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GỬI THANH XUÂN VẮNG BÓNG ANH

Thanh xuân là những năm tháng có hạn mà một khi qua đi rồi, chúng ta không còn cách nào để
tìm lại được nữa. Thế nhưng lãng phí hay không lãng phí thì điều cuối cùng mà chúng ta sợ nhất
không phải là ở bên hay không ở bên, có được hay không có được, mà là một lúc nào đó khi
chúng ta nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nắm bắt khi còn có thể.

Có những buổi chiều buồn, tôi lang thang ra phố, cũng đã lâu rồi tôi không đi dưới cơn
mưa như chiều nay.Những hạt mưa vẫn đan xen hòa lẫn trong từng cơn gió lạnh buốt da, âm
thanh của gió của mưa, và tiếng xào xạc của những chiếc lá khô ven đường dường như hợp lại
thành một bản hòa tấu lúc như tiếng khóc nhẹ nhàng, lúc như lời trách móc thở than, hờn tủi.
Khi trong tôi nỗi buồn khe khẽ tìm về, tôi cứ lầm lũi dưới cơn mưa.

Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người
thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi? Tất cả những điều đó, tôi sẽ không lưu
giữ nó trong kí ức đâu!Tôi sẽ cất giữ trong trái tim mình. Để dù bao năm tháng có trôi qua đi
nữa, dù tuổi già có làm tôi lú lẫn thì chúng vẫn ở đó, vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Trong lành
và ấm áp.

Và có những cuộc gặp gỡ tình cờ đều thật vô giá, đúng như thế gặp cậu là một bất ngờ cho tâm
hồn tẻ nhạt này. Chúng ta cũng gặp nhau vào một ngày mưa buồn kèm theo những cơn gió hơi
se lạnh của năm cuối cấp và cậu trở thành người bạn cùng lớp , hơn hết chúng ta trở thành
bạn cùng bàn. Lúc đó mình hoang mang vì năm cuối cấp với chủ nghĩa bản thân ai nấy lo mà
giờ đây mình còn đèo bồng thêm cậu. Mình với cái suy nghĩ ích kỷ lạnh nhạt đấy mà cậu lại nở
nụ cười tinh nghịch đầy triều mếm và nói:

“ - Giúp đỡ mình với nhé!”. Ánh mắt, nụ cười lúc đó làm mình lúng túng và xấu hổ với cái suy
nghĩ trước đó

-“ Ừm! “Kèm theo nụ cười nhẹ.
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Từ đó chúng tôi trở thành bạn dù tính cách cả hai như hai thái cực nhưng chúng tôi điều có
chung sở thích là âm nhạc và cậu hẳn là đam mê nhiều hơn tôi vì cậu muốn trở thành ca sĩ,
nhiều lúc tôi suy nghĩ giấc mơ của cậu có lẽ hơi viễn vong nhưng ngày hôm đó tôi biết mình đã
sai, giấc mơ đấy sẽ thành hiện thực.

Cậu ấy là người hướng ngoại, năng động nên suốt giờ học cứ kiếm chuyện để nói với tôi và có
lẽ do đứng trên cương vị là một lớp trưởng mẫu mực nên trong giờ học tôi không bao giờ nói
chuyện riêng và cậu ấy cụt hứng, im lặng với vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi ngó qua nhiều lần xem
sắc mặt cậu ấy thế nào nhưng nó vẫn ở trạng thái đấy,thấy không ổn và bản thân có chút quá
đáng tôi viết tờ giấy lặng lẽ đút dưới cuốn tập cậu đang viết :

– Xin lỗi !

- Vì chuyện gì?

- Bơ bạn.

- Bạn ghét mình sao?

- Không hẳn.

- "Không hẳn" là ý gì?

- Lúc trước có chút không cảm tình.

- Thế à! Vậy bây giờ?
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- Bây giờ vì dù sao bây giờ chúng ta cũng phải sống chung dưới mái nhà 94 này và cùng chung
thần tượng nên không có lí do gì để ghét nhau.- Cậu ấy hướng mắt về balo ngạc nhiên. Tôi mỉ
m cười nhìn cậu ấy rồi nhún vai. Mấy phút sau dường như cậu ấy đã định thần lại rồi m
ỉ
m cười.

Kể từ đó chung tôi nói chuyện với nhau rất nhiều ở trường, trên facebook nội dung điều xoay
quanh thần tượng của chúng tôi. Sau buổi học tôi điều phụ đạo thêm cho cậu ấy nhưng cậu ấy
thì không bao giờ tập trung.

- Cậu thích học đến thế sao?- cậu ấy nằm dài ra bàn đầy chán nản.

- Không. –tôi dừng bút và nói chuyện với cậu ấy và lần này sẽ làm công tác tư tưởng cho cậu ấy
luôn.

- Cậu có biết lời nói và hành động của mình mâu thuẫn nhau không? – cậu ấy hướng mắt về
đóng tập sách trên bàn.

- Mình không có thích học nhưng học được xem như nghĩa vụ vốn có của chúng ta.

- Biết ngay cậu sẽ nói thế.- cậu ấy thở dài ngao ngán.

- Cậu hãy tìm lấy một động lực giúp cậu có hứng với việc học một chút.

