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ĐÊM GIÃ TỪ PHỐ NÚI 

 

 

 

Đợi cho Mai vào hẳn trong nhà, khuất hẳn sau khung cửa kính mờ, đóng kín. Đăng mới 

chậm rãi quay gót, đi ngược về phía đường Minh-Mạng. Đêm xuống đêm lạnh giá. Đăng 

châm điếu thuốc. Chàng đút hai tay vào túi quần và hát khe khẽ để quên đi cái lạnh đang 

ngắm dần cơ thể, vào tâm hồn chàng. Đăng nghĩ đến con đường về căn phòng trọ của 

chàng ở gần Nha Địa Dư .  Con đường dài mọi hôm vẫn chìm trong tăm tối, có ngôi miếu 

nhỏ nằm khuất ở bên đường phía cuối bờ hồ Nhưng đêm nay chàng cảm thấy nó gần gũi, 

không còn xa cách như con đường về Saigòn ngày mai chàng sẽ phải rời bỏ, giã từ thành 

phố thân yêu, đầy kỷ niệm này . Đăng ngửa mặt nhìn bầu trời để tránh một sự xúc cảm 

thoáng qua trong lòng . Ánh trăng xanh lạnh xoi bóng dáng chàng trên những phiến đá 

rêu phong của con dốc nhà làng đêm vắng không bóng người qua lại .  “Thường những 

đêm mùa đông sáng trăng, trời lạnh như cắt da !” . Đăng nhớ lời Mai nói khi hai người  

bước ra khỏi cái không khí khói thuốc, ấm cúng của quán café Tùng . Đăng định choàng 

cho Mai cái áo trây-di của chàng, nhưng nàng đã khoát tay, bảo chiếc áo len của nàng 

mặc cũng đủ ấm; vả lại “Em đã quen với cái lạnh ở đây, dân ĐàLạt mà anh “ . Lúc Mai 

nói, giọng nàng có vẻ ân cần, như sợ cho chàng chưa quen với cái khí hậu giá lạnh của 

vùng đồi núi.  Thực tế, Đăng cũng mới ở đây, mới quen biết cái thành phố đồi thông mù 

sương này độ hơn vài tháng nay . 

 

*** 

 

Lần đầu tiên tháp tùng với gia đình người bạn lên chơi vào dịp hè. Lúc xe đò dừng nghỉ ở 

Bảo-Lộc, Đăng đã thấy thích cái khí hậu mát mẻ, dễ chịu của vùng cao nguyên.  Đến 

Đàlạt, trên con đường xuống đồi vào thị-xã, xe chạy chậm đi giữa hai hàng thông. Phú, 

người bạn của Đăng, chỉ cho chàng thấy hồ Xuân-Hương phẳng lặng, thấp thoáng sau 

rặng cây xanh.  Đăng nghe lòng cảm xúc và mơ hồ chừng như một nỗi hạnh phúc nho 

nhỏ nào đó chợt đến với chàng .  Giữa lúc mọi người còn đang bận rộn tháo gỡ, chuyển 

hàng từ trên xe xuống . Đăng đã đeo lên vai hành trang của chàng chỉ vỏn vẹn cái túi nhà 

binh mà người bạn đi lính cho từ năm ngoái, đứng ở một góc bến xe ngắm quanh quất.  

Trong một khoảng khắc nào đó, chàng có cái cảm tưởng như kẻ vừa bôn ba, phiêu bạt 

bao năm nay trở về chốn cũ . Khung cảnh đồi núi và những con đường dốc lên, dốc 

xuống trông quen thuộc với Đăng . Như thể chàng đã gặp nó qua ước mơ, qua một giấc 

mộng tiền kiếp xa xưa .  Giấc mộng thật hạnh phúc, dịu dàng . Với mấy ngày sống trong 

êm đềm, ngắn ngủi đó, Đăng thấy tâm hồn chàng thong dong, bình yên một cách tự tại . 

