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...66 năm về trước. 

 

   “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi 

trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự 

nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có đang có sự 

thay đổi lớn : HÔM NAY TÔI ĐI HỌC.” (Thanh Tịnh) 

 

51 năm vể trước. 

 

   Chàng thanh niên tràn đầy sức sống, từ miền quê hương cát trắng, bắt chuyến xe lô Minh 

Trung, lên vùng sương mù tòng học.  Xe đậu tại bến dưới chợ Hòa Bình.Lần hồi hỏi đường, 

chàng lên chiếc xe lam ba bánh chạy về hướng Đại Học ĐàLạt. Bấy giờ trời vừa qua hè, chớm 

thu; trời Đalạt mát dịu.  Xe chạy qua những dãy phố, những con đường dốc lên xuống mà chàng 

chưa định hình, định danh... Này đây giảng đường Spellman, NăngTỉnh, Nhà Nguyện, Thư Viện, 

chiếc cầu gổ ngắn, sơn đỏ, cong cong, những dãy nhà trệt dài được gọi là lầu trong đại học xá 

và nhất là những bạn đồng môn nam nữ thân thương trong bốn năm chung học... NĂM ĐÓ 

CHÀNG ĐI HỌC... ĐẠI HỌC ! 

 

47 năm sau. 

 

   Cụ ông trên 70, còn đi lại cứng cáp, trên xe buýt bước xuống. Nhìn chung quanh cụ thấy đồi 

núi thoai thoải của một "thung lũng màu xanh vĩnh cửu của không gian và thời gian"*  Cụ tập 

trung tư tưởng,tự hỏi mình"đi đâu vậy ta ?".  Sau một thoáng, cụ nhớ ra, cụ à lên HÔM NAY CỤ 

ĐI HỌC ...ĐẠI ! 

 

   Cụ so sánh Viện Đại Học ĐàLạt của 51 năm về trước và trường đại học cộng đồng cụ đang ghi 

danh học hôm nay, cũng những dãy đồi, những thung lũng phủ đầy màu xanh cỏ cây nhưng ít 

thấy những rặng thông, bù lại rải rác những cây bạc hà cao vút. Cũng những vòi nước phun nhân 

tạo nhưng ở đây bề thế hơn, nước phun cao hơn.Khi xưa, cụ ngồi trong giảng đường rộng lớn, 

nay thì trong những phòng vừa phải chứa tối đa khoảng trên dưới 40 "học trò". Có những dãy 

phòng học hai ba tầng có thang máy nhưng cụ thích cầu thang chân hơn vì vừa tập trí dục vừa 

thể dục. Nhất cử lưỡng tiện.   

Tuần trước, khi tới văn phòng ghi danh, cụ không ngờ được đón tiếp niềm nở và được ân cần chỉ 

dẫn.  Kính lão đắc thọ! Người đầu tiên cụ tiếp xúc là một cô chưa già nhưng không còn trẻ nữa 

(sồn sồn), nét mặt phảng phất lai tây "chú ghi tên học phải không ?". Cụ hơi ú ớ, cứ tưởng sẽ 

phải đánh vần vẹc bờ "tù quơ", mừng vì nghe tíếng mẹ đẻ nhưng lại buồn vì "đừng gọi anh bằng 

chú"(may mà "cháu" Diễm không hỏi "chú" Đạt lớn (học) lên chú... làm gì?).  

Hai ngày sau cụ lấy hẹn ngày thi trắc nghiệm Anh Văn (nghe, đọc và viết) để xếp lớp. Thi xong 

có buổi hướng dẫn, giới thiệu trường ốc và các khóa học...  Cuối cùng thì hẹn gặp cố vấn. "Theo 



kết quả thi test, chú được chọn lớp này lớp này...".  Cụ nghĩ thầm "Ủa, mình ghi danh đi học 

tiếng Anh mà sao cứ nghe tiếng Việt không vậy trời?".   

