
      Lão Tư khẻ rùng mình, lấy tay hất ngược cái khăn choàng cổ về phía sau như 
muốn xua đuổi luồng gió lạnh đang tìm cách len lỏi vào người lão. Từ hai tuần nay 
khí hậu đã bắt đầu trở lạnh ở cái làng Ổ Quạ nầy. Gió trở nên mạnh hơn, thổi lên 
từng đợt, xua đuổi từng cơn nước như đang đùa giỡn với nhau, đánh vào bờ của 
con sông trước nhà lão gây nên những tiếng động bì bõm liên tục không nguôi. 
Cảnh vật chung quanh cũng đã bắt đầu thay đổi . Những chiếc lá xanh mát của 
mùa Hè đang lần lượt khoác lên những chiếc áo đầy màu sắc. Các màu vàng, cam, 
đỏ, tím, thật đậm hay chỉ phớt nhẹ một chút hồng như một cô gái vừa lớn lên mà 
lần đầu tiên biết thẹn thùng trang điểm để làm đẹp cho mình, giống như một bức 
tranh vẻ thật sống động của một nhà họa sĩ thiên tài nào đó làm lão Tư mới chợt 
nhớ ra và lão lẩm bẩm một mình “ Lại một mùa Thu nữa lại đến rồi “. Phong cảnh 
đẹp quá nhưng lão không thiết tha gì mà thưởng ngoạn. Lão nhớ ra hai câu thơ 
mà khi còn học ở trung học trường làng lão rất thích và học thuộc lòng mà cho đến 
trên ba mươi năm sau lão vẫn còn nhớ như ngày nào phải trả bài cho thầy giáo : “ 
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu , người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “. Sao nó đúng 
với cái tâm trạng hiện tại của lão quá. Hai tuần nay ngày nào lão Tư cũng mon 
men lội bộ đi ra cái Phố Rùm ở cuối làng để hy vọng gặp lại các bạn mình ở đó. Ra 
đi với một niềm hy vọng háo hức bao nhiêu, để rồi khi đến nơi thấy cái Phố Rùm 
vắng lặng như chùa Bà Đanh không một bóng người vai lãng, thì khi trở về lão 
mang một tâm trạng nặng trĩu bấy nhiêu. Lão thật sự không biết chuyện gì đã xẩy 
ra, chỉ nghe phong phanh là mấy ông bạn già của lão, lão Năm chèo đò, lão Bẩy 
cháo gà, lão Năm xóm trên, trong một buổi họp bàn luận văn chương gì đó với cô 
Năm Cận, cô Út Đơn và cả cô Tý Điệu nữa thì có lời qua tiếng lại về cách dùng chữ 
trong thơ văn, rồi hai bên không đồng ý với nhau và kết quả là một cuộc chiến 
tranh... lạnh đã xảy ra.Tưởng chuyện gì chứ cái vụ đó thì lão Tư rất là thông cảm 
với tất cả bạn bè của cái Phố Rùm vì đó chính là kinh nghiệm bản thân mà lão Tư 
đã từng trãi qua. Khi bàn luận văn chương hay viết qua viết lại với nhau nhiều khi 
mình vui quá nên đôi khi nghĩ là bạn bè cũng đang cùng một tâm trạng với mình. 
Nghĩa là nôn nao viết, muốn chia xẻ cái suy nghĩ , ý tưởng của mình với bạn bè 
ngay lúc đó, viết xong còn không có thì giờ đọc lại, nhấn nút “ send “ rồi sau đó đọc 
lại thì...giật mình và hối tiếc. Nhưng nếu ai cũng sợ...giật mình và hối tiếc , rồi 
không một ai dám viết cả thì làm sao có meo để mà đọc. Chính vì vậy mà lão Tư 
cũng vẫn...gồng mình mà viết, có điều bây giờ thì cẩn thận hơn, chịu khó “ uốn lưỡi 
nhiều lần “ hơn trước khi gởi, mà cũng phải thú thật với các bạn là cũng đã có một 
số lá thư đã viết rồi, đọc đi đọc lại rồi... dấu luôn và nó trở thành “ những cái imeo 
không bao giờ gởi “ . 
      Lão Tư không muốn tìm xem ai đúng hay ai sai trong vấn đề nầy vì theo lão 
nhận xét ai cũng đúng với cái lý lẽ của mình. Nhớ lại khoảng thời gian tiểu học, cô 
giáo lấy một cái ly rồi châm nước vào tới phân nửa cái ly và hỏi ý kiến của cả lớp là 



thấy cái ly đầy hay vơi ( cạn ). Một số học sinh nhao nhao lên và nói rằng cái ly ĐẦY 
phân nửa, số còn lại thì cho rằng cái ly CẠN ( hay VƠI ) một phần hai .Cả hai ý kiến 
nầy đều đúng cả. Nó tùy thuộc vào cái nhìn và cách phát biểu dưới một khía cạnh 
nào đó mà thôi. 
       Nhấp một ngụm trà, trong cái im lặng tĩnh mịch của một buổi sáng, trong cái 
khí hậu trong lành của chốn đồng quê lão Tư thả hồn mình về dĩ vãng, ngược dòng 
thời gian của trên ba mươi năm về trước của những năm 1980 mà lão nhớ rõ từng 
chi tiết như sự việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Lúc đó chỉ vào khoảng 
trên một năm sau khi lão bỏ làng ra đi, với hai bàn tay trắng, bỏ lại sau lưng bạn 
bè thân thiết không một lời từ giã, lão tưởng rằng mình cứng rắn lắm, tâm hồn đã 
trở thành chai đá. Vậy mà vào một ngày nào đó khi bất ngờ nhận được lá thư của 
một thằng bạn thân gởi từ tỉnh Mỹ Tho, những giọt lệ đã chảy dài xuống đôi gò má 
lúc nào mà lão cũng không hay. Có lẻ vì thương, nhớ  bạn một phần mà cũng xót 
xa cho số phận của mình lúc đó nữa. Bây giờ cứ mỗi độ Thu về lão Tư lại nhớ đến 
một thằng bạn thời trung học . Lý do là vì nó đã đố lão một câu có liên quan đến 
mùa Thu. Nó mon men lại lão mà nói rằng : “ Tao đố mầy định nghĩa được chữ 
TÌNH THIÊN THU “. Lão Tư mới trả lời rằng : “ Thiên là ngàn, thu là mùa Thu, nghĩa 
là một mối tình kéo dài đến một ngàn mùa Thu, mà một năm chỉ có một mùa Thu 
thôi thì có nghĩa là đây là một mối tình lâu dài, bền vững vì nó kéo dài đến ngàn 
năm “ . Trả lời xong lão Tư thích chí lắm, chắc ăn như bắp là đúng. Nào dè thằng 
bạn phá lên cười và nói là: “ Trật lất, nghe tao giải thích đây: Thiên là trời, Thu là 
mùa Thu, có nghĩa là đây là những mối tình , nói chung tất cả trong đó có tình bạn, 
dành cho những ai kiếm được trong khoảng thời gian từ 21 tháng 9 đến 21 tháng 
12 khi Trời chuyển sang... Thu “. 
       Khi nghĩ tới đây lão Tư mĩm cười và cầu mong cho tất cả bạn mình của cái Phố 
Rùm được cả hai : một mối TÌNH THIÊN THU theo cái nghĩa tếu của thằng bạn 
trong khoảng mùa Thu năm nay và sau đó là mối TÌNH THIÊN THU theo cái nghĩa 
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