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           Hơn 30 năm ở Đan Mạch, năm nay tôi mới thấy mưa nhiều, hầu như không có mùa 
hè vì mưa cứ lãi rãi từ mùa xuân lấn qua mùa hè và bây giờ lại sắp vào thu.  
 
Hàng ngày vẫn theo dõi tin thời tiết, thấy báo động khí hậu của toàn cầu đang thay đổi dần, 
quả đất ấm lên. Có những núi tuyết ở phía Bắc nước Ý bao nhiêu năm nay bây giờ tan hết. 
Băng đảo ở Bắc Cực cũng ấm dần làm tan một lượng tuyết đáng kể. Nhiều cơn bão khủng 
khiếp mà nhiều năm nay không thấy, giờ lại xuất hiện. Nào là sạt lở, ngập lụt, sóng thần 
v.v...  

        Ngồi nhìn ra thấy trời mưa, bất chợt bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi. 

        Tắm mưa, cái từ ngữ thân thương mà những người cùng thời với tôi chắc ít nhiều ai 
cũng nhớ. Hồi nhỏ mỗi lần mưa chúng tôi đều thích lắm vì được ra tắm dưới mưa tha hồ dọc 
bẩn. Nhà tôi nằm trong lòng thủ đô Saigon, cách phi trường Tân Sơn Nhứt không xa, là nhà 
trong xóm chứ không phải ở phố, mỗi lần mưa anh em chúng tôi chạy tắm khắp xóm, rồi về 
đứng dưới cái máng xối của nhà để tắm sạch rồi mới được vào nhà. Má tôi thỉnh thoảng hay 
luộc khoai cho chúng tôi ăn sau khi tắm mưa.  
 
 Tôi luôn nhớ tới cái cảm giác mát mẻ sau những cơn mưa, nhất là vào mùa hè ở 
Saigon. Mùa hè 1996 chúng tôi dẫn các con về thăm Saigon, cùng lúc với anh chị bạn cũng 
có 2 đứa con về ở nhà chúng tôi. Mấy đứa trẻ được dịp tắm mưa. Lần đầu và duy nhứt của 
chúng được có những cảm giác mát mẻ của tắm mưa trong mùa hè nhiệt đới. Bây giờ các 
con của tôi vẫn nhắc đến những kỷ niệm tắm mưa năm đó. 

           Ở Việt Nam món ăn ngon nhứt vào trời mưa là khoai lang chiên, khoai lang lùi tro, 
chè, chuối chiên, bánh cay... Có một lần tôi đang đạp xe trên đường, mắc mưa, chạy vội vào 
vỉa hè để nấp. Ai dè nấp ngay sát là hàng chuối chiên ! Chị ấy có cả khoai lang chiên và 
bánh cay. Lúc ấy cũng nhiều người vào nấp thế là ai cũng mua để ăn, làm chị bán hàng 
chiên không kịp thở. 

           Ở Đan Mạch tôi thấy có nhiều loại mưa, lúc thì mưa ào ào nước nhiều lắm. Cống 
rãnh thoát không kịp, nhưng chỉ một chốc lát thì dứt. Cũng có những cơn mưa rỉ rách suốt 
mấy ngày. Cũng có những lúc mưa bụi cứ như sương mờ. Vào mùa đông thì có mưa tuyết, 
mưa đá và lúc nào cũng có gió nên cũng nhiều bão. 

           Ở Việt Nam mình cũng có nhiều kiểu mưa tùy theo vùng miền. Ở Saigon thì mưa 
theo cơn, từng cơn mưa đến rồi đi chóng vánh. Mưa ào ào nước ngập lênh láng, rồi lại 
ngừng ngay. Bởi thế cũng nhiều thi nhân, nghệ sĩ gọi Saigon là nơi nắng mưa bất chợt, đến 
bất ngờ rồi cũng đi thật nhanh. Vào mùa hè thì có những cơn mưa hạ, mưa dội xuống ào ào, 
làm ướt đường xá, làm giảm cái khí nóng mùa hè, nhưng nó đến nhanh đi nhanh, rồi trời 
vẫn cứ nóng oi ả.  

