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Riêng cho một thằng bạn – HNS - đã sớm bỏ cuộc chơi. 

 
 
 
Ở Việt-Nam, nói đến địa danh Đà Lạt thì đa số, ai cũng nghĩ đến đó là một trong những nơi 
danh lam thắng cảnh rất hữu tình để du ngoạn, và nhất là cho những cặp vợ chồng mới cưới lên 
đó để hưởng tuần trăng mật. Con người ai cũng muốn đi tìm một người, một nơi chốn nào đó 
để đem đến hạnh phúc cho chính mình. Khổ một điều là mỗi người định nghĩa chữ "hạnh phúc" 
- hay thế nào là hạnh phúc - mỗi người một khác, mà nhiều khi,  cái hạnh phúc của chính họ bây 
giờ cũng sẽ khác, cũng thay đổi theo thời gian và không gian. Nếu ai đã từng mua nhà, xây nhà 
hay sửa nhà có lẽ đã biết thế nào là tốn kém, nhọc sức khi mình mua lầm kiểu nhà, thiết kế kiểu 
bếp - để sau khi dùng nó một thời gian ngắn lại thấy nó không được như ý mình muốn. 
 
Tôi còn nhớ vanh vách cái thời năm 1979, khi một người bạn trước đây du học rồi kẹt lại ở Mỹ 
sau năm 1975, ngày  nghe tin anh ấy vừa ra trường ngành Kỹ-Sư mà đã có việc làm với số lương 
là $21,000.00 một năm, khi lúc đó lương tối thiểu chỉ mới là $2.10/giờ. Tôi nghĩ bụng giá mà 
mình hàng năm được lãnh số lương như thế cho cả chục năm, mình cũng sẽ rất ư là vui sướng, 
"hạnh phúc". Chỉ vài năm sau tôi ra trường và cũng được số lương như thế, nhưng chưa đầy 
một năm mà thấy không được lên lương là lòng y như là có chuyện chẳng vui. Thật ra, đấy 
chẳng phải vì muốn có nhiều thêm tiền, nhưng đó cũng là cái thước đo cho cái tài năng, sự 
đóng góp của mình cho công ty, mà nếu không được tăng lương thì chắc có lẽ mình vẫn còn dở 



ẹc, hay thiếu xót ở một điểm nào đó. Thời may là năm nào mình cũng được lên lương và nhiều 
tiền thưởng, nhưng cái gọi là đủ để "hạnh phúc" thì cũng chưa thấy nó bắt đầu lộ diện, cứ như 
cái bóng ma ẩn hiện khiến đôi lúc, tôi phải ngẫm nghĩ - nhớ lại cái thời con lưu lạc, lang bạt ở Đà 
Lạt - nơi mà ai cũng mong muốn dành dụm có tiền để lên thăm ít nhất một lần trong đời, còn 
mình thì lại ở đó và đang đi tìm cái hạnh phúc, mà nhất là tìm hiểu thế nào mới gọi là hạnh phúc 
mà ai cũng tìm kiếm. Lúc ấy, tôi mới hiểu rằng định nghĩa về hạnh phúc thường thay đổi, chứ 
chân lý thì không, sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Bởi thế cho nên, lần về Đà Lạt năm 2008, trong lúc 
đi ngang những mảnh vườn trồng rau ở ngoại ô thị-xã, tôi dừng xe đứng nhìn và chụp tấm hình 
(bên dưới) - để nhắc nhở cho mình là chớ có đi tìm hạnh phúc mà phải hiểu thế nào là chân lý 
của hạnh phúc, có như thế thì tâm hồn mình mới an, mới được tĩnh. 
 

 
 
Sở dĩ nhìn tấm hình những mảnh vườn rau xanh um khiến tôi chạnh nhớ cái chân lý mà khi xưa 
mình đi tìm, vì đã một thời sống chung dưới một mái nhà với người bạn nghèo học cùng lớp - 
Hoàng Như Sơn - ở cạnh những ô ruộng trồng rau xá lách xoong, chỉ đủ cho gia đình của Sơn để 
bán sống cho qua ngày, nhưng đó lại là những ngày êm đềm, hạnh phúc nhất trong cuộc đời 
của tôi.  

Nói như thế không có nghĩa là từ đó về sau tôi không có cái hạnh phúc nào bằng, nhưng chân lý 
chính là khi cái thời gian hiện tại đã qua đi thì nó sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, hạnh phúc nghĩa 
là biết cảm nhận và tâng tiu cái mình đang hiện có, như câu tôi vẫn thường hay dùng "có những 



cái bây giờ hiện tại, mai vẫn chỉ là mới qua, mốt cũng vẫn còn là mới qua; mai sau nó sẽ trở 
thành dĩ vãng và kỷ niệm", chúng ta thường hay lưu lại trong ký ức và dễ nhớ lại những kỷ niệm 
đẹp, và muốn chôn vùi những gì gọi là xấu xa, đau buồn nhất ở tận đáy lòng. 

