
Huế của Người Đi Xa 
 
Tôi xa Huế cũng đã gần 34 năm, khi còn ở VN tôi thường về Huế thăm gia đình bên chồng. Dù 
những tháng năm miệt mài bởi những lo toan, tất bật của cuộc sống, có dịp tôi vẫn dành một chút 
thì giờ trở lại nhìn con đường xưa lối cũ, nhìn lại căn nhà với mười bảy năm dài yêu dấu. 

 
Ngày xưa có ai đã từng về Vỹ Dạ-Tây Thượng sẽ nhìn thấy 
những ngôi nhà xưa cổ hai hàng chè tàu thẳng tắp có bức 
bình phong chắn trước, mái ngói đỏ au có mặt trời nằm giữa 
hai con rồng  hai bên, gian nhà có những bức hoành, bức liễn 
chạm trỗ rất công phu. Những cổng nhà như cửa Thượng Tứ 
mưa nắng có thể chứa trên hai mươi người mà cứ mỗi hè về  
bạn bè anh chị em chúng tôi có dịp tụ tập đàn ca hát xướng 
nhìn trăng lên qua hàng cây với cành lá vươn dài quấn quýt 
 như muốn gọi mời nhau. 
 

Mỗi trưa hè ra vườn cây mùi trái cây thơm nực mũi, anh em chúng tôi hay trèo lên cây nhãn mà 
ba tôi đã lồng kín chờ ngày hái chúng tôi chọn những trái to hái ăn và cứ buổi sáng có tiếng ba tôi:  
- Mạ thằng Doãn ơi! (tên anh đầu của tôi) mình ra coi nè! mấy con dơi thật khôn chúng lựa nhãn 

đã chín mà ăn, hột nhả đầy gốc cây. 
Chúng tôi rụt cổ và bụm miệng khúc khích cười, tôi tự nhũ “Ba mạ mô có biết lũ dơi của ba mạ 
khôn đáo để.” 
 
Buổi trưa đi học về chúng tôi thường ăn một tí cơm cho qua loa vội vàng chạy xuống vườn trèo 
lên cây ổi, ôi thôi thì đủ loại ổi, chúng tôi bẻ mía ăn, mùa hè ở Huế thật nóng mà được ăn mía thì 
thôi khỏi chê, ba tôi trồng mía bán cho lò máy làm đường nên những cây nhỏ không đủ thước tất 
bị loại do đó tôi thường rủ cả bạn bè tôi về tha hồ ăn mà không sợ bị la. 
Trong vườn không  thiếu một thứ trái cây nào cả, tôi thích ăn trái mãng cầu nhất nhưng tôi lại sợ 
những con sâu có đôi mắt lồi thiệt to, những con sâu có hình thù ghê gớm, tôi có cảm tưởng nó 
đang nhìn tôi hằn học, thách đố.  
 
Tôi sợ nhất là sâu, có một hôm anh tôi dẫn bạn bè của anh về chơi, tôi và chị tôi cùng ra mời các 
anh ăn trái cây, không biết con sâu có thù oán hay oan gia nghiệp báo từ kiếp trước để hôm đó nó 
quyết lòng trả thù tôi, nó ung dung tự tại trên ngực áo của tôi, vừa thấy nó tôi hét một tiếng như 
trời long đất vỡ nhanh tay giựt nút áo và quẳng cái áo ra xa.  Các anh ai cũng  giật mình lo lắng 
không biết chuyện gì đã xãy ra cho tôi, qua một giây phút sau anh tôi chạy đến đứng chận trước 
măt tôi để che cho tôi lúc đó tôi mới hoàn hồn và ngồi thụp xuống đất, một anh chạy lại bắt con 
sâu ra và tính đưa cái áo cho tôi, tôi ghê sợ đến nổi không mặc lại áo đó dù có giặt lại cả trăm 
ngàn lần, khi ấy chị tôi đã nhanh tay vào nhà lấy cái áo khác cho tôi. Dù bây giờ đã ngoài năm 
mươi tuổi nhưng tôi vần còn sợ sâu, có hôm đi làm về mặc dù bên này rất ít khi thấy con sâu, lúc 
đó  tôi sắp bước vô cửa nhà thì thấy một con sâu đang bò ngang, tôi hết hết hồn chạy trở lại xe 
mở cửa vào ngồi trong xe, nữa tiếng sau chồng tôi lái xe về và ngạc nhiên thấy tôi sao không vô 
nhà mà vẫn còn ngồi trên xe, tôi chờ anh xịt nước rửa cho thật sạch tôi mới dám bước vào nhà.  
 