Cậu ấy lắc đầu rồi lại nằm dài ra.

Mấy ngày sau
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- Tớ đã tìm thấy cái động lực để học rồi. – cậu ấy nói với biểu cảm đầy hứng thú và hơi gian tà.

- Gì thế?

- Cậu thực hiện cho mình 2 điều mình mong muốn. – Sau đó là nụ cười thiên thần nhưng đắc
thắng.

- Biết ngay chẳng có gì hay ho mà, lại muốn giở trò gì đây.

- Thì ai là người bảo tớ tìm lấy động lực để học, tớ tìm thấy rồi đây.

- Đó được xem là động lực sao?

- Ừm!

- Tớ thừa biết cậu có ý định gì? Hai điều mong muốn đó: bao che cho cậu trong mọi trường hợp
và làm những gì cậu muốn?

- Cậu thông minh ghê, vip lắm ! – cậu ấy giơ ngón trở lên đầy tán thưởng.

- Bớt nhây dùm mình cái đi.

Sau đó cậu ấy lại chạy đi chơi bỏ mặc tôi cô dơn ngồi suy nghĩ
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- Trẻ con thật!- tôi lắc đầu ngao ngán nhưng lại nhận thấy sự dễ thương trong suy nghĩ của cậu
ta.

Từ ngày làm bạn với cậu ấy tôi cười nhiều hơn vì tính trẻ con, hài hước, nghịch nhưng là
nghịch yêu.

Thời gian dần dần trôi qua 2 tháng đầu chúng tôi trở nên thân nhau hơn.

Rồi đột nhiên một tuần sau cậu ấy không tới lớp, tôi lại lo lắng cho cậu ấy, lo lắng vì trách nhiệm
và bổn phận của người lớp trưởng và cái tình của đứa bạn cùng bàn. Mặc dù tôi liên lạc với cậu
ấy rất nhiều lần nhưng vẫn không trả lời. Cô chủ nhiệm thông báo với tình trạng như thế thì
không đủ điều kiện để thi tốt nghiệp. Hôm đó, sau giờ học tôi đi tìm nhà cậu ấy với trí nhớ
mường tượng của tôi trong một lần cậu ấy vô tình kể về gia đình , đứng ngoài cửa rất lâu mà tay
không thể nhấn chuông, trong lòng rất lo lắng và hiện hình nổi sợ không thể gọi tên như có linh
cảm không lành, do dự một hồi tôi liều nhắm mắt bấm chuông. Sau vài hồi chuông một người
phụ nữ đứng trước mặt tôi, khuôn mặt bà rất hiền hậu , toát lên vẻ quý phái của một người phụ
nữ.

- Dạ! Cháu chào cô ạ! Cháu là bạn của Nin ạ!

- À! Mời cháu vào nhà. – Khuôn mặt cô có chút ngạc nhiên.

Nhà cậu ấy rất rộng và to, mọi thứ điều trang trí rất tao nhã và đẹp mắt.

- Mời cháu uống nước.- cô nở nụ cười hiền hòa thân thiện với tôi, nụ cười đó tôi đã thấy rất nhiều
lần ở Nin

- Dạ! Cháu cám ơn ạ!
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- Thật ra đây là lần đầu tiên có bạn nữ đến nhà Nin chơi- Cô vừa uống trà vừa nói có vẻ đăm
chiêu.

Nghe câu nói đấy tôi nhém bị sặc, lòng như chột dạ " lần đầu tiên...bạn nữ...gì đây" tôi đặt ly
nước xuống đầy lúng túng,không biết cô có ý gì.

- Dạ không phải như cô nghĩ đâu ạ!- tôi xua xua tay

Cô cười lớn – Cô xin lỗi vì làm cháu lúng túng thế này. – ánh mắt hiệu hiền nhìn tôi.

- Dạ không sao đâu ạ. Thật ra hôm nay cháu đến đây là vì Nin nghỉ học hơn cả tuần rồi , cô
chủ nhiệm bảo nếu bạn không đi học trở lại thì không được dự thi tốt nghiệp ạ. Cháu được cô
bảo kèm cặp phụ đạo cho Nin. Nên cháu mong Nin hãy trở về lớp ạ!

- À! Chuyện phụ đạo cô có nghe cô giáo chủ nhiệm nói. Cô cám ơn cháu đã giúp đỡ thằng Nin
nhà cô. Nhưng thằng Nin nó bỏ nhà đi cả tuần rồi cháu.- Cô buông ly trà xuống khuôn mặt đầy
trĩu nặng.

- Sao ạ?- tôi sốc đến không nói lên lời.

- Nó với bố nó cãi nhau một trận. Nó muốn trở thành ca sĩ nên toàn đắm chìm vào âm nhạc.
Còn bố nó muốn nó học nghành y kế thừa tổ tiên.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn thành ca sĩ chỉ là đùa cho vui không ngờ...

