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ĐỂ TƯỞNG NHỚ MỘT LOÀI HOA 
 

 
Trong những ngày còn ở Đàlạt, nơi xứ lạnh sương mờ thường phủ kín mỗi buổi sáng và đủ loại 
hoa trồng, hoa mọc dại trong vườn, trên đồi, hay trên những con đường làng dốc lên dốc 
xuống. Ở đây, đủ các loài hoa Hồng thường được nhiều người ưa chuộng và trồng tỉa để giao 
bán cho tất cả các tỉnh và thị-trấn – dĩ nhiên trong đó tiêu thụ nhiều nhất vẫn là thành phố 
Sàigòn. Riêng tôi, loài hoa tôi thích nhất có lẽ là Cúc trắng, với những cánh hoa mầu trinh trắng 
bao quanh đám nhuỵ vàng mầu hoàng-gia một cách như khoe ngầm sự kiêu hãnh; và sau đó là 
cái mầu tím vương vất buồn nhẹ nhàng của hoa Pensé . Tôi không rõ mình đã yêu thích hoa Cúc 
trắng tự bao giờ, nhưng nhất định là tôi đã từng thấy nó nhiều lần trước khi tôi ghé đến Đàlạt . 
Có thể, theo thuyết luân-hồi của Phật giáo, vì một nguyên do nào đó từ tiền-kiếp khiến tôi yêu 
mến hoa Cúc trắng cho nên đã cưu mang nó theo đến kiếp này .  
 
Dù gì đi chăng nữa, tôi còn nhớ lần đầu tiên, trong một buổi sáng đi dạo xuống bờ hồ Xuân-
Hương, trên con đường từ nha Địa-Dư đi loanh quanh, hay lòng vòng ngang qua Tiểu-Chủng-
Viện thánh Giusê, tôi tình cờ thấy những bụi Cúc trắng mọc dại bên đường trông thật đơn sơ, 
tươi tắn và xinh xắn . Dừng chân chốc lát và tò mò cúi nhìn bụi hoa; trong lúc trầm tư, vân vê 
từng cánh hoa mầu trắng như tuyết, tôi bỗng dưng chợt vỗ trán rồi “ah !” lên một tiếng. Nhớ ra 
rồi, tôi nghĩ ngay đến những ngày của tuổi mười bốn, mười lăm. Ngày tôi mới bắt đầu biết thế 
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nào là sao xuyến, là hồi hộp, rộn ràng mỗi khi tôi gặp mặt người con gái hàng xóm lớn hơn tôi 
những bốn, năm tuổi và hình như đang học năm thứ nhất ở đại-học Văn-Khoa . Dĩ nhiên, đối với 
nàng, tôi chỉ là một cậu nhóc tì bằng tuổi thằng em thứ hai của nàng không hơn không kém (và 
nó cũng là bạn học cùng trường với tôi). Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng hiểu nàng có một điểm 
gì để tôi say đắm, tôn thờ như một thần tượng ngoại trừ với khuôn mặt nàng trái soan và nụ 
cười hiền lành, đôn hậu thường hay nở trên môi mỗi khi gặp nàng. Oái oăm thay trong lúc đó - 
đứa em gái của nàng kém tôi một tuổi – lại chịu đèn tôi một cách thật là quái ác. Đứng giữa là 
thằng bạn, lúc bấy giờ vẫn chưa biết mô tê gì cả về ái tình . Nó còn ham bắn bi, vui với trò chơi 
cao bồi bắn da đỏ và thuê coi truyện Xì-trum, tay súng Lucky – thành thử nhiều khi la nhặng lên 
đuổi con em gái đi chỗ khác chơi khi thấy con nhỏ khoái la cà lại gần, kiếm chuyện để nói với tôi 
. Hình như về phương diện tình cảm trong tôi trưởng thành sớm lắm hay sao mà bố mẹ đã từng 
đặt cho tôi cái danh hiệu “ông cụ non” ngay từ thưở nhỏ. Cái tình cảm trưởng thành hơi sớm 
này càng bộc phát, thăng hoa khi tôi bắt đầu thấy lòng mình như trống vắng, thiêu thiếu điều gì 
nếu một ngày không được gặp mặt người con gái bên cạnh nhà ít nhất được một lần . Cũng 
may là tôi có thằng bạn để làm bình phong nên thỉnh thoảng thường viện cớ qua để ôn bài vở 
chung với nó mà lòng sự thực thì chỉ mong được nhìn thấy dung nhan của nàng – cho dù chỉ là 
thoáng qua - để đêm về ngủ đỡ phải  bâng khuân,  trằn trọc. Một hôm tình cờ lúc qua bên nhà 
hàng xóm kiếm thằng bạn, tôi chợt thấy nàng tư lự ngồi trước sân nhà, tay cầm cành hoa và bứt 
nhổ từng cánh hoa mà miệng thì thầm, lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ . Thấy nàng, tôi 
quên khuấy mất việc đi tìm thằng bạn, làm bộ kiếm cớ ngồi xuống bên cạnh, gợi chuyện : 
 

