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Khuya đêm hôm qua, ngồi nhìn vầng trăng tròn tháng tám, trời đã vào 
thu nên mây tím giăng đầy, trăng lấp ló như con gái tuổi mười ba ngại 
ngùng e thẹn ngỡ ngàng khi nhìn thân thể mình bỗng dưng thay đổi, 
trăng không đủ sáng nên cảnh vật chung quanh trở nên mờ ảo, im lặng 
có tiếng chuông nhà thờ vang lên như dỗ dành như vỗ về những linh 
hồn vừa mới lạc lối.  
 

Cây cối đang đứng yên để tận hưởng không gian lặng thinh của riêng mình bù lại những ồn ào náo nhiệt của 
thành phố nhộn nhịp ban ngày, lũ chim đang nằm yên trong tổ ấm cũng không quên ngoái đầu nhìn trăng e ấp 
sau làn mây tím như muốn nói lên bao lời thương mến, đâu đó một vài con giun đang trườn mình ra khỏi đất 
để uống say từng giọt sương khuya làm tê lưởi,  những con bướm xinh xắn muốn gọi mời nhau nhảy một điệu 
nhạc valse mừng vui chia sẻ và những chú sên già thôi không dấu mình trong vỏ kín mở to đôi mắt nhìn trăng 
như muốn nuối tiếc một thứ gì đã mất.  
  
Bên khung cửa, tôi nhìn những cảnh tượng chung quanh, nàng trăng của tháng 
tám nơi xứ lạ quê người làm tôi  bỗng dưng quay quắt chạnh lòng nhớ những 
trăng xưa,  nổi nhớ cao ngút  thênh thang đưa tôi về quê hương của một thời thật 
đẹp.  
 
Trăng của thời thơ ấu, khi tiếng súng chưa hề vọng về mỗi đêm, một vùng bình 
yên cho tôi cùng bạn bè  tụ tập rủ nhau xách những chiếc đèn trung thu mà các 
anh của tôi đã cất công làm cho chúng tôi, tay xách lồng đèn tay nắm tay đi vòng 
tròn và hát chờ trăng lên cao được ba mẹ cắt bánh Trung thu cả nhà trải chiếu 
ngồi giữa sân nghe ba nghe chuyện huyền thoại về chị Hằng và chú Cuội, khi đó 
dù còn bé nhưng tôi vẫn thương chú Cuội vì thấy chú là người đàn ông chung 
thủy, để rồi đưa tôi vào giấc ngủ mộng mị trên trời cao có chú Cuội đang ôm gốc 
cây đa si tình.  
 
Rồi hình như năm tôi lên 10 tuổi nhìn những tấm hình chụp chị Hằng của Apollo 13  tôi òa lên khóc, khóc như 
chưa từng được khóc, huyền thoại dễ thương lãng mạn chị Hằng chú Cuội thôi không còn nữa, sao người lớn 
tàn nhẫn nở xóa đi những ấn tượng đẹp đẽ trong đầu óc trẻ thơ của chúng tôi vậy nhỉ?  

  
Huế, mùa hè về khuya trăng càng lên cao càng sáng tỏ, hai hàng cây 
bên đường cây buông rủ như mái tóc dài liêu trai của một thời con gái, 
gió thôi không dám thổi sợ làm giật mình cỏ cây hoa lá, trời xanh ngắt 
hình như mây cuốn bay về cuối nẻo nhường cho trăng khoe mình lỗng 
lầy như một nàng tiên rực rỡ sáng ngần. Con đường Tây Thượng – 
Vỹ Dạ thênh thang để trăng tha hồ phô bày thân thể và nụ cười tươi 
đầy thánh thiện khiến những văn thi nhân phải thảng thốt viết những 
vần thơ những nốt nhạc cho đời.  
 
Chúng tôi thường tụ tập trước cổng nhà tôi bởi mùa hè các anh chị đi 

dạy học hay chúng tôi được nghĩ hè, gia đình tôi lại đông anh em nhất, vừa ca – đàn - hát  vừa kể chuyện 
nhau nghe những  kỷ niệm xa nhà.  Và mùa hè quấn quýt bao kỷ niệm ngọt ngào, một tình yêu đầu đời một 
ước vọng tương lai, của hạnh phúc bình thường phút chốc vụt khỏi tầm tay, tan biến nghiệt ngã.  
 
Để rồi ngày tháng trôi nhanh, mỗi đứa lưu lạc mỗi phương trời, có đứa còn ở lại nơi chôn nhau cắt rún để nhìn 
trăng lên, cảnh vật muôn đời chỉ chừng nấy không thay đổi nhưng trong lòng lại ngổn ngang nhiều điều muốn 
nhớ, có đứa  tha phương khó mà có được dịp để ngồi nhìn trăng bên xứ người cho quay quắt  tưởng chừng 
như một mớ kỷ miệm đang về quay tít vời vợi. Yên lặng, sâu thẳm để lòng tràn ngập những nhớ mong ……… 
Và tiếng chuông nhà thờ vang lên như xoa dịu một nổi buồn ………… 
  