Tôi ra về mà tâm trạng hỗn độn, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác mâu thuẫn trong đầu tôi.
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Hôm sau tôi nghỉ học đi tìm Nin , tôi đi hết những chỗ mẹ Nin liệt kê nhưng chẳng thấy bóng
dáng cậu ấy, bất lực giữa biển người mênh mông tôi ngồi xuống ghê đá ở công viên bên đường,
nơi mà 2 đứa hay cùng ngồi hát hay kể về thần tượng những lúc học phù đạo xong và thở dài
mệt mỏi. Uống hết một chai coca tâm trạng khá lên hẳn tưởng chừng bất lực ngồi nhìn dòng xe
cộ ngược xuôi bên đường, bất chợt tôi nhớ một chỗ mà Nin từng nói tới. Tôi lấy diện thoại tra
địa điểm rồi phóng xe chạy đi. Trước mặt tôi là mộttrung tâm luyện thanh" Happy " tôi nhìn
xung quanh rồi đứng chờ ngoài cửa. Từng nhóm từng nhóm người dần bước ra tôi đưa mắt tìm
kiếm Nin nhưng không thấy hình dáng ấy, tôi hỏi một bạn xem còn có lớp nào chưa tan không
bạn ấy bảo lớp cuối cùng vừa ra. Tâm trạng tôi không nói nên lời sự tuyệt vọng chiếm lấy cơ thể
tôi. Và rồi...bóng dáng ấy hiện lên trên vai là chiếc ghita.

-KD sao cậu lại ở đây?

Tôi quay đầu lại tìm giọng nói quen thuộc đó, nhìn thấy cậu ấy không hiểu sao nước mắt muốn
dâng trào nhưng tôi là người kiểm nén khá tốt nên để nó không rơi.

- Cậu nghĩ xem sao mình lại ở đây?

Chúng tôi đến một quán nước gần cạnh một hồ nước có cây cổ thụ lớn. Một cơn gió thổi đến
làm mặt hồ gợi sóng , những chiếc lá theo gió bay xuống lướt nhẹ trên mặt hồ. Cơn gió bất chợt
đó làm phá tan sự yên tĩnh ban đầu của nó.

- Mình...- Nin ngập ngừng

- Vậy từ trước giờ cậu không đến lớp là đến đó sao?

- Ừm!

- Mình xin lỗi!
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Nin ngạc nhiên nhin tôi đầy khó hiểu. Tôi mỉn cười và nói

- Vì từng xem ước mơ của cậu là trò đùa, là viễn vông.

Cậu ấy bật cười :- Nó viển vông thật mà!

- Hoàn toàn không- Nếu viễn vong vô nghĩa thì cậu đã không cố gắng theo đuổi đến cùng.

- Theo đuổi đến cùng thì cũng đâu được chấp nhận- khóe miệng cậu ấy cong lên và nở nụ cười
mỉa mai.

- Vì cha cậu sao?

Cậu ấy nhìn tôi càng bất ngờ hơn lúc nãy

- Cậu định từ bỏ à?- tôi nhìn thẳng vào mắt Đăng.

- Không- âm vang lên dứt khoát, chắc chắn.

- Vậy thì tốt. – tôi mỉm cười đánh mạnh vào vai Nin

- Đau- mặt cậu ấy nhăn nhó nhưng lại nở nụ cười tỏa nắng.
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- Mà cậu là trẻ trâu à! đụng chuyện là bỏ nhà ra đi !

- “Trẻ trâu" cậu không thể dùng từ dễ nghe hơn sao?

- Còn tùy xem người đối diện là ai.

Cậu ấy bĩu môi

- Về nhà đi.

- Vì không muốn cãi nhau nên mình mới bỏ đi.

- Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nếu muốn ba cậu chấp nhận thì cậu nên đối diện
thẳng thắng

Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn xa xăm một hướng nào đó, lôi chiếc ghita ra và giai điệu quên
thuộc vang lên, bài hát mà chúng tôi cùng yêu thích. Còn tôi cũng không nói gì chỉ tận hưởng
không khí trong lành và giọng ca ấm áp đấy như thỏa nổi lòng mình. Ngồi với nhau đến lúc trời
chập choạng tối thì tôi lên tiếng

-Thôi mình về ha.- Nhớ về nhà đó, mai đi học lại.

- Mình biết rồi, cứ tưởng cậu là người ít nói không ngờ lại nhây nhây nhiều thế!

- Gì chứ? –tôi dùng ánh mắt phóng cho cậu ấy một tia laze
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- Bye bye- không quên ban tặng tôi nụ cười thiên thần.

Nin trở lại lớp mọi thứ quay về quỹ đạo của nó , chúng tôi vẫn cùng nhau học sau giờ học đên 5
giờ cậu ấy đến lớp luyện thanh , tối về nói chuyện facebook , cậu ấy gửi tôi những bài hát cậu
cover rồi cho ý kiến,...dần dần , từng mãnh, từng mãnh thời gian điều chính là cậu. Nụ cười đó,
dáng người đó, giọng nói đó, tất cả đều làm mình loạn nhịp và một tình cảm thầm lặng đang
bùng cháy trong tim mình. Còn cậu nào có hay vì lẽ chúng ta chỉ là bạn nhưng cậu lại gieo giắc
sự quan tâm, hành động, cử chỉ khiến cho mình ngộ nhận rồi tự đau thay bản thân .

Tôi đang gục xuống bàn vì cơn buồn ngủ còn cố níu kéo thì trên bàn là ổ bánh mì và hộp sữa.
Tôi ngước lên nhìn Nin.

- Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe. – nói xong tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ấy lao ra
ngoài cùng đám bạn nhanh như tia chớp , dù biết cậu ấy quan tâm tôi như một người bạn nhưng
tôi vẫn cảm thấy vui. Xung quanh cậu ấy có nhiều bạn nữ ái mộ và cậu ấy là người thân thiện,
hòa đồng nên cứ hồn nhiên đón nhận , hồn nhiên đùa nghịch. Còn đối với tôi một người bình
thường không nổi trội ở bên cậu ấy chỉ có học và học, la mắng , cần nhằn,...thoát khỏi còn
không kịp thì đừng nói gì đến thích. Nhiều lúc tôi muốn như những cô gái ấy có thể đùa
nghịch thoải mái với cậu ấy, nhưng mỗi lần cậu ấy tiến tới gần tôi thì tim tôi như nhảy hội nên
tôi luôn giữ khoảng cách với Nin và hơn hết tôi không muốn cho Nin phát hiện ra cảm xúc mình,
tôi sợ chúng tôi sẽ xa cách nhau và không làm bạn nữa.

Mùa thi cử đến, chúng tôi lao đầu học tất bật và gác nỗi phiền muộn sang một bên . Kết thúc
cuộc chạy đua cân não và điểm số thỏa mãn với công sức bỏ ra. Điểm số của Nin khá tốt, tôi
rất vui .

- Làm tốt lắm! Chúc mừng cậu!- sau một hồi đắn đo tôi quay qua nói với Nin

- Chỉ là thi học kì chứ có thi tốt nghiệp đâu mà chúc mừng.- Giọng nói tinh nghịch và nụ cười
ngượng
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- Đây là bước khởi đầu tốt chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, đại học sắp tới.

- Sau giờ học thêm cùng đi ăn được không?- Cậu ấy nói nhưng không nhìn tôi- ....- tôi nhìn cậu
ngạc nhiên đến nổi không biết nói gì. Thấy tôi không phản ứng cậu ấy lên tiếng

.- Học trò được điểm cao phải đãi gia sư một bữa chứ, vậy mới hợp đạo làm người . –Nin nở nụ
cười tươi, tinh ranh.

- Oh! Mình biết rồi. – Tôi nhìn Nin với ánh mắt còn nghi ngờ cậu ấy miễn cười vã nhún vai.

Trước mặt tôi là khung cảnh quen thuộc làm tôi bất ngờ và bối rối.

- Đây là ………..?- tôi chỉ vào ngôi nhà

- Đúng vậy là nhà mình.- Nin nói với vẻ mặt tỉnh bơ

Tôi ngay người , không biết tình cảnh là thế nào nữa thì Nin lên tiếng:- Vào thôi!

Bước đến cửa thấy tôi do dự thì Nin dừng lại và nói:- Mẹ mình muốn cám ơn cậu đã giúp mình
nên mời cậu đến ăn cơm.

- À!

Sau đó cậu ấy đẩy tôi vào nhà. Bữa cơm gánh nặng nhất mà tôi ăn, tôi cẩn thận từng lời nói, cử
chỉ nhưng cũng trần ngập yêu thương. Đăng rất thương mẹ và mẹ Nin tất nhiên cũng thế, hai
người nói chuyện thoải mái và đôi lúc chọc ghẹo nhau. Còn ba Nin toát lên vẻ nghiêm nghị của
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người đàn ông trụ cột trong nhà, tuy hai người từng bất đồng nhưng Nin rất tôn trọng ba mình.
Tôi ở chơi một lúc phụ cô dọn dẹp và trò chuyện về việc học, gia đình. Sau đó Nin đưa tôi về
trên đường về cả hai im lặng khá lâu thì tôi lên tiếng:- Cám ơn vì bữa ăn hôm nay.

- Cậu nói đến 3 lần rồi đấy.

- Mình xin lỗi.- tôi cười ngượng

Nin mĩm cười và xoa xoa tóc mái mình.

- Xảy ra chuyện gì sao?- một lúc sau tôi lên tiếng

- Sao cậu lại hỏi vậy?- một lúc sau Nin mới lên tiếng

- Chỉ là mình thấy cậu buồn bã, lạnh lùng và không còn cười đùa như trước.

- ....- ánh mắt Nin xa xăm nhìn vào một khoảng trống vô định nào đó và tôi không hỏi nữa chỉ
im lặng đi bên cậu ấy.

- Này còn nhớ đến 2 điều mình mong muốn cậu thực hiện không? – ánh mắt Nin sáng lên và
đầy gian tà.

- Gì chứ? Cậu còn nhớ đến nó à?

- Vậy chứ cậu nghĩ mình cố gắng học vì điều gì?
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- Vì cái đó à? Cậu đang nói đùa sao?- tôi nói với vẻ mặt nghi ngờ cậu ấy.

- Không hề.- Nin nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc.

- Này cậu đâu còn là trẻ con mà còn làm cái trò này?

- Tuổi tác thì liên quan gì đến nhau. Dù sao mình đã thực hiện đúng lời hứa, giờ tới phiên cậu.cậu ấy cười nụ cười đắt thắng.

- Thất vọng thật!- tôi lắc đầu nhìn cậu ấy, Nin nhìn tôi rồi nhún vai

- Được rồi. Cậu muốn mình làm gì?