Đời sống và cảnh vật trầm lặng quanh thành phố đồng thời cũng khơi dậy, nhấc nhở một 

bản năng cố hữu của chàng mà bấy lâu nay, hình ảnh những trận đánh khốc liệt, đẫm máu 

cùng với khuôn mặt ngơ ngác, kinh hoàng của trẻ thơ đeo sau lưng mấy bà mẹ gồng 

gánh, chịu đựng cúi đầu bước đi trên con đường chạy loạn, và chứng kiến những đêm ăn 

chơi trác táng của lũ con nhà giầu, nhưng cuộc biểu tình bạo động chốâng chính phủ ở 

thành phố … đã dìm đắm chàng vào trạng thái thật buồn nản, chán chường . Một tuần lễ 

ở Đàlạt như hồi sinh tâm hồn lãng mạn, như xoa dịu giữa những ý thức mà chàng đa 
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mang từ lúc bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ, bất công triền miên đem đến cho đời 

người quá ngắn ngủi .   Sau lần ghé chơi ấy và chuyến công tác gần hai tháng ở miền 

Trung . Đăng xin được thuyên chuyển về Đàlạt . Ở đó, có một điều gì như lôi cuốn, kêu 

gọi chàng mãi không rời .  Cái thị-xã nhỏ xíu “đi dăm phút, đã về chốn cũ”  vẩn lẩn quẩn 

trong tâm trí Đăng từ cái hôm chàng từ giã nó . Người trưởng phòng nhân viên già quen 

thuộc của Việt-Tấn-Xã đã nheo mắt, tinh nghịch trêu : 

 

 - Tôi đã bảo cậu mà ! Đàlạt đi dễ khó về . Chắc lại mết một em cao nguyên 

               má đỏ môi hồng chứ gì ? 

 - Cũng mong được may mắn như thế đấy bác ạ . Tôi định ở chơi thử thời gian  

               xem có thích hay không thế thôi . 

 

Đăng trả lời một cách ừ ào . Chàng vẫn mơ hồ chưa hiểu tại sao chàng muốn trở lại cái 

thành phố cao nguyên mù sương đó . Vì thực ra, nó cũng chẳng khác gì cho lắm cái thị-

xã Pleiku, Ban Mê Thuột mà chàng đã mới ghé qua. Đăng tưởng tượng và ví mùi gỗ ngo 

cùng với tiếng thông reo giữa khuya như hương thơm, tiếng hát huyền hoặc của mấy 

nàng mỹ-ngư quyến rũ những chàng thủy-thủ hải hồ . Đăng chưa bao giờ cảm thấy chàng 

có vẻ bồn chồn, mong đợi để được quay về với Đàlạt đến như vậy .  Chàng từng lê bước 

qua bao địa danh từ Nam ra Trung . Đã tạm cư đôi ba lần ở một vài thị-trấn lớn nhỏ vùng 

đồng bằng, đồi núi . Nhất là trong những năm gần đây, khi tình hình chính-trị lẫn quân sự 

bỗng trở nên sôi động, đòi hỏi chàng phải di dịch nhiều hơn. Mỗi nơi Đăng thấy đều 

mang đến sự hiểu biết và cảm xúc khác nhau về quê-hương của chàng . Nhưng có một 

điều vẫn ám ảnh, khiến chàng đau lòng là chiến tranh, bom đạn khắp nơi đã làm cho đất 

nước mỗi ngày thêm tang thương, điêu tàn . Đăng thương cái hình ảnh mộc mạc của 

người dân quê cần cù, hiền lành bên đồng ruộng xanh . Của những bà mẹ gồng gánh bán 

rong, yên phận, chịu đựng; chỉ mong sao ngày đủ hai bữa, nuôi đàn con dại mà có thể 

cha, anh chúng nó đã gục ngã, hoặc đang dầm mưa, dãi nắng trên những chiến hào, lô 

cốt. Đăng tự nhủ, có lẽ một tuần lễ ở Đàlạt đã giúp chàng quên đi phần nào những gì đã 

khơi động sự đau khổ nào đó từ tiềm thức . Đăng không nghĩ rằng chàng có ý định chạy 

trốn sự thật .Chàng chỉ muốn dành một thời gian yên tĩnh để tìm hiểu ý nghĩa sự hiện 

diện của chàng, để chọn lựa một hướng đi cho cuộc đời mình . Chàng cũng đã thấy mỏi 

mệt với những ngày lang thang, bất định trong nhiệm vụ của một phóng-viên nhiếp ảnh . 

