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Sáng nay dậy tự dưng thèm một ly cà phê, không phải thứ cà phê Starbucks, mà là một tách đờ-mi của 
quán Đô-mi-nô ở con đường Phan Bội Châu, Đà Lạt. Đó là cái thưở còn nghèo rớt mồng tơi, rớt phơi 
cuống rún khi còn lang thang một mình ở phố núi. Hôm nào xịn còn chút tiền rủng rỉnh, tôi thích dậy 
thật sớm đi bộ suốt từ cuối bờ hồ để tiết kiệm tiền, thay vì leo lên chiếc xe buýt con voi chạy từ trại 
Hầm, để lên  phố vào ngồi trên chiếc đòn gổ trong một góc quán, gọi ly cà phê sữa - không phải ly lớn 
bình thường - mà chỉ là  ly đờ-mi nhỏ bằng một nửa, vì muốn dồn tiền ăn thêm cái bánh Croissand còn 
nóng hổi mới đem về từ lò bánh gần trường trung-học Việt-Anh cuối con dốc Duy-Tân. Thưở đó thấy 
mấy ông già tuổi gần đất xa trời ngồi quây quần nói chuyện nắng mưa, mưa nắng, trông họ chỉ chừng 
khoảng trên tứ tuần dưới lục tuần mà đă thấy họ sao già nua cằn cõi, thoáng vậy mà giờ mình cũng đã 
chừng ấy tuổi, nhìn lại tấm hình mà không hiểu rằng là mình đang thèm một ly cà phê hay mong thèm 
được quay về với quá khứ? 
 
Tại sao người già thường hay tìm về với quá khứ nhỉ ? 
Đó là cái thắc mắc mà mãi mấy chục năm sau mình mới thấm hiểu, chẳng qua chỉ là "vì quá khứ còn 
nhiều hơn tương lai", trong khi vài năm cuối đời thì có gì gọi là đáng để nhớ nếu muốn, bởi thế cho nên 
có một dịp, một câu chuyện, một hình ảnh tình cờ nào đó...nó rất dễ thường hay đưa con người ta quay 
trở về với dĩ vãng, với kỷ niệm - nhất là những tháng ngày đã một thời sống trong khung cảnh êm đềm 
và dịu dàng nơi tâm khảm, mà tôi nghĩ trong đời của nhiều người được may mắn đi học, có lẽ không có 



thời gian nào tuyệt đẹp bằng khoảng thời gian còn mài đũng quần ở dưới mái trường - vì đó còn có biết 
bao nhiêu là tình thân của bạn bè, của những mối tình mới lớn, những chuyện tình đơn phương, câm 
nín. 
Thưỏ đó, tôi từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện tình vụng dại của tuổi học trò, trong đó có một 
chuyện tình của một anh chàng đi lính Địa Phương Quân, sau trở thành một nhà văn khi sang nước Mỹ, 
vì yêu một cô con gái của một tiệm bán đồ điện gần cây cầu trên con đường Ba Tháng Hai bây giờ, anh 
chàng thường kiếm cớ ghé mua một cây tuộc-nơ-vít mỗi lần muốn gặp nàng, đến khi hai người quen 
nhau rồi thì chàng khiêng cả một thùng đồ chàng mua trước đó để tặng lại. Đó là một chuyện tình lãng 
mạn, chứ tôi quen một thằng bạn khác, nhà nó bán phở  bên cạnh nhà bán vật liệu sửa sang nhà cửa 
như đinh, ốc, sắt, kẽm...mà cô con gái hàng xóm chịu đèn thằng này. Một hôm tôi đến đón nó cùng đi 
học, hai thằng ghé xe bán bánh mì ở gần nhà gọi mua hai ổ bánh mì thịt để ăn sáng, gặp cô bé hàng xóm 
cũng  đi học  ghé ngang, thấy thằng Đình bèn xáp lại hỏi chuyện: 
 
- Nhà có phở ăn ngon thấy mồ, sao Đình lại mua bánh mì chi nữa? 
 
Thằng bỏ mẹ hôm đó mắc cái giống gì không biết, khi không cu cậu sửng cồ: 
 
- Thế còn cô, nhà bán đinh sao không ăn đinh sao lại đi hỏi tôi? 
 
Tôi thấy hôm đó thật tội nghiệp cho cô bé hàng xóm biết mấy, vừa quê vừa giận cô nàng bỏ đi một mạch 
chẳng thèm quay lại. Cái thằng khỉ gió bình thường nhát gái như quỷ gặp thánh giá, vậy mà hôm đó bỗng 
dưng lại đâm ra dở quẻ. Trên đường đi nó bảo, ở nhà chỉ nội ngửi mùi phở là đã ớn tới óc, nhưng tôi 
mắng nó - "mày mới vô duyên, người ta muốn kiếm chuyện làm quen, không biết nói gì thì câm mõm, ai 
lại nói thế với con gái bao giờ!".  Thằng này hoàn toàn trái ngược với tên Sơn tôi quen ở xóm Phạm Hồng 
Thái, bạ ai hắn cũng tán. Nó hay rủ tôi đi hái hoa Cúc trắng trên con đường đến trường, hôm thì gửi vài 
cành hoa đến nhà cô này, hôm thì nhà cô khác...trong đó có cả cô bé tên Thúy-Phượng, lúc đó khoảng 
chừng 14, 15 tuổi trên con đường Minh Mạng (nay là Trương Công Định) và cô nàng tên Thu - tiệm bán 
đồ điện vừa kể. Lúc hai thằng còn học ở trường Việt-Anh thì nó hay "giao hàng" , đá lông nheo với cô 
nàng, vì trường cũng gần xịt đó. Một lần, không biết cái thằng phải gió đã tán hươu, tán vượn gì với Thu, 
lúc nó trở lại chỗ tôi đứng trước cửa chờ, thằng khỉ cười khoe: 
 
- Ê, hôm nay có tiền uống cà phê rồi, đi. 
 
Hai thằng ghé vào một quán cóc gần trường, tuy không ngon và đậm đà bằng ở quán Đô-mi-nô, nhưng 
mấy hôm không được uống vì túi rỗng tuếch, hai thằng vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa ca bài "có còn hơn 
không, có còn hơn không..." trước khi đến giờ để ù té chạy vào trường. 
 
SVT 