          Tôi vẫn còn nhớ, hồi nhỏ, có một lần đạp xe đạp trên đường Pasteur hướng từ Saigon 
về nhà. Mưa tầm tã, đến ngã ba Pasteur và Hiền Vương, tôi sửa soạn rẽ trái thì phát hiện  
phía trước mặt và phía bên tay trái con đường khô queo, không thấy ai mặc áo mưa. Còn lại 



tất cả từ Saigon về thì ướt như chuột. Tôi sang bên kia đường dừng xe cởi áo mưa ra, ngoái 
đầu lại thấy rõ ràng phía sau vẫn còn mưa. Tôi suy nghĩ mãi, đất Saigon đâu có lớn vậy mà 
cụm mây kia dội nước xuống cũng không đều để bên khô bên ướt.  
 
Sau này tôi thường xuyên đi du lịch trên những xa lộ xuyên quốc gia ở Âu châu, thỉnh thoảng 
tôi vẫn thấy rất rõ hiện tượng bên ướt bên khô này. Những lúc ấy người làm khí tượng hay 
nói đó là « mưa mây ». Cũng vào những lúc ấy, tôi thật nhớ Saigon. 

           Saigon mưa nắng hai mùa, nơi tôi sanh ra và lớn lên, không biết đã bao lần đội mưa 
Saigon từ trường về nhà và ngược lại. Có những lần quên áo mưa, mặc áo dài đạp xe từ 
trường Gia Long về, ướt nhẹp, lấm lem bụi đường lẫn dầu xe.  

           Hồi học ở trường Gia Long, tôi đi học bằng xe đạp, chiếc xe cũ kỹ nhưng bền lắm. Có 
những ngày học xong tôi cũng đạp xe tới nhà các bạn. Tôi nhớ nhà của Mến ở trong một 
con hẻm gần cư xá Lữ Gia. Ngày ấy ghé Mến, bạn không có nhà, tôi đạp thẳng theo con 
hẻm ấy kéo dài xuống bãi đất đỏ, đụng ra các ao rau muống là nhà Thanh Thủy. Nhà Thủy 
có một phần ở trên ao làm bằng gỗ. Tới nơi trời bắt đầu mưa và được Thủy kéo vào nhà rồi 
thổi cơm cho hai đứa ăn. Ngày nay nguyên khu vực này đã thay đổi nhiều, tôi không thể 
nhận ra đường đi để tìm lại các bạn, hy vọng sẽ gặp lại các bạn để còn ôn lại những kỷ niệm 
thật thân thương này. 

           Ngày lên học ở Thủ Đức, thỉnh thoảng tôi và các bạn đạp xe về Saigon bằng đường 
trong (chúng tôi gọi thế vì con đường này đi từ chợ Thủ Đức về khu Bình Triệu, con đường 
ngoài là xa lộ ). Ngày ấy mưa quá, thế là cả bọn quyết định ghé vào bến ghe ( bây giờ tôi 
không nhớ nó ở chỗ nào). Tất cả cho xe đạp, xe gắn máy lên ghe luôn. Ngồi trên ghe vừa 
lạnh vừa lo, tôi không nói gì nhưng trong lòng cứ lo thấy cái ghe nặng vừa người vừa xe 
tròng trành. Chỉ sợ nó lật là mình toi vừa mất xe vừa không biết bơi, chết chìm là chắc. Lúc 
ấy Thanh Minh lo nhứt vì cô nàng đi Honda, chỉ sợ cái xe nó chìm .......... 

           Hồi ở đại học tôi có duyên đi công tác chung với anh Thế Hệ, anh Tiến Nam và Thúy 
Liễu. Chúng tôi được phân công đi với nhau 3 lần :  
 
 - Một lần ở huyện Nhà Bè, ngày ấy mưa tầm tã, ai cũng khoác cái áo mưa mỏng. 
Ngồi trên chiếc ghe nhỏ do bác nông dân chèo len lỏi vào các đám dừa nước rồi vào các 
ruộng lúa để chúng tôi khảo sát. Mưa Saigon thường thì chỉ mát nhưng hôm ấy lại mưa cả 
ngày, ở lâu bên ngoài nên ai cũng lạnh, cái mặt tái nhợt. Trưa đến bác ấy chèo về nhà bác. 
Bác gái đã nấu cơm sẵn chiêu đãi chúng tôi, bữa cơm đạm bạc mà tôi chẳng bao giờ quên. 
Gạo lúa mới nấu với nước dừa xiêm, rau muống luộc chấm xì dầu, chỉ có thế mà bữa cơm 
ngon đáo để.  