Đăng mong muốn tìm một nơi nào cho tâm hồn chàng ngơi nghỉ, và qua lần lãng du ngẫu 

nhiên ở Đàlạt . Đăng đã tìm được chốn gọi là “lý tưởng” để chàng được trở về với chính 

con người của chàng . Mặc dù đó chỉ là những tháng ngày trôi qua ngắn ngủi . 

 

 

 

 

 

*** 

 

Buổi sáng tháng mười của mùa thu, Đăng có thói quen là dậy thật sớm . Khi nắng chưa 

lên và sương mù còn phủ kín đường phố . Chàng cảm thấy thích thú ngồi cuộn mình 

trong chăn, đốt điếu thuốc lá đầu tiên của một ngày, nhìn ra khung cửa sổ mở toang cho 

cái không khí trong lành của buổi ban mai lùa vào phòng, để thấy cả một thung lũng ở 
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phía dưới, thấp thoáng những mái nhà và ngọn thông xanh ẩn hiện trong  màn sương còn 

dầy đặc, mờ ảo . Đăng thường ngồi như thế cả giờ đồng hồ . Chàng để mặc cho tư tưởng 

mình phiêu lưư một cách phóng khoáng, lãng đãng . Hoặc có lúc chàng ôm cây đàn khẽ 

hát nghêu ngao, chờ cho đến khi nắng lên, sương mai đã bắt đầu tan loãng, và những tà 

áo dài, áo len ôm cặp xuất hiện đi dưới con đường loanh quanh dẫn đến ngôi trường 

trung-học nằm ngoan ngoãn ngang giữa chừng dốc . Lúc đó Đăng mới chỗi dậy, sửa soạn 

thay áo quần để ra phố ăn chút quà sáng trước khi ghé sở .  Nhưng hôm nay thứ bẩy ngày 

nghỉ, Đăng dậy muộn, chàng nằm nướng chưa muốn chui vội ra khỏi chăn.  Gói thuốc lá 

trên bàn như mời mọc chàng từ nẫy giờ mà Đăng còn lười biếng không buồn vói tay với 

lấy .  Đang nằm suy nghĩ, xếp đặt chương trình cho cả một cuối tuần nhàn rỗi . Chàng 

chợt  nghe tiếng chân bước nhẹ lên cầu thang . Một chập sau, giọng của người chủ nhà 

ngập ngừng gọi qua khe cửa, như sợ chàng còn đương ngủ chưa thức giấc : 

 

 - Cậu Đăng ơi, cậu dậy chưa ? Có ai đến kiếm cậu đang chờ ở dưới nhà, 

    cậu muốn gặp người ta không ? 

 

Đăng ngồi nhỏm dậy, hơi ngạc nhiên . Chàng bảo người chủ nhà là chàng sẽ xuống trong 

chốc lát. Vừa thay vội áo quần, chàng thắc mắc không hiểu ai là đến kiếm chàng giờ này. 

Đăng nhớ người bạn đồng nghiệp của chàng đã xuống Gia-Kiệm thăm gia đình từ hôm 

qua. Hắn không thể nào quay trở lại một cách nhanh chóng như vậy.  Chàng cũng chưa 

quen biết một ai . Ngoại trừ một người . Mặc dù đã đoán từ trước, chàng vẫn không khỏi 

bỡ ngỡ khi thấy Mai đang khoanh tay đứng chờ giữa phòng khách : 

 

- Anh ngạc nhiên không ngờ rằng Mai biết anh ở đây phải không ? 

 

Mai reo lên khi vừa thấy Đăng . Sự hiện diện của chàng ở Đàlạt mà đã không ghé thăm, 

không cho nàng hay khiến giọng của Mai như nửa vui mừng, nửa như hờn trách . 

Đôi mắt long lanh và vẻ nhìn của nàng làm Đăng bối rối . Chàng nói chuyện qua loa và 

cố ý né tránh trả lời câu hỏi của nàng . Sau đó bảo Mai đợi một chốc cho chàng xỏ vội 

đôi giầy . Đoạn hai người đi bộ ra con đường dẫn lên đồi ở phía sau nhà. Con đường đầy 

hoa Cúc Quỳ, những nụ hoa vàng lộng lẫy rộ nở hai bên lề cỏ dại, dưới ánh nắng dịu lạnh 

của ban mai khiến con đường trở nên tươi mát, trong sáng . Lúc ra khỏi nhà, Đăng ngập 

ngừng không biết có nên nói lý do sự trở lại của chàng . Nhưng nhìn dáng gầy yếu và vẻ 

mặt đang tươi vui, rạng rỡ của Mai . Chàng đổi ý và lên tiếng để tạo cho bầu không khí tự 

nhiên, cởi mở : 

 

 - Tôi cũng phục Mai thật . Làm sao mà biết tôi lên và ở đây hở ? 