- Đi theo mình. – Nin nắm lấy tay tôi kéo đi.

- Này! Đi đâu?

- Đi khai sáng cho cậu?- kèm theo là nụ cười bí ẩn

- Hả?

Chúng tôi đứng trước một ngôi nhà có hàng rào cao lớn trên đó là những dây leo rất nhiều hoa,
bên cạnh là cây ổi trĩu trái.
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- Nhà ai đây?- tôi lên tiếng đầy khó hiểu với hành động của Nin

Nin mỉm cười :- Cậu chắc chưa từng chơi trò này nhỉ?

- Gì?........Này! Cậu định dỡ trò gì nữa phải không ?- Tôi nhăn mặt khó hiểu và bồn chồn lo
lắng.

- Cậu chạy nhanh không?- Nin nhìn tôi với nụ cười hứng hỡ.

- Lâu rồi chưa chạy....mà sao hỏi thế?- Cậu ta làm tôi muốn tức điên với cái hành động kì quái.

- Vậy cố mà chạy nếu không muốn bị đánh gãy chân.

Vừa dứt câu, Nin nhanh tay vướn người vào hang rào dự lia lịa mấy quả ổi chín mềm to đùng rồi
bất giác con cún đáng yêu trong nhà vọt ra cùng với tiếng sủa như đánh thức cả khu phố thế
kia.

- Tớ điếm 1,2,3 là chạy- Sau đó cậu ấy cố nhân một hồi dài nữa

- Cậu điên rồi sao? – tôi nói với sự lo lắng và tức tưởi, cánh cửa bắt đầu rung rung

- 1,2,3 chạy- và thế Nin nắm tay tôi chạy về phía trước lúc đó tôi còn nghe tiếng chủ nhà quát
vọng theo và suỵt con cún đó chạy theo như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, tiếng chửi cứ
đeo bám lấy chúng tôi, khi đấy Nin lôi tôi chạy nhanh hơn để không bị tóm, chúng tôi chạy điên
loạn cứ cấm đầu và chạy đến khi không còn nghe thấy tiếng la hét chửi bới phía sau thì từ từ
dừng lại. Ninuông tôi ra và ngồi xuống đường thở dốc còn tôi thì thở không ra hơi.
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- Cậu... điên... thật... rồi, bao...nhiêu...tuổi...mà...còn...chơi trò...này. – tôi nói hụt hơi và đứng
quãng.

- Cậu có thấy tiếng chủ nhà chửi rũa không?

- Có. Công nhận ông ta độc miệng thật.

Khi câu nói vừa dứt hai đứa phát lên cười thật to, chưa bao giờ cười sảng khoái như thế cứ như
quên đi mọi thứ xung quanh chỉ cười, cười, cười và người say đắm nhất là Nin.

- Thoải mái thật!- Nin nói khi vươn vai đứng dậy

- Này cậu hay chơi cái trò nín ranh này lắm à?

- Không. Lần đầu tiên đấy.- cậu ấy nháy mắt và cười.

- Thật à! Nhìn vẻ mặt lúc đấy cứ như đầy kinh nghiệm.- tôi giọng nghi ngờ và hơi bĩu cợt

- Kinh nghiệm chỉ cần đến đúng lúc, đúng thời cơ thì một lần đã đủ.

Chúng tôi đã có những năm tháng những phút giây ở bên nhau tuy trẻ con vô tư đến thế mà mỗi
lần nghĩ lại vẫn thấy hạnh phúc đến tột độ, cứ như mình đang trở về đúng hoàn cảnh lúc đó.

Rồi cái gì đến cũng phải đến,kì thi quan trọng cũng đã đến gần ai ai cũng lo lắng và lao đầu vào
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học hai chúng tôi cũng không ngoại lệ nhưng người vất vả nhất là tôi. Những áp lực thi cử, tương
lai khiến tôi mệt nhòa con đường phía trước làm tôi sợ nếu bản thân không thể bước qua thì
sao? Kết thúc tiết học cuối cùng để chuẩn bị kì thi quan trọng tôi không vội về mà nán lại. Nán
lại để chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã hững hờ vô tâm với những gì thân quen gần gũi
nhất mà đã gắn bó với mình 4 năm nay. Bởi nán lại tôi mới cảm nhận được hoa phượng đã nở
rộ từ bao giờ, khắp sân trường rơi đầy những cánh hoa. Bầu không khí im ắng lạ thường những
cơn mưa phùn lướt nhẹ trên không như đang tô đậm cho bức tranh ẫm đạm này. Tôi dựa vào
lang can thẫn thờ nhìn một hướng vô định với nhiều suy nghĩ trong đầu.

- Chưa về sao?- giọng nói quen thuộc tiến lại gần.

- Ừm! – tôi trả lời không buồng nhìn Nin

- Nghĩ gì thế?- Nin cũng nhìn xa xăm

- Không biết nữa, tự nhiên hôm nay thấy trống trãi lắm.- tôi thở dài

- Sao cậu chưa về? Tôi nói mà cũng không muốn quay lại nhìn Nin

- Mình...sắp đi du học.- Đăng nói ngập ngừng

Tôi đứng hình quay phắt người lại như một phản xạ tự nhiên trước câu nói đó bất ngờ đến không
biết phản ứng hay nói gì và nghĩ tới khả năng cậu bạn nói đùa để troll tôi.