 

   Xong mọi thủ tục ghi danh nhận lớp, cụ mới sực nhớ hỏi chổ nào có bán cà phê. Cái tật cà phê 

cà pháo không bỏ được. Hỏi sao đây? Uống thì biết rồi. Cà phê thì dể quá, còn chỗ bán cà phê thì 

gọi là gì?  Cụ lại quên bén chử cafeteria đi.  May mà không gặp cậu sinh viên mũi lõ nào, nếu 

gặp thì lại phải chia "vẹc bờ tù quơ". Trong cái "hơi bị" lú một chút lại ló cái khôn, cứ theo dõi 

chổ nào có sinh viên ra vào, trên tay cầm một cái ly thì đích thị đó là cafeteria...  Quả 

cụ đoán đúng như thần !  Ngoài cà phê, còn bán thức ăn nhanh nữa... Cụ ngồi quay mặt ra ngoài. 

Qua khung cửa sổ lớn bằng kính, một dốc đồi thật thấp với đường nhựa bạc màu xanh hắc ín uốn 

khúc. Thấp thoáng một vài cô cậu  sinh viên qua lại. Cụ nhấp một ngụm nhỏ cà phê buổi sáng và 

nhớ đến T2, nhớ đến Tùng với tiếng hát của Sylvie, Christophe, Adamo... và những bản hoà tấu 

không lời, nhớ đến Thủy Tạ với tiếng hát liêu trai, tiếng trống tiếng nhạc bập bùng dội vào khung 

cửa kính phủ đầy sương mù bên ngoài hiên... Cụ chép miệng "thế mà đã hơn nửa thế kỷ rồi !"...  

 

   Cái chính của cụ là nghe và nói tiếng Anh.  Lúc mới qua Mỹ là nhào đi làm.  Sinh hai đứa con, 

một trai một gái, chúng nó nói chuyện với nhau hay với bạn bè thì xù xì, xù xì; cụ cố gắng lắng 

nghe tụi nó nói gì nhưng chẳng hiểu gì cả !  Có lần làm tài khôn, cụ chỉ tụi nó giải phương trình 

bậc hai. Cụ trừ từng vế một... Tụi nó bảo "dady, too slow !". Tụi nó cầm viết chì, viết một hàng 

ngắn những con số, cộng trừ nhân chia gì trong đầu, ra kết quả đúng y chang như của mình ! Cụ 

thở dài an ủi "con hơn cha nhà có phúc !"  

 

  Ngày đầu tiên khai giảng, vì đã đi tìm lớp ngày hôm trước nên cụ tà tà đến đúng lớp học 

trước 15 phút, những tưởng mình là một trong những người đến sớm nhất, ai ngờ lớp đã gần đầy. 

Sao mà hiếu học thế ! Chỉ còn vài chổ trống ở hàng cuối. Chổ lý tưởng của cụ của hơn nửa thế 

kỷ trước, dễ lặn. Trong lúc đợi cô giáo đến (tên nữ trong danh sách) cụ "điểm mặt" lớp học 

trước. Về phái tính, nữ nhiều hơn nam. Sắc dân toàn Á Châu (Việt nhiều nhất). Về tuổi thọ, 

cụ đứng thứ nhì chỉ thua một cụ Viêt Nam gần tám bó (không hiểu cụ đó học để làm gì, không 

lẽ để đề phòng khi bước vào toa tàu suốt, thằng gác cửa hỏi cụ bằng tiếng Anh thì có chử để trả 

lời, kẻo không nó đuổi xuống thì lở hẹn với ông thánh Phêrô...) 

 

   "Chào các bạn". 

Cụ ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt đầm Mỹ trắng trăm phần trăm. Cụ nhìn chung quanh tìm kiếm 

ai mở lời chào như vậy . 

    "Chào tít chơ".  

Cả lớp đồng thanh chào đáp lễ cô giáo ! Cụ lẩm bẩm "Cha mẹ ơi! mình đi học tiếng Anh mà sao 

bị nghe tiếng Việt không vậy trời !" 

   Hôm nay cụ đi học...đại. 
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