 -  Một lần ở Tân An, đang lúc mưa tôi trượt té xuống sông la ơi ới, vì không biết bơi, 
Thúy Liễu ngồi trên bờ cũng la quá chừng. May sao anh Hệ và anh Nam nhanh trí chạy vào 
lấy dao chặt ngay cây chuối đẩy ra bảo tôi ôm chắc lấy. Rồi hai anh bơi ra kéo vào, một 
phen hú vía. Kỷ niệm vẫn theo tôi đến bây giờ. Không biết 3 người bạn ấy của tôi trôi dạt về 
đâu ?  Hơn 30 năm rồi không một lần biết tin. 

           Và lần xuống huyện Mỏ Cày, Bến Tre thăm chị Hà trong lớp (chúng tôi hay gọi Lão 
Hà). Ngày ấy cũng mưa, nhà chị lại ở trong sâu, chúng tôi phải qua nhiều cây cầu khỉ. Một 
đứa dân thành phố như tôi lần đầu đi cầu khỉ mà còn gặp trời mưa nữa nên sợ gần chết.  
 



 Đến nhà Hà, chị đãi ăn cơm có nhiều món nhưng tôi chỉ nhớ món tép rang nước dừa. 
Tép tươi ngọt rim với nước dừa thật thơm, nóng hổi vừa thổi. Ăn dưới cơn mưa của cảnh 
đồng quê thì vô cùng thú vị.  Sau đó chị đã làm bánh bò nướng bằng bếp than ăn với nước 
cốt dừa, thật ngon, hương vị.  Kỷ niệm tình bạn lúc nào cũng ở trong tôi. Mãi đến mùa xuân 
năm 2016 (mấy chục năm sau) trong dịp cả lớp về chơi nhà Hiền ở Giồng Trôm - Bến Tre 
(lúc này thì Hà và Hiền là chị dâu, em chồng rồi) chúng tôi lại được ăn món tép rang do Lão 
Hà làm, thật ngon làm chị Liên cứ khen tấm tắc. Chỉ tiếc là thiếu…cơm trong bữa ấy ! 

           Trong văn chương, thi ca, âm nhạc ai cũng nhắc về mưa, mưa đủ kiểu nhưng ai cũng 
nói nhiều về mưa Huế. Năm 2012, vợ chồng tôi cũng vợ chồng người bạn ở Úc về, chúng tôi 
ra Huế. Lần đầu tiên trong đời tôi đặt chân lên kinh đô Huế, một ngày đầu xuân, ở lại 3 ngày, 
3 ngày đều mưa. Mưa Huế không to nhưng mưa suốt ngày, rỉ rách tạo ra một cái lạnh càng 
lúc càng buốt vào trong người.  
 
 Tôi cũng có những cơn mưa kiểu này ở Đan Mạch. Nó lạnh lắm. Lúc đi tôi quên đọc 
dự báo thời tiết nên không đem vớ, không đem áo ấm, chỉ có mỗi cái áo len mỏng. Thế là tôi 
và chị bạn vội vàng mua mấy cái áo khoác và mấy cái áo mưa màu tím rịm. Chiều đến, 
chúng tôi đi bộ qua cầu Tràng Tiền tới chợ Đông Ba. Trên đường các cô, các bác già gánh 
những quang gánh đi chân trần hoặc dép mỏng, mình khoác cái bao nylon, hình ảnh giống y 
như trong những văn thơ tả về người Huế và mưa Huế.  
 