- Cậu đang đùa à?- tôi vỗ vai Nin và cười.

- Mình đã đăng kí học một trường nghệ thuật ở Anh , sau kì thi tốt nghiệp sẽ đi. – giọng nói Nin
nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nghe đến đấy tôi dừng cười và chưa tin sự thật vừa diễn ra. Tôi cố
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định thần lại và mĩm cười thật tươi và nói:

- Chúc mừng cậu! .Nin nhìn tôi và cười gượng.

- Giỏi lắm bạn của tôi!- tôi cố giữ nụ cười tươi nhất có thể

Đêm hôm đó tôi không ngủ được, cậu ấy thực hiện được ước mơ của mình, là bạn tôi phải vui
chứ nhưng tại sao lại đau như thế này....vì tôi sẽ không còn gặp Nin được nữa. Tôi giận và chửi
cậu ấy nhưng mình là gì mà oán trách, mình chẳng là gì cả ngoài hai chữ "bạn bè". Ngày bế
giảng cả lớp tổ chức tiệc chia tay chúng tôi đùa giỡn với nhau, cùng ném bóng nước màu,..Sau
những cuộc vui chúng tôi ngồi quay quanh và trải lòng với nhau, nói ra những điều chưa bao giờ
nói. Tôi nhận thấy trên khuôn mặt ai cũng trĩu nặng nỗi buồn, tiếc nuối vì chúng tôi sẽ không giờ
tìm lại được những kí ức của tháng ngày này nữa. Có bạn nhắc tới Nin một kì tích của lớp, Nin
cười với nụ cười hạnh phúc. Đúng vậy âm nhạc là cuộc sống của cậu ấy để thực hiện ước mơ
đấy cậu đã cố gắng rất nhiều. Nhưng nhìn khuôn mặt đấy tôi cố nén nước mắt không tuôn rơi.
Sau đó Nin ngồi hát với chiếc ghita với giai điệu bài hát chia tay. Giọng hát ngọt ngào đó, hình
dáng đó, nụ cười đó mọi thứ từng mãng mãng chiếm lái trái tim tôi lần này dù cố nhưng không
thể điều khiển trái tim được nữa giọt nước mắt lăn xuống má. Tôi đứng dậy chạy thẳng vào nhà
vệ sinh và khóc thành tiếng những tiếng nấc kéo dài để giải thoát cho những kiềm nén bây lâu.
"Đồ xấu xa" tôi vừa khóc vừa chửi rủa trong lòng. Sau lúc sau tôi ra ngoài dù đã rữa mặt nhưng
dấu vết vẫn còn đọng lại với đôi mắt đỏ hoe. Khi đi ra tôi thấy Khoa đứng trước cửa, tôi nhìn cậu
ấy rồi quay phắc đi để không nhận ra bộ dạng tôi lúc này. Khi đi ngang qua Khoa cảm giác một
bàn tay nắm lấy cổ tay tôi níu lại, tôi dừng và quay đầu lại ngạc nhiên nhưng Khoa không quay
đầu lại.Tôi bối rối trước hành động của cậu bạn và cố rút tay ra nhưng Khoa lại nắm chặt hơn,
tôi cố rút thì Khoa càng nắm chặt. –Cậu sau thế, buông tay ra. – tôi lên tiếng

- Khóc vì cậu ta sao?- giọng nói lạnh lùng của Khoa làm tôi giật mình, lần đầu tiên tôi nghe
giọng nói đó và hơn hết là nỗi niềm riêng của mình bị phát hiện nó làm tôi đứng hình.

- ....-

- Im lặng vậy là đúng phải không?- Khoa quay lại nhìn tôi đầy đau khổ
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Những giọt nước mắt còn động lại khóe mắt bắt đầu rơi. Sau lại chạm đến nỗi đau đó, tôi đã
muốn chôn vùi nó đi. Nhưng " Tại sao lại khơi dậy?"

- Bây giờ cậu đang thương hại mình sao?- Khi nhìn thấy ánh mắt thương hại của Khoa nhìn tôi.

- Ừm! – tiếng ừm đầy mỉa mai, tôi vội vụt tay khỏi Khoa và quay người đi .

- Thương hại cho chính bản thân mình.- giọng Khoa vang lên đau khổ tột cùng.

Khi nghe câu nói đó tôi bất ngờ và dừng lại. Khi quay đầu lại thì Khoa đã rời đi. Hình bóng với
bước chân trĩu nặng hôm đó hay bởi sự đồng cảm của hai trái tim bị tổn thương mà khắc sâu
trong tôi mãi mãi.