 

Mai vén sơ mái tóc loà xoà trước trán của nàng và mỉm cười như đắc ý : 

 

- Mai có nhỏ bạn ở đối diện căn nhà anh thuê . Tối  hôm qua ghé chơi nó khoe  

   là khám phá một anh chàng làm nghề phóng-viên ở Sàigòn mới lên . Nghe    

   nó tả hình dáng và hỏi người chủ nhà tên của anh . Mai nghĩ mình đoán  

   không  lầm, chờ sáng nay đánh liều đến hỏi thử . Không ngờ lại là anh thật ! 
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Xong câu nói đó, Đăng thấy Mai có vẻ ngượng ngùng cho thái độ hơi bạo dạn của nàng . 

Chàng cười nhẹ và khôi hài để Mai quên đi những ý nghĩ trong đầu nàng : 

 

 - Kể ra Đàlạt nhỏ ghê đấy chứ ! Không cứ gì Mai, chả mấy chốc mà cả thành 

   phố đều biết tôi là kẻ lạ mặt ở đây . Ai muốn trốn nợ đến lánh nạn nơi này là 

   đời coi như bế mạc Mai nhỉ ! 

 

Mai bật cười như đồng ý với câu nói của chàng . Nàng lấy lại thái độ điềm đạm sau vài 

câu trò chuyện, hỏi thăm về chàng . Tuy buổi đi dạo sáng hôm ấy chỉ loanh quanh trên 

con đồi nhìn xuống những dẫy nhà của một trướng trung-học nằm cuối dốc . Đăng thấy 

vui và cảm tưởng cảnh vật ở đây như mở rộng, chào đón những bước chân xa lạ của 

chàng .  Mỗi gốc thông, mỗi bụi hoa, ngọn cỏ đều mang lại một ý nghĩa nào đó đến với 

Đăng . Nhất là những cành hoa cúc trắng mọc hoang dại ở bên đường, hay đã được trồng 

vun sới, chăm sóc ở một vài biệt-thự quanh khu đồi . Trông có vẻ như kiêu hãnh, khoe 

ngầm sự trong trắng thơ dại của mình giữa những cành pensé tim tím buồn, khiến chàng 

có ý tưởng so sanh nó với Mai . Nàng có hơi chút “bơ đời” (danh từ riêng của nàng) và 

chút lãng mạn như người nữ tài tử Julie Christie trong phim Dr Zhivago , nhưng tâm hồn 

vẫn còn vẻ nguyên thuỷ của một người con gái chớm biết yêu .  Lần đầu tiên gặp Mai, 

chàng nhớ vào một buổi tối trong lúc mọi người còn đang dùng cơm chiều với gia đình 

người cô của Phú. Nàng từ nhà kế bên qua dọn dẹp căn phòng dành riêng cho khách, để 

Phú và chàng ở tạm trong mấy ngày ghé chơi . Lúc Đăng trở về phòng, chàng thấy Mai 

đang gấp lại quyển tập thơ viết tay của chàng còn để trên bàn . Vừa thấy Đăng, nàng có 

vẻ thẹn nên vội vàng thu dọn đoạn nhanh chóng lui bước . Những ngày sau, Mai hướng 

dẫn gia đình của Phú và chàng đi chơi thăm thắng cảnh của Đàlạt . Đôi lần Đăng thấy 

nàng bẽn lẽn, né tránh cái nhìn của chàng mỗi khi – trong một lúc tình cờ nào đó – hai 

người đối diện nhau .  Có lúc Đăng muốn kiếm dịp để giải thích rằng chàng đã không 

mang ý xấu hoặc trêu chọc nàng về vụ đọc trộm sách ấy . Nhưng thỉnh thoảng nghĩ đến 

cái hình ảnh lúng túng, dễ thương ấy của Mai, chàng lại tủm tỉm cười một mình . Định 

bụng để đến trước hôm về sẽ nói cũng chẳng muộn. 