 Bất chợt lúc ấy tôi nhớ bạn Nghiêm, thời Trung học với mái tóc thề, dáng người nhỏ 
nhắn thường cất tiếng ca " Mưa trên phố Huế ". Bài ca tôi nghe thật nhiều lần, nhiều người hát 
nhưng cứ nghe tới thì tôi lại nhớ Nghiêm. Trên đường về khách sạn, chúng tôi tấp vào gánh 
bún bò huế của O Mùi bên vệ đường. Thấy O ngồi sung sướng bên bếp lửa mời mọc khách 
hàng trong lúc bà con co ro lạnh trên đường, O kêu " 4 tô đặc biệt đi hỉ ?  " Thật hấp dẫn tô 
bún béo ngậy có giò heo có thịt, có huyết heo. Thêm vào chút ớt xào khô cộng với đĩa rau 
sống, chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa ngoài lạnh, trong ấm: cảm giác tuyệt vời của ngày mưa 
Huế.  
  
 Sau khi ăn xong chúng tôi lang thang tới hàng chè. Ở Huế là nơi có nhiều món chè 
nhứt nước ta. Chè Huế bán không bằng tô lớn, ly lớn, họ bán rất rẻ và chén chè cũng nhỏ. 
Chị bạn tôi ăn đến 2 ,3 loại chè rồi còn mua đem về khách sạn. Bây giờ tôi mới hiểu tại vì 
sao người Huế thường hay ăn nhiều gia vị đặc biệt là ớt, và cũng hay ăn chè hoặc uống trà 
nóng với bánh ngọt. Vì những món này tỏa nhiệt trong người giúp cho quên đi cái lạnh đang 
thấm dần từ ngoài vào cơ thể. Tôi thích Huế, ở đây tôi thấy có cái gì đó thật thơ mộng, buồn 
man mác. Nhất là khi đứng nhìn vào đồi lăng của vua Minh Mạng, một sự hoài cổ tiếc nuối 
cho những kỷ niệm một thời, đặc biệt lúc trời mưa. 

              Ở Đan Mạch, tôi thường thấy những cơn mưa phùn, thường có vào mùa xuân và 
mùa thu. Cơn mưa phùn nhẹ nhàng lất phất không làm ướt người nhưng làm không khí ẩm 
lắm. Vào mùa xuân tuy không khí còn lạnh nhưng khí trời rất tươi, cây cỏ đã chuyển màu do 
đó những con mưa phùn, tạo thành những tấm màn the mỏng, khiến cho bức tranh mùa 
xuân tuyệt đẹp. Tôi nghe nói miền Bắc Việt Nam mình cũng có mưa phùn vào mùa xuân 
nhưng tôi chưa thấy bao giờ. Mùa thu thì mưa phùn hay lẫn lộn vào những ngày có sương 
mù. Mùa thu Đan Mạch ít nắng, nền trời màu xám, lá vàng lá úa xen nhau, đượm lên một 
bức tranh đẹp buồn. Những ngày sương mưa nhiều như thế lại gợi cho tôi nhớ về kỷ niệm 
năm xưa.  



              Hồi ấy khóa 2 chúng tôi lên Bảo Lộc để khảo sát các trại nuôi ong mật, các trang 
trại cà phê, đồi trà và các vườn dâu tằm. Ngày ấy chúng tôi tới trại làm tơ tằm, ban ngày 
chúng tôi khảo sát các vườn dâu. Bảo Lộc nằm ở tọa độ của đồi cao nên từ 10 giờ trưa trở 
đi là nóng, nắng chói chang. Chiều về chúng tôi thăm trại nuôi tằm và ngủ đêm ở đây. Tối 
đến thấy các anh chị công nhân đem lá dâu hái khi sáng trải đều trên những cái mẹt rộng. 
Sau đó họ thả tằm vào và để đèn suốt đêm.  
  
 Tối đến trời Bảo Lộc lạnh lắm (chắc khoảng dưới 10 độ), tôi mệt nhưng lạnh quá nên 
ngủ không được. Chập chờn, co ro nghe những tiếng răng đánh lập cập vào nhau vì lạnh 
nhưng có những bạn vẫn ngủ ngáy ngon lành trong tiếng xào xạc, rào rào của tằm ăn lá 
dâu. Sáng ra thấy các mẹt trống trơn còn trơ vài cuống lá.  
 