Tôi nhớ Huế những buổi chiều hè, xuống bến bơi lội đùa vui 
với nước, dòng sông Hương thật yên tĩnh và trong xanh, bơi 
ra giữa dòng sông tôi nằm trên mặt nước nhìn những đám 
mây trôi lang thang trên bầu trời chiều nắng nhạt, mùi hương 
thơm bốc  lên từ hơi nước làm lòng tôi cảm thấy thanh thản 
vô cùng. 
     
Mùa đông, Huế mưa triền miên, mưa như ai oán, như than 
trách, như buồn tiễn đưa người tình ra đi vời vợi. Tuổi trẻ 

chúng tôi mong những ngày có lụt được nghỉ học để đi lội nước, vẫn hồn nhiên, vẫn vô tư với 
những tháng ngày đong đầy kỷ niệm. Và cuối đông Huế gió lạnh se người những hàng cây bên 



đường thôi không còn khoe màu xanh tươi mát, thân cây trơ trụi lá, buồn chênh vênh, và có 
những con mưa phùn tỉ tê như trải nổi buồn thêm dài.  

 
Huế mùa xuân có nắng ấm dịu dàng, hàng cây đâm chồi nẩy lá, 
trời đất như thay đổi, nhưng Huế bao giờ cũng yên tĩnh và thơ 
mộng, thành phố vẫn rộn ràng, tấp nập nhưng không ồn ào náo 
nhiệt, để Huế muôn đời mang nét kiêu sa và sâu lắng. Tháng ba 
 Huế có sương mù, cuối tuần chúng tôi rủ nhau lên lăng tẩm, đền 
đài nhất là đồi Vọng Cảnh ngắm hoa sim tím cả một trời. Tháng 
tư hoa phượng đỏ ngập sân trường hòa lẫn tiếng ve sầu như 
nhắc nhở, cuốn lưu bút chuyền tay nhau. 
 

Huế vẫn 4 mùa rỏ rệt, mùa thu lá rụng khắp cả đường đi, mây giăng kín và mặt trời ngủ yên, ngày 
khai trường thơm mùi sách vở, áo quần mới, bạn bè mới.  
 
Qua bao tháng năm dài xa cách có những lúc nhìn cảnh vật xứ người tôi vẫn hình dung về Huế 
của tôi với những tháng ngày chồng chất kỷ niệm để nỗi nhớ chợt bừng lên cao ngút và thương 
yêu dâng ngập lòng.  
 

Đi giữa thành phố Vancouver,  
Mà lòng bỗng dưng nhớ về Huế, 
Huế tháng tư có hoa phượng đỏ, 
Huế tháng năm có nắng hanh vàng,  
Có ngôi trường với ba dãy ABC. 
Này sân trước, sân sau, cành cây. 
Từng cọng cỏ, viên đá sân trường ,  
Này bàn ghế, lớp học, cầu thang, 
Này Thầy Cô, bạn bè xưa cũ. 
 

Huế của tôi, con đường lá me bay, 
Để tan trường, anh nối gót theo sau, 
Huế của tôi, con gái nhiều nước mắt. 
Để đêm về mơ mộng chuyện yêu đương, 
Huế của tôi, con sông chảy hai dòng, 
Để hai người, đôi ngã nhớ buâng khuâng, 
Huế của tôi, sân ga buồn ảm đạm. 
Mà có người, chưa nói chuyện chia tay, 
Huế của tôi, với nỗi niềm sâu kín, 
Của người đã rời bỏ xa quê hương  
Huế ơi! sao ta nhớ Huế ngập lòng. 
Huế ơi! sao ta nhớ Huế thật nhiều... 
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