Ngày Nin đi tôi không ra tiễn bởi vì tôi là một đứa hèn nhát và sợ sệt. Tôi không dám đối diện với
Nin hay thật ra là đối với chính mình? Nhưng ngày sau đó tôi hối hận với chính mình, căm ghét
bản thân tột cùng. Một tuần sau khi Nin đi mẹ tôi đã đưa cho tôi một phong bì trong đó có một
USB và một lá thư viết tay và nói là có người gởi cho con vào thứ 3 tuần trước nhưng mẹ để
trong phòng rồi quên mất và đó là ngày trước khi Nin đi. Trên USB có dán mảnh giấy ghi dòng
chữ" I Remember You". Tôi bật lên nghe thì vang lên những ca từ và hất giọng đầm ấm quenn
thuộc đó làm tôi xúc động nghẹn ngào

" Giai điệu ngày ấy ta cùng nhau thưởng thức

Mang kí ức năm nào ùa về trong tâm trí

Mình muốn cậu mãi nhớ về ký ức qua bài nhạc này

Dù giờ đây cậu có đang yêu ai đi nữa
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Nếu vô tình nghe được ca khúc này xin hãy nhớ đến mình, nếu trong cậu còn chút ký ức.

Vì mình vẫn mãi nhớ về cậu

.........

Dòng ký ức bền lâu hơn những gì được ghi chép lại

Hồi ức vốn đẹp tươi hơn những gì ta vẫn nhớ

Ta cùng khóc vì những niềm vui, rồi lại cười cho vơi nổi buồn.

Tất thấy dều là bài học đất giá .

Chúng ta từng một thời như thế

Bản nhạc chúng ta cùng nghe, ca khúc chúng ta cùng hát

Những hồi ức đã trôi đi rất xa
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Nhưng bản nhạc ấy vẫn khiến tim mình vụn vỡ

Cơn mưa khiến mình thao thức chẳng thể chợp mắt"

Nghe đi nghe lại bài hát mấy lần, mở lá thư ra đọc từng dòng cảm xúc chân thành nhất mà Nin
gởi cho tôi tôi đau xót và nhớ nhung phát khóc, hối hận vì đã không gởi được một lời chúc sức
khỏe hay là chúcthành công khi Nin rời xa. Và tối lưu giữ tất cả các kí ức và cảm xúc ngay lúc
đó một cách trọn vẹn nhất ở một góc trong tim, lỡ sau này có vô tình gặp lại nhau thì phải trao
cho nhau được cái cảm xúc chân thành và vẹn nguyên đó.

Bốn năm sau...

Sau một ngày vùi đầu vào công việc tôi đến một quán nước gần bờ hồ nơi mà chúng tôi của 4
năm trước đã ngồi cùng nhau hàng giờ để vừa uống tách cà phê nóng vừa ngồi nhớ lại những kỉ
niệm đẹp đẽ và ngọt ngào đến cháy bỏng ấy. Dòng xe cộ xuôi ngược dòng, những ánh đèn ảo
diệu ngoài kia, thành phố luôn bận rộn chuyển động không ngừng. Bất chợt một giai điệu quen
thuộc vang lên, mình lại mỉm cười. Câu chuyện chứa đựng trong đấy như thuộc về mình hay là
vì vốn biết rõ bài hát ấy? Hay là những lời thổ lộ của cậu sau bài hát. Kí ức một lần nữa ùa về. "
Một giọng nói quen thuộc phát lên sau một lúc kết thúc bài hát. Băng Nhi à! Mình cảm thấy bản
thân quá dỗi thất bại khi không dám đứng trước mặt cậu thổ lộ cảm xúc mà lại dùng cách gián
tiếp này. Hay mình biết chính xác câu trả lời nên không dám đối diện, sợ cậu buông lời từ chối.
Nhưng dù thế nào mình cũng muốn nói ra tình cảm của mình:" Mình thích cậu" Mình chẳng biết
mình thích cậu từ lúc nào nữa. Mõi khi bên cậu mình thấy mình bình yên và được là chính mình.
Mình ghen tị với lúc cậu làm việc cùng Khoa mà không phải mình. Mình khó chịu khi thấy cậu
và Khoa bên nhau. Nếu cậu có chút tình cảm với mình thì chờ mình được không? Năm năm một
khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng mình sẽ luôn hướng về cậu. Hãy cho mình
câu trả lời!"

Năm năm tôi không một chút tin tức từ Nin, nhà cậu ấy cũng chuyển sang Anh định cư. Mỗi thứ
về Nin như bốc hơi tan biến khỏi mặt đất, chỉ còn lại những hoài niệm, kí ức mà mình luôn khắc
sâu mỗi ngày cùng với lời hứa chờ đợi còn nơi đây. "Trời không phụ lòng người" câu nói rất đúng
khi tôi biết được thông tin sẽ về nước từ một người bạn của Nin. Lần này tôi không còn là một cô
bé 18 do dự, sợ sệt. Bởi vì có những tình yêu, đánh mất là cả một đời, chúng ta đi qua rồi sẽ
chẳng thể nào tìm lại người như thế nữa. Tôi nhờ cậu bạn đó hẹn một cuộc hẹn với Nin nhưng
không cho biết tôi hẹn. Khi bước đến trước cửa nhà hàng đầu tôi như một mớ hỗn độn dù trấn
an mọi bề về tâm lý cho những tình huống như tôi vẫn sợ một nỗi sợ vô hình. Hít thở sâu tôi
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bước qua bức rào cản đó tiến về phía cậu. Từ xa tôi nhìn thấy bóng lưng cậu, cậu đã thay đổi,
đúng vậy trở thành một người đàn ông. Tôi đã luôn tưởng tượng cậu sẽ thay đổi như thế nào về
ngoại hình, tích cách,...nhưng điều mình sợ nhất chính là...Cuối cùng tôi cũng đứng trước mặt
Nin và tôi đương nhiên tưởng tượng đúng cách Nin nhìn tôi rất ngạc nhiên có phần xúc động
phải mất một lúc lâu Nin mới trở về trạng thái bình thường. Đối diện với cậu ấy nhìn rõ từng
đường nét khuôn mặt, đúng vậy cậu đã thay đổi, khuôn mặt góc cạnh và sắc nét hơn, thể hiện
rõ thần thái một người đàn ông.