 

Buổi tối cuối cùng ở Đàlạt . Phú rủ chàng, Mai và cô bạn gái của nàng ra dạo phố, ăn thử 

ở một vài tiệm chè, rồi cùng ghé vào quán café Hạnh-Tâm gần bờ hồ để trò chuyện . 

Trong lúc ở quán, Đăng thấy Mai có vẻ buồn ít nói . Không cười đùa vui vẻ như những 

lần đi chơi trước . Chừng như nàng đang trải qua một sự giao động nào đó ở trong lòng . 

Thỉnh thoảng chàng gợi chuyện, nhưng nàng chỉ trả lời với những câu ngắn gọn . Đoạn 

thở nhẹ, cúi nhìn ly café đang cầm xoay xoay trên tay . Hồng-Yến, cô bạn gái của Mai, 

cũng cảm thấy sự thay đổi ấy của nàng đã lên tiếng nói nhỏ : 

 

 - Tao tưởng mi vẫn bơ đời , sỏi đá lắm cơ mà ? 

 - Sỏi đá rồi cũng có lúc mòn . Sáng mai tao sẽ không còn là tao của ngày trước. 

   Con Mai bơ đời biết khóc rồi mày ạ ! 

 

Mai trả lời người bạn trong lúc Phú nheo mắt nhìn chàng qua khói thuốc, như ngầm hỏi 

chàng có hiểu câu nói của cô em họ hắn . Chàng liên tưởng đến hình ảnh nàng con gái 

đứng tiễn người yêu lên đường đi du học . Thằng bạn của chàng đã mua được lối thoát ra 

ngoại quốc . Người yêu nó biết hắn đi không hẹn ngày về . Chia ly là đứt đoạn . Cuộc 
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tình tựa hồ như lá vàng rụng cuối thu . Đăng hy vọng rồi mùa xuân sẽ đến, Mai sẽ hiểu 

rằng chàng chỉ là du khách như bao người đã từng ghé đến thành phố này . Nàng sẽ quên 

đi những ngày hè vui thoáng qua . Đăng nghĩ sự yên lặng của chàng là điều cần thiết nên 

chàng không nhắc đến vụ đọc trộm tập thơ . Hãy để nó đi vào dĩ vãng, vào với kỷ-niệm . 

Một kỷ-niệm riêng tư của hai người, và chàng sẽ nhớ mãi . 

 

 

*** 

 
 

 Lên đến đầu đường Minh-Mạng . Đăng dừng chân . Chàng qua nhìn con dốc một 

lần cuối trước khi băng ngang qua khu rạp hát Hoà-Bình , đi dọc theo những gian hàng 

bán đồ gỗ kỷ niệm đã đóng cửa từ lúc trời vừa xẫm tối . Ánh sáng vàng vọt yếu ớt không 

đủ xoi tỏ của vài ngọn đèn trên con dốc dẫn xuống bến xe đò đang đắm chìm trong đêm 

tối khiến cảnh vật trông buồn tênh, hiu quạnh .   Chốc chốc, một chiếc xe nhà binh phóng 

qua vội vàng rồi biến dạng, để  lại sự im lặng, tĩnh mịch của màn đêm . Đăng nhìn đồng 

hồ, chàng thấy đã quá giờ giới nghiêm. Chàng chưa muốn về chỗ trọ một chút nào. Đêm 

cuối cùng ở đây, chàng thích đi lang thang nơi phố, loanh quanh ở bờ hồ, ở một vài con 

đường chàng vẫn thường lui tới. Chờ cho đến khi trời sáng chàng sẽ về nhà, thu dọn hành 

trang rồi đón chuyến xe đò sớm nhất rời thị-xã . Đăng có cái linh cảm có lẽ đêm nay là 

đêm cuối cùng chàng nhìn thấy Đàlạt . Người bạn phóng-viên Hoa Kỳ, trước khi trở về 

nước cách đây vài tuần đã buồn rầu bảo rằng dân tộc hắn vừa quyết định cắt viện-trợ, bỏ 

rơi Việt Nam. Hắn nói sẽ có vụ thay đổi lãnh tụ miền Nam, và số phận dân tộc chàng sẽ ít 

nhiều tuỳ thuộc vào sự thay đổi đó . Ít lâu sau, Đăng được điện tín gọi về Saigòn làm việc 

. Sở nhắn chàng thu xếp để rời Đàlạt càng sớm càng tốt , nhưng chàng đã chần chừ , 

luyến tiếc cho đến ngày hôm nay. Sau khi đi chơi với Mai lần cuối cùng . Chàng vẫn 

chưa nói cho nàng biết sự đột ngột rời bỏ thành phố mà chàng từng ước vọng sẽ dừng 

chân ở lại mãi mãi. Chàng còn nhớ nét mặt vui mừng, sung sướng của Mai chừng lúc 

nàng nghe xong câu nói đó, hôm hai người xuống Đơn Dương chơi thăm cô bạn người 

Thuợng của nàng . Khi ấy chàng thấy tội nghiệp Mai biết bao. Đăng nghĩ đến những dự 

tính tương lai của chàng, nghĩ tới những ngày rồi đây sẽ đến với Mai . Gia đình nàng từ 

lâu đã hưá gả nàng cho một người bạn của gia đình sắp ra trường bác sĩ . Biết rằng nàng 
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sẽ dỗi hờn, trách móc về sự ra đi của chàng, nhưng Đăng hy vọng thời gian sẽ làm nàng 

lãng quên cái quá khứ của một cuộc tình vô vọng, và chàng tin tưởng cuộc hôn nhân sẽ 

đem đến hạnh phúc cho Mai. Nàng sẽ cảm thấy chút gì bồi hồi, luyến tiếc mỗi lần nhớ lại 

thuở con gái . Ít ra nàng cũng đã có một cuộc tình êm đẹp, một thời để lãng mạn, như một 

bài hát không tên nào đó “đời một người con gái … đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình 

mang theo.”  Ngày mai, trong những hành trang của chàng, Đăng cũng sẽ mang theo một 

chút đau buồn và nuối tiếc vô biên . Chàng bỗng có ý tưởng muốn tất cả vũ trụ , con 

người chợt tan biến vào hư không, hoặc không còn những ý thức, những cảm giác nào 

nữa ngoài những giác quan, bản năng của một người bị mất trí . Đăng nhớ lần chàng cùng 

người bạn  đến thăm dưỡng-trí-viện ở Biên Hoà . Chưa kịp nói với một người đang nhẩy 

múa, cười vui sau những chấn song kiến cố , định hỏi đùa hắn có được sung sướng ở 

trong đó thì hắn đã hỏi hai người rằng ở ngoài “chuồng” lớn có vui chăng . Qua song sắt, 

hắn tưởng cả thế giới bên ngoài đều bị bao vây, tù hãm trong một vòng rộng lớn . Đăng 

nghĩ nhiều về câu nói đó và chàng công nhận là hắn được hạnh phúc hơn nhiều người, kể 

cả chính chàng . Bởi vì tâm hồn hắn không bị giam cầm, khổ đau về những tri thức mà 

mọi người vẫn tôn thờ, ca tụng . Hắn nào biết gì về cái chiến tranh tương tàn đang xẩy ra 

nhiều nơi trên thế giới, trên quê hương của hắn cũng chỉ vì sự hiểu biết sự khác biệt giữa 

hai ý thức hệ vô sản và tư bản chính con người đặt ra . Tất cả chỉ là trò hề . Một sự phi lý 

vô luân khôn lừơng, không máu và nước mắt nào có thể so sánh nổi. 

 

Đêm về khuya sương xuống đầy ngọn cỏ . Đêm sáng trăng buốt giá . Đăng muốn nghĩ 

đến một điều gì đó để làm chàng đỡ cô đơn, để ấm lòng . Một điếu thuốc lá , một nụ hôn 

chẳng hạn . Thốt nhiên, Đăng nhớ là mặc dầu đã cùng Mai đi chơi bao lần . Chàng chưa 

hề nghĩ đến hôn lên đôi môi đầy đam mê của nàng . Cho dẫu chỉ là một lần thoảng nhẹ . 

Đăng không biết rằng mai sau chàng có hối tiếc về vấn đề này . Nhưng hiện tại, nỗi cô 

đơn bỗng khiến chàng cảm thấy thèm một vòng tay ôm và một giấc ngủ dài quên quên. 

 

SVT 


