
ĐÀ LẠT SAU CƠN MƯA. 

 

 
 

Sau khi chụp tấm hình sáng nay - để mọi người xứ khác biết - không khí và thời tiết, 
tình hình cho tầu chạy ven biển... ở Đà Lạt.  Đang ngồi viết chơi dăm ba hàng, chờ 
vợ chồng thằng em thức dậy, thì nắng đã lên làm nhớ bài hát Mưa Hồng của TCS: 
 
Trời ươm nắng cho mây hồng 
Mây qua mau em nghiêng sầu 
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm 
Mây âm thầm mang gió lên 
 
Người ngồi đó trông mưa nguồn 
Ôi yêu thương nghe đã buồn 
Ngoài kia lá như vẫn xanh 
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng 
... 
... 
 
Người ngồi xuống xin mưa đầy 
Trên hai tay cơn đau dài 
Người nằm xuống nghe tiếng ru 
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. 
TCS 
 
 



Tôi dậy sớm từ lúc hơn 4:30 sáng - vì tối hôm qua chưa 9 giờ tối mà đã đặt lưng 
nằm  ngáy ngủ mất đất - cho nên (lại) đói bụng khi nghe câu cuối của bài hát - & 
nghĩ đến lời yêu cầu của HMS ăn dùm 1 tô Mỳ Quảng cho cô nàng - khi không bỗng 
trở thành thực tế : 

"Nồi Mỳ Quảng có bao nhiêu mà ta chờ..." 
 

Thôi, chắc phải dựng đầu vợ chồng thằng em dậy, rủ tụi nó đi ăn sáng, không thì Đà 
Lạt lại "mây âm thầm mang gió lên", hết cha đi ngày tháng. Đã thế, Nhất-Anh còn 
nhắn, nhờ vác ô đi dùm dưới cơn mưa bụi, cứ thể như là "còn mưa xuống như hôm 
nào em đến thăm".  Sao toàn là những người muốn ké chuyến đi hồi hương Đà Lạt 
của mình, mà chả ai thèm in tiền đưa cho mình đồng xu nào. Rõ chán. :) 
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