 
Hè năm 1973, sau khi ở Đà-Lạt  được hơn một tháng, tôi trở về Sàigòn trong một dịp cuối tuần để mang 
lên cái giá vẽ và những khung vải tôi đặt sẵn từ trước. Đang ngồi trên chuyến xe đò chờ giây phút khởi 
hành, một thanh niên xa lạ từ đâu bỗng bước đến hỏi chuyện: 

- Xin lỗi, có phải anh về SG phải không? 
- Vâng. 
- Tôi cũng thế, thấy anh trông có vẻ dân văn nghệ nên muốn làm quen,  để trò chuyện trên chuyến đi. 
  Tôi tên Sơn. 

Hắn đưa tay cho tôi bắt. 

- Tôi tên Sinh, người nam gọi là Sanh. 

Được biết Sơn hôm đó mang bó hoa Hồng về SG để tặng cho người yêu, một cô SV học ở trường Luật 
Khoa, và khi nghe tôi nói lý do chuyến đi của mình. Sơn vỗ đùi tự khen: "Biết ngay mà! bạn có dáng 
trông rất nghệ-sĩ, nhìn biết liền!". Tôi lúc đó nghĩ và cười ruồi trong bụng "Mẹ! tướng tá mình gầy nhom, 

trông như chó ốm. Văn ghệ với văn gừng con khỉ!". Từ đó 
Sơn trở thành thằng bạn thân đầu tiên ở ĐL. Hắn lớn hơn 
tôi gần hai tuổi, được cha mẹ đặt tên là Hoàng Như Sơn, 
nghĩa là cao lớn như núi - nhưng Sơn lại lùn tè, đứng cỡ 
chỉ một thước mốt. Có lần tôi bảo Sơn: 

- Chả cần tao chấm tử-vi gì ráo, số mày phải lấy  
  con vợ cao ráo, chân dài... 

- Tại sao? Sơn tò mò. 

- Này nhá, mày lùn và tròn như hột mít, lấy một hột mít 
nữa thì con mày sẽ thành hột đậu, mà nó mà lấy vợ hột 
đậu nữa thì sẽ sanh thằng cháu nhỏ như hột tiêu, rồi hai  
hột tiêu mà lấy nhau thì coi như triệt...tiêu luôn! Nghe lời 
ông đi con. 

Cũng hên là Sơn có tánh giống tôi, cũng là dân Bắc Kỳ di 
cư , hai thằng đều có máu đùa dỡn, nghịch như quỷ - có khi quỷ sứ chắc cũng phải chào thua - cho nên 
nó đấm vào vai tôi để trả đũa cho câu sấm truyền đùa giỡn về tương lai và cái lùn của hắn. Có lẽ vì ông 
trời bắt Sơn  mang cái tội phải lùn cho nên đã đền bù  nó với những tài năng khác, thằng này ăn nói rất 
có duyên, dẻo quẹo và hoạt bát. Ngoài ra hắn tự học,  chơi đàn guitar rất tuyệt mà tôi đã học từ Sơn 
cách búng ngón tay, chơi những bản Carulli. Nhà Sơn ở đường Phạm Hồng Thái, không xa Nha Địa Dư và 



nhà ga xe lửa,  và có hai mảnh vườn trồng rau sà lách xoong mà cả nhà sống nhờ vào đó. Trước khi quen 
với tôi, Sơn làm nghề cưa chữ để bán cho du khách làm lưu niệm, mà những tên, chữ hắn làm rất cầu kỳ 
và công phu cho nên mất nhiều thì giờ để nắn nót từng lưỡi cưa và  phải cẩn thận khi chà giấy nhám. 
Thay vì tốn tiền phòng trọ ở một mình, Sơn rủ tôi dọn về  ở chung với gia đình hắn - nghe cũng có lý nên 
tôi đã đồng ý, và nhờ ở chung mà  sau khi quan sát lối làm việc của Sơn, tôi đề nghị Sơn thử cưa loại chữ 
mới, dùng bút pháp  mà tôi viết theo kiểu chữ của Trịnh Công Sơn, vừa tao nhã phóng khoáng, vừa đỡ 
tốn gỗ và cưa rất nhanh. Một chữ kiểu cũ Sơn làm để bán bấy lâu nay bằng thời gian để cưa bốn, năm 

chữ kiểu mới tôi vẽ. Không ngờ 
điều này lại đưa đến một sự thành 
công bất ngờ cho Sơn, nó kiếm 
tiền dễ dàng và nhiều hơn từ dạo 
đó. Một điều trùng hợp giữa tôi 
và Sơn là tôi vì ham chơi, ham 
nhẩy đầm cho nên thi rớt tú tài 
cho nên năm đó tôi phải học lại 
lớp 12, còn Sơn không rõ vì lý do 
gì cho nên cũng phải học lại cùng 
lớp. Ban đầu hai đứa rủ nhau ghi 
danh học ở trường Việt-Anh mà 
tôi còn nhớ một buổi sáng sau khi 

mọi người đứng ở ngoài sân chào cờ, thầy Phỉ là Hiệu Trưởng đi "duyệt binh" trong hàng ngũ học sinh, 
chọn mấy tên cao ráo để cầm cờ, phù hiệu đại diện trường trong buổi diễn hành ngày kỷ niệm lễ Hùng-
Vương. Xui một điều là thầy HT "chấm" tôi với điểm cao ráo, bắt tôi phải cắt cái đầu tóc dài mới "được" 
vinh dự đi diễn hành -  lúc đó chẳng phải tôi vì khoái làm hippy gì ráo, mà đã chán ăn chơi, chán đua đòi 
một cuộc sống thác loạn, không tương lai ở SG - nhưng tôi không thích ai bảo mình phải làm thế này, 
theo kiểu nọ. Tôi cười ruồi hỏi ngược lại: 

- Nếu tôi không cắt tóc thì sao? 
- Thì cậu không được chọn để đi diễn hành. 
- Vậy hả. Tôi cũng chẳng thích đi diễn hành. 
- Cũng không được. Cậu phải cắt cái mái tóc dị hợm đó tôi mới cho vào lớp. 
- Xin lỗi thầy, tôi sẽ kiếm trường khác. 

Thế là tôi  bước ra khỏi trường ngay hôm đó, mà Sơn cũng ba gai không kém, nó cũng có mái tóc dài gần 
bằng tôi cho nên hai thằng tỉnh bơ sách cặp bước ra khỏi sân trường, không đợi thầy HT đuổi hay cãi cọ 
chi cho tốn thêm nước miếng. Những tháng sau đó, trong khi tôi còn la cà học thử ở hai trường khác - 
trường TH Bồ Đề và trường bán công Quang Trung mà tôi thấy cả hai đều dở tệ. Khi gần đến tháng chót 
phải ghi danh học ở một trường để được hợp lệ cho kịp kỳ thi Tú tài IBM năm 74, tôi theo Sơn - hắn đã 
"đầu quân" vào trường Văn-Học của thầy CBA, mà tôi chỉ vào lớp trong những ngày  "lành tháng tốt", 
thường thì cúp cua vào thư-viện gần nhà thờ con gà đọc sách, hay lang thang trên đồi cù ngồi dưới gốc 
thông để ngẫm chuyện đời. Ban đầu, Sơn tưởng tôi là dân mồ côi, không gia đình hay cha mẹ, đi giang 
hồ rồi ghé thích và ở lại ĐL vì nó chưa hề nghe tôi nhắc chuyện về SG hay đi đâu thăm gia đình. Có nhiều 



hôm hai thằng nghèo mốc đít, đói meo không tiền ăn sáng. Đôi khi cả nhà nó và tôi ăn cơm trộn khoai 
cho no, rau thì món sà lách xoong vừa nấu canh, vừa xào tỏi với ớt ăn dài dài. Hôm nào hên bán được 
nhiều thì có vài miếng gà kho gừng mặn chát, ăn cho uống nước nhiều vào để căng bụng, đỡ tốn. Hoặc 
có hôm ăn ổi còn xanh mét trừ cơm, bị táo bón cả mấy ngày sau.  Một hôm, tôi rủ nó về SG thăm nhà ở 

đường Yên Đỗ (nay là Lý Chính Thắng), 
đối diện nhà nghị-sĩ kiêm chủ nhà 
băng Nguyễn Tấn Đời. Buổi sáng thức 
dậy ở lầu ba, trên sân thượng là cái 
"giang san" phòng ngủ riêng của tôi, 
người làm đã bưng đồ ăn sáng và cà 
phê để sẵn, Sơn nhìn tôi lắc đầu bảo 
"Mày, rõ là thằng khùng!". Từ đó trở 
đi, khi trở lại ĐL để tiếp tục học, tôi 
bảo gia đình thường xuyên gửi tiền để 
tôi đóng góp, giúp đỡ gia đình Sơn - 
ngoài những công việc phụ nó cưa 
chữ, chà nhám, sơn phết đánh bóng 
và đem đi giao hàng cho cách sạp ở 
ngoài chợ. Mùa thi tú tài năm đó, cả 
hai thằng đều may mắn thi đậu, mà nó 
đậu cao hơn tôi nhờ học siêng hơn. 
Tôi còn nhớ là hai môn thi cuối cùng là 
môn Toán trắc nghiệm và môn Pháp 
văn; dù làm chưa hết bài nhưng sau 
khi tính nhẩm cho những môn khác 
cộng lại, tôi chắc mình đã đủ điểm nên 
nộp bài tàn tàn ra về. Hôm đưa mẹ tôi 
đi xem kết quả ở SG, thí sinh nào đạt 
được tổng cộng trên 162 thì sẽ đủ 
điểm để đậu. Trong lúc tôi hý hửng, 
thầm phục tài bấm độn, tiên đoán cỡ 
như Khổng Minh của mình vì tôi vừa 
đủ khít khao 169 điểm, mẹ tôi dò bảng 
tên đọc mà muốn xỉu ngay tại chỗ - 

không biết vì mừng hay vì bị tôi chơi một cơn ú tim! Dù sao đi chăng nữa, cái thằng nghịch tử hai năm ở 
nhà thi không đậu, nay la cà ở phương xa, học lơ tơ mơ thế lại mà được, mẹ tôi mừng hết lớn, nhất là 
thấy thằng con đã trở về nhà và "tự dưng" lại chăm chỉ chuyện học hành. 

Thêm một chuyện kể về thằng bạn.  Sơn có cái tật là thích tán gái, và có lẽ để che dấu cái mặc cảm 
"thiếu chiều cao, thừa bề ngang", bạ ai nó cũng ve vãn tán tỉnh. Trên con đường đến trường VH, hai đứa 
thường hay gặp một cô bé "má đỏ môi hồng" rất dễ thương mang phù hiệu của trường BTX. Tôi thích chỉ 
lẳng lặng đi theo sau để ngắm, tưởng tượng rồi mơ mộng để làm thơ giải trí tinh thần. Sơn thì gặp một 



thiếu nữ tuổi chừng 15, 16 xinh như mộng nên hắn ta khoái bét tĩ, mê như điếu đổ. Cô bé biết hai thằng 
Bắc kỳ dê xồm, mắc dịch, thỉnh thoảng như cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau mỗi sáng cho nên có lúc hai 
chân em đi lính quýnh, lạng quạng. Tôi về làm bài thơ và cho thằng bạn đọc chơi. 

 

Nhỏ cười con mắt có đuôi 
chân đi hài đỏ, dáng người thanh thanh 
nhỏ đi nón là nghiêng vành 
anh theo chân nhỏ, nhỏ đành ngơ sao 
thôi về dệt mộng chiêm bao 
rằng mai đón nhỏ, cười chào làm quen... 

SVT 1974 

Sơn đọc bài thơ nghe chịu quá, bảo cho phép nó ngày mai đi phía sau và đọc thơ cho cô bé nghe. Tôi ừ 
ào Ok và để xem cô bé sẽ phản ứng như thế nào. Ai ngờ sau khi nghe thằng Sơn mắc dịch ngâm khẽ bài 
thơ, cô bé quay lại nhìn hai thằng cười và khoe nguyên hàm răng...sún. Tôi ráng nín cười để cô bé khỏi 
đau lòng, mắc cở - nhưng thằng bạn tôi lại đau khổ gấp bội phần, vì người đẹp trong mơ của hắn đã làm 
hắn vỡ mộng ba sinh ngay từ giây phút đó. 

 

Cũng vào khoảng mùa hè năm 1973 đó, trong một buổi sáng đi dạo quanh hồ Xuân Hương, tôi 
tình cờ gặp hai chị em Vân và Thu; nhưng Thu là người nhận ra tôi, xưa từng học ở trường Văn-
Học ở đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) do nhà thơ Nguyên Sa (Trần Bích Lan) và 
phu nhân (Nga) làm hiệu trưởng. Thu bảo năm trước tuy học sau tôi một lớp nhưng đã để ý biết 
tôi và người bạn tên Thạch học cùng lớp. 

Thấy tôi nàng liền nhận ra ngay, và sau đó hai chị em nhờ tôi làm hướng dẫn viên cho những 
ngày ở Đà Lạt. Tôi bán cái cô chị cho Sơn - vì  tuổi tác có lẽ cũng chắc ngang bằng hắn. Không 
ngờ chỉ vài ngày sau, Thu bị cú gọi là tiếng sét ái tình - y như câu ca dao "Đà Lạt đi dễ khó về, 
trai đi có, vợ gái về có con", mà cũng may tôi thuở đó rất lơ tơ mơ về chuyện yêu đương, chỉ 
trong phạm vi văn chương, thơ với thẫn mà thôi. Cô chị tên Vân cũng có vẻ khoái thằng Sơn, đi 
chơi thường hay nắm tay nhau rất mùi mẫn. Tôi không biết lúc đó mình vô tình hay ác ý, nhưng 
thâm tâm chỉ muốn Thu mang kỷ niệm thật đẹp, thật lãng mạn của thời còn con gái, để mai này 
như câu hát "đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo", và đó sẽ là cái kỷ niệm để an ủi, 
xoa dịu tâm hồn nàng mỗi khi có chuyện buồn xẩy đến trong đời. Hôm chia tay trước khi hai chị 
em trở về Sàigòn để vào trường ĐH Sư Phạm, tôi với Sơn đưa hai nàng đi vào quán cà Phê Tùng, 
rồi dạo quanh phố trước khi trở về khách sạn. Dĩ nhiên Thu đã cho tôi cái địa chỉ của nàng  và 
bắt phải hứa rằng nếu có về lại Sàigòn thì phải ghé thăm và tìm kiếm nàng. Tôi hứa nhưng trong 
lòng biết mình đã nói dối, thôi cứ để thời gian sẽ xóa nhòa vết thương lòng của một người con 



gái đã vội yêu, vội nhớ vì khung cảnh quá lãng mạn của vùng đồi núi; còn lại chăng sẽ là những 
ngày đầy thơ mộng, một kỷ niệm mà tôi nghĩ sẽ là những giây phút tưởng nhớ một thời đẹp 
nhất trong đời người con gái. 

 
(ảnh chụp với Thu trên sân Cù ĐL) 

 

Nẫy giờ tôi toàn nói về chuyện ăn chơi, lang bang với 
thằng bạn tên Sơn mà chưa hề đá động đến chuyện một 
mối duyên tương ngộ đã đưa đẩy cuộc đời tôi hoàn toàn 
vào một ngã rẽ khác. Những ngày cuối cùng trước khi trở 
về SG để vào học ĐH, Sơn rủ tôi đến dự tiệc của người 
bạn gái cũ cũng vừa đậu tú tài. Cóc có mục gì hay hơn để 
đi chơi, tôi nhận lời tuy chẳng mấy hứng thú gì cho lắm 
từ khi tôi bỗng thay đổi 180 độ, từ bỏ hết những cuộc ăn 
chơi nhẩy đầm thâu đêm, suốt sáng gần một năm trước 
đó. Trong bữa tiệc tôi rất ít nói, ai hỏi sao thì tôi trả lời 
thật ngắn gọn và được xếp ngồi đối diện với Thúy-Hoa và 
Chữ Nhất-Anh, sau này mới biết cả hai đều là bạn của 
An, tên cô gái bạn của Sơn. Thúy-Hoa kể lại là đã gần 
năm, sáu năm mới gặp lại An và được cô bạn mời đến dự 
tiệc. Ban đầu Thúy-Hoa không tính đi, nhưng không hiểu 
sao trong đầu như có tiếng nói bảo rằng sẽ gặp một 

người rất đặc biệt và quan trọng, nhưng trong suốt buổi tiệc Thúy-Hoa bảo chả thấy ai có vẻ gì là nổi bật 
cho nàng chú ý, ngoại trừ một câu nói bâng qươ vô tình, nhưng rất thành thật của tôi  - sau khi nghe nói 
vài người có ý định về SG để học - tôi bảo nếu ai muốn biết về đường đi nước bước của các trường ĐH ở 
SG, tôi sẽ giúp. Chỉ có thế, và tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, thậm chí ngay đến bây giờ - gần 40 năm 
sau tôi mới biết Chữ Nhất-Anh cũng đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm đó. Chẳng ai ngờ cái buổi tiệc 
cuối cùng trước khi rời ĐL đó lại là một khúc quanh quan trọng nhất trong đời tôi, và nếu Thúy-Hoa đã  
quên khuấy hoặc không tin vào lời tôi hứa thì cái "khúc quanh định mệnh" này cũng đã chẳng xẩy ra. 
Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, tôi thấy có hơn 1001 lý do để mà chúng tôi đã không có dịp "đấu tranh" với 
nhau hơn bốn thập-niên. 

 

SVT 

 