- Lâu quá không gặp! - tôi cất tiếng khi ngồi xuống bàn

- Đúng vậy!- Nin nở nụ cười nó vẫn chân thành như trước.

- Cậu ngạc nhiên lắm nhỉ?

- Ừm!- Đăng chống hai tay trên cằm nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mếm.

- Cậu thay đổi nhiều nhỉ ?

- Có lẽ vậy... Băng Nhi cũng thế...rất xinh đẹp!- sau đó là nụ cười tinh nghịch

Tôi mĩm cười nhìn Nin và có một câu hỏi tôi sợ nhất..

- Cậu có bạn gái chưa?- Tôi nhìn Nin bằng một ánh mắt chăm chú đến ngạt thở, chờ đợi câu trả
lời tựa như một thế kỉ. Năm năm chờ đợi vì câu nói hôm nay, bao nhiêu hy vọng, thương nhớ.
Nin ngập ngừng một lúc rồi chỉ gật đầu. Cái gật đầu đem tôi từ thiên đường xuống dưới tận địa
ngục. Tình cảm hụt hẵng, trái tim đau thắt, tuyệt vọng, căm ghét tất cả dồn dập trong tôi. Mặc
dù tôi có nghĩ đến kết quả này nhưng khi đối diện sự thật bới khiến con người ta đau đớn thế
này.
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- Còn Băng Nhi?

- Vừa mới bị bỏ rơi.- Cứ tưởng nước mắt sẽ rơi nhưng có lẽ quá hụt hẫng hay không chấp nhận
sự thật mà tôi chỉ biết cười chua xót cho chính mình.

- Người đó chắc hẳn một tên tồi vì đã bỏ rơi một người tốt như Băng Nhi.

Nghe câu nói nó tôi như mất cảm giác - Đúng vậy!- Tôi nhìn Nin với ánh mắt rưng rưng và đứng
dậy bỏ đi. Tôi không muốn phải ở lại đấu tranh với cảm xúc mình nữa trong đó quá ngột ngạt ở
thêm tôi nghĩ vì sẽ chết mất. Bước ra ngoài hai chân tôi như mất cảm giác bao nhiêu dồn nén
bấy lâu bùng nổ tung ra, nước mắt cứ trào ra.

- Này!- một hơi ấm nắm lấy tay tôi kéo lại.

Nin nhìn tôi và tôi chẳng biết ánh mắt đó là biểu thị cảm xúc gì mà tôi cũng chẳng muốn nghĩ.
Tôi bước đi.

- Năm năm đã quá đủ, anh không muốn chờ đợi thêm...Anh thích em!

Khi nghe câu nói tôi quay lại cảm xúc càng khó tả hơn. Cứ như mình bị ảo tưởng hoặc nghe
nhằm. Nin tiến lại gần tôi hơn, ánh mắt đầy xúc động, chân thành nhìn tôi

. - Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu thế. - Sau đó ôm tôi vào lòng. Tôi không biết nên tiếp thu
lời nói hành động này vào não bộ như thế nào. Nhưng cảm giác hiện tại khiến tôi hạnh phúc cái
ôm ấm ấp như xoa dịu bao nỗi nhớ, đau khổ bao năm nay.

- Chuyện cậu nói có bạn gái là lừa mình sao?
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Nin gật đầu cười tinh quái. - Đấy là sự trả thù.

- Trả thù?

- Bắt mình chờ đợi.

- Làm như có một mình cậu chờ đợi đấy à.

- Nhưng sự chờ đợi của mình là vô vọng.- Nin nhìn tôi đầy cảm xúc.

- Mình xin lỗi- Tôi nhìn Nin mà chực trào

- Chờ đợi năm năm nhận được kết quả như hôm nay, năm năm không đáng là gì cả.- Nin mỉm
cười ấm áp nhìn tôi lại ôm tôi vào lòng.

Thanh xuân là chuyện chúng ta vì một người mà lãng phí thanh xuân, chuyện chúng ta vì một
người không đáng...đến cuối cùng thực ra cũng quy về chính bản thân mình. Tôi biết đến cuối
cùng thực ra cũng có những lựa chọn sẽ mang đến cho con người ta sự tổn thương, thế nhưng
vết thương nào theo thời gian rồi cũng qua đi hết còn hơn lo sợ được mất mà không thử nắm giữ
lấy đến cuối cùng theo ta sẽ là tiếc nuối cả một đời. Thế nên khi còn trẻ yêu được thì cứ yêu đi,
tổn thương thì cứ tổn thương đi, bởi vì có những tình yêu, đánh mất là cả một đời, chúng ta đi
qua rồi sẽ chẳng thể nào tìm lại được người như thế nữa.

----------Hết-------------
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