 Buổi sáng ở Bảo Lộc thật lạnh, nhiều sương mù, mờ mịt cả, tôi thức dậy ra ngoài 
đánh răng rửa mặt, đưa bàn tay ra phía trước chả thấy đâu, chỉ nghe tiếng anh Mạnh Cường 
văng vẳng :  " Nhiều sương lắm, cứ lên tiếng kẻo đụng vào nhau ". Đó là lần đầu tôi biết đến 
sương mù và Bảo Lộc. Trời lạnh thế mà chỉ một chốc có ánh mặt trời thì ấm hẳn. Đến trưa 
thì nóng tới gần 30 độ. Ở đó được 2 ngày thì chúng tôi lên Di Linh. Đi vào sáng sớm nên tôi 
lại thấy được cảnh đẹp của cao nguyên, những cụm mây cuộn tròn quanh những chỏm núi, 
lên cao dần dần và tan vào bầu trời thật đẹp. Xe đi len vào những rừng đầy hoa lan đến một 
nhà sàn lớn nằm giữa đồn điền trà.  
 
Ở đây thức uống chánh là nước trà tươi. Cũng là lần đầu tiên tôi biết uống nước trà, sau khi 
uống để lại vị chát ngọt ở cổ. Đứng dưới đồi nhìn lên những hàng trà ngay thẳng, làm thành 
những đường vòng xanh kín cả ngọn đồi. Tiến dần lên trên nhìn xuống bao nhiêu phụ nữ 
thiểu số làm việc hái trà. Người thiểu số vùng này là người Thượng. Có những phụ nữ để 
ngực trần trắng nõn làm tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn. Chắc chắn phái nam lớp tôi không khỏi 
ngẩn ngơ nhưng có lẽ vì các bạn nữ cũng có mặt ở đây nên không thấy ai hó hé tiếng nào. 
Trời Di Linh thật đẹp, khí hậu luôn mát mẻ, mặt trời lên không quá đỉnh nên không nắng gắt, 
cảm giác thật dễ chịu, trong lành. 

           Hôm nay, nơi tôi ở, có mưa bão, từng chập mưa cộng thêm gió đập vào cửa kính làm 
tôi thấy chạnh lòng, se thắt. Dạo này nhiều nơi trên thế giới thiên tai hơi nhiều cũng khiến 
nhiều người tan cửa nát nhà. Nơi tôi ở, vào thu thì lúc nào cũng mưa gió, nhưng là một quốc 
gia có kinh tế khá nên sự tổn thất cũng không cao. Nghĩ tới những quốc gia nghèo hay như 
ở quê hương mình, những cơn bão dù lớn, dù nhỏ cũng vô tình cuốn trôi làm nhiều người 
phải lâm vào cảnh " màn trời chiếu đất ". Tôi thấy xót xa cho thân phận của họ trước sự nổi 
giận của ông Trời và luôn cảm thấy mình thật may mắn. 

           Ngồi nhìn mưa mà tôi nhớ đến Má tôi và gia đình ở quê nhà quá ! Có những ngày 
mưa tầm tã, gió bão, Má không đi chợ được, Má thường hay nghĩ ra những món ăn thật đơn 
sơ mà suốt đời tôi không quên. Một bữa cơm chiên trứng vịt thật thơm ngon. Một bữa cơm 
với lạc rang nước mắm hay một bữa cơm với canh cải chua hầm với đầu phọng, không thịt 
cá cao lương nhưng tình Mẹ ở trong bữa cơm lo cho các con không đói trong những ngày 
mưa lạnh. Hồi đó cậu Hiệp, dì Lan tôi ở chung với gia đình tôi, cậu và dì cũng được hưởng 
mấy bữa cơm này của chị. Bởi thế sau thực nhiều năm gặp lại Cậu, Dì, ai cũng đều nhắc 
đến những món ăn của Má. 

          Từ lúc nhỏ đến lớn ở Saigon tôi thấy nhiều cơn mưa to gió lớn, nhưng không nhớ rõ 
ràng là có phải mưa bão không, ngay cả lúc nghe miền Trung có bão thì ở Saigon chỉ có 



mưa và hơi lạnh thôi. Nhưng có một lần mưa bão tôi cứ nhớ mãi, nhớ dai dẳng đến bây giờ. 
Đó là ngày sau bão, mới sáng sớm, khi tất cả bọn tôi tới trường, các xe hiệu đoàn trờ tới đậu 
ở cửa Bà Huyện Thanh Quan, bất thình lình cây cổ thụ bên đường gẫy ngã, đập vào các xe 
và đám học sinh hồn nhiên đang tươi cười bước vào cổng. Bao nhiêu nữ sinh trường tôi bị 
cây đè, cây đập thì tôi không nhớ có ai bị chết không. Nhưng tôi nhớ mãi Bạch Huệ, bạn tôi 
bị cây đập vào mặt để sẹo to và hư mắt. Là phái nữ, gương mặt là quan trọng nhất, thế mà 
bạn tôi không may. Sau khi chia ban và ra trường chúng tôi không liên lạc được với nhau, 
không biết bây giờ bạn ấy ở đâu, cái sẹo năm xưa có ảnh hưởng gì đến cuộc đời của bạn 
hay không ? 

           Lúc học lớp Ba là tôi bắt đầu học viết luận văn rồi. Lên lớp Nhì thì viết luận văn nhiều 
hơn và viết nhiều thể loại. Lớp Nhất thì phải viết nhiều để chuẩn bị thi vào lớp Đệ thất của 
các trường công lập. Lúc nhỏ các cô giáo thường khen tôi có khiếu viết, tôi viết được nhiều 
trang giấy và cũng mạch lạc lắm. Năm lớp Nhì, cô Hồng Gấm đi sanh em bé thì cô Tương 
Phố dạy thay cho chúng tôi. Cô dạy về các thể loại luận văn, nào là bình giảng, phê bình, 
chứng minh..... Một hôm cô ra một đề luận thể loại chứng minh, cô nhấn mạnh : « Với loại 
luận văn này các em nhớ đưa những thí dụ chứng minh cho được cái đúng của đề tài nghe. Cô nói 
hôm nay các em hãy viết chứng minh cho câu thành ngữ ‘Sau cơn mưa trời lại sáng‘ ».  
 
 Tôi đã viết và viết dẫn dụ cả nghĩa trắng và nghĩa đen để câu nói luôn luôn đúng. Mà 
quả thật, khi thấy bầu trời dày đặc những áng mây đen, gió trời lành lạnh là mưa đến, mưa 
to mưa nhỏ. Khi nước trút hết xuống rồi thì những áng mây đen kia nhạt dần như tan biến đi 
để lòi ra những tia sáng làm cho bầu trời khô ráo sáng sủa. Những cuộc đời đau khổ, những 
người sống cảnh đói nghèo, rồi một lúc nào đó sẽ vượt qua hoàn cảnh để có những ngày tốt 
đẹp hơn. Nhưng vốn dĩ từ bé tôi là người hay lý sự ( Ba má tôi thường kêu tôi như vậy), tôi 
thấy hơi khó chịu khi cứ phải chứng minh câu ấy là đúng, tôi vội thòng theo một đoạn 
« nhưng nếu sau cơn mưa, vào ban đêm, thì làm sao trời sáng được ?.  Có nghĩa là sau cơn mưa, trời 
vẫn tối thui. Trong cuộc đời bao nhiêu người sống bỉ cực, qua hết bỉ cực này rồi lại theo những bỉ cực 
mới để rồi có khi đến cuối cuộc đời vẫn chưa thấy ánh sáng dù là một tia nhỏ ». 

            Cô Tương Phố đã la tôi : « Em làm luận như vậy thì thi rớt mất. Em còn nhỏ đừng suy nghĩ 

mông lung hãy tập trung làm theo ý bài luận nghe ». Tôi nhớ mãi lời cô dặn mặc dầu trong lòng 
cứ ấm ức. Cũng may hồi thi Đệ thất tôi không làm đề luận chứng minh. Vì nếu làm thì tôi rớt 
chắc, bởi thế mới đậu vào trường Gia Long. Mỗi khi mưa, ai nhắc đến câu này tôi đều nhớ 
đến kỷ niệm về cô và bài luận.  

            Những cơn mưa bão cứ tiếp tục ngoài trời, gió cứ đập vào cửa kính, lúc nhiều lúc ít. 
Tôi lên computer để đọc vài tin tