH đỏ ối hoa anh đào, thiên hạ thi nhau đem máy hình ra bấm sành sạch. 

Lòng những sinh viên năm thứ nhất sung sướng nôn nao.. họ sắp được về với gia đình sau hơn 2 

tháng trời xa cách đầu tiên trong đời để ăn Tết, cái Tết kéo dài đến 1 tháng. Còn tiền thì ráng để 

dành mà hết tiền thì ráng đi vay để mua mứt mơ mứt mận về làm quà cho gia đình. 

Mùa hè đến, mặt trời chói chang, nắng gay gắt như Saigon, người ta có thể mặc áo sơ mi 

cụt tay gọn gàng suốt ngày và những đứa trẻ đã bơi lội bì bõm ở khúc bờ vắng của hồ Xuân 

Hương. Thở phào sung sướng khi nộp tờ giấy thi trong buổi chiều ngày thi cuối cùng và sớm mai 

ngồi thơ thới hân hoan trong chiếc xe đò, trước mặt là đường về Saigon và 1 mùa hè dài 5 tháng, 

mặc dầu biết rằng 5 tháng trời đó lại vô công rồi nghề, suốt ngày chạy Honda lông rông trên 

đường phố, làm ‘Thanh tra kiều lộ Saigon’ như bạn bè thường hay khôi hài. 

Còn gì nữa không? 

Vẻ đẹp lạnh lùng đài các của N, cùng lớp. Vẻ đẹp mơn mởn, làn da mịn màng, nụ cười 

khoe hàm răng trắng bóng của XD, trên H 1 lớp và vẻ đẹp sắc sảo, quí phái của P, dướI H 1 lớp. 

Rồi còn cô bé D học Lyceé, liệu còn thương nhớ mình lâu không, hay cũng chóng quên? 

Còn gì nữa không? Còn nhiều, nhiều lắm, không thể nhớ hết được tất cả chuyện của đời 

sinh viên ở Dalat. 

Đã xa rồi sao, đã mất rồi sao, quãng đời ấy, trường ấy, thành phố ấy? 

Tương lai ra sao? Dù chiến tranh sắp chấm dứt, người ta vẫn không dám tin tưởng vào 

hoà bình, bởi vì người ta từng hy vọng hoà bình từ bao năm qua, rốt cuộc niềm tin trở thành thất 

vọng, chán chường, mỏi mệt. Ai chiến đãu vẫn còn chiến đãu, ai chết cứ chết, ai sống cứ sống, ăn 

chơi, làm giàu, kiếm cơm.. chịu đựng và quen thuộc với chiến tranh khác nào 1 bệnh nan y mang 

mãi trong mình. 

Bao giờ thì mình được giải ngũ? Lúc đó còn đi học lại được không? 

Mù mịt như sương mù Dalat vậy. 

H ngáp dài, vén màn nhìn ra ngoài. Một dãy màn màu olive nằm im lìm mỏi mệt dưới 

ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn tròn. Có thằng nào đang cùng thao thức như mình không? 

Cuối cùng, H thấy mình chìm dần vào giấc ngủ, vì ý nghĩ vừa cạn thì sự mệt mỏi lại đầy 

ắp lên. 

 

     Hoàng Thịnh 

     Saigon 11/1972 

 

  