- Hoa đẹp thế sao chị Chi lại nỡ vặt bỏ đi vậy hở ? 
 
Tôi cóc dám gọi tên nàng trống không, vì thứ nhất sợ nàng cho rằng tôi bất lịch-sự, hoặc kém lễ 
phép .  Điều tôi lo hơn nữa là sợ nàng khám phá ra cái tình cảm riêng tư của mình, mặc dù 
nhiều lần tôi từng gọi cái tên Chi trong trí óc tưởng tượng như  một tình nhân đã âu yếm gọi tên 
người yêu một cách trìu mến . Vậy mà mỗi lần đến bên cạnh nàng, đầu óc, tay chân tôi bỗng 
dưng lọng cọng, thừa thãi . May mà chưa đến nỗi bị lộ tẩy . 
 
     -    Đằng nào nó cũng sắp héo rồi ! Chắc là Đ.  chưa được nghe nói về cách dùng  
           hoa Cúc để đoán tình cảm  của người mình yêu hoặc thầm yêu? À chị quên  
           khuấy đi là “Đ.  cụ non” chỉ mới mười bốn, mười lăm thì làm sao mà biết  
           được phải thế không? 
 
Rồi nàng bật cười và vui vẻ giảng cho tôi nghe về cách bói đoán là mỗi cánh hoa nàng nhổ là 
một câu “người yêu tôi” hoặc là “người không yêu tôi” cứ thế tuần tự thay phiên nhau, đến cái 
cuối cùng còn lại là kết quả của sự “tiên đoán” , cho biết người mình yêu có biết hoặc yêu mình 
hay không . 
 
-0- 
 
Từ buổi đó, tôi biết thế nào là Cúc trắng và đồng thời cũng biết thêm được một điều là Chi, 
người tôi thầm yêu đã thất tình về một chàng sinh-viên đang học cùng ngành . Tôi ngỡ ngàng và 
đau khổ một thời gian, cố tìm quên bằng cách vùi đầu vào đọc truyện trinh-thám Z28 , tiểu-
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thuyết của Mai-Thảo, Nhã Ca, Doãn Quốc Sỹ, Lệ-Hằng… Dần dần, tôi tập viết thơ và thử gởi  
đăng trên tờ nguyệt-san của tuổi Ô-Mai, tuổi mới lớn. Đó là tờ Tuổi Ngọc do nhà văn Đinh Tiến 
Luyện sáng lập, và bài thơ đầu tiên tôi gởi một cách thật “rùa”, thâm tâm chẳng hy vọng gì 
nhiều, chỉ mong được toà soạn sửa đổi hoặc chỉ dẫn thêm.  Vậy đó mà đã hơn bốn mươi năm  
trời trôi qua, trên bước đường phiêu bạt đến cái thị-trấn nhỏ bé đầy lãng mạn này, tôi bất chợt 
hồi tưởng lại một cuộc tình của thưở mới lớn nhắc nhở bởi những đoá hoa Cúc trắng mọc dại 
bên đường - như hôm nào mới đây tôi dừng chân trở về ghé thăm Đàlạt, nhìn những bụi Cúc 
trắng vô chủ mọc ở cuối ven bờ hồ Xuân Hương, tôi nhớ lại bài thơ đầu đời mình đã làm thưở 
tập tành biết yêu: 
 
Đêm mơ mình hoàng-tử 
lạc bước gặp em yêu 
hái hoa rừng cầu cạnh 
nàng công chúa diễm kiều. 
 
Hoa Cúc anh dệt nên aó em 
Vương miện anh kết bằng sao đêm 
trần gian trăm xứ qùy dâng tụng 
nữ-hoàng em bước lên ngôi trên. 
 
SVT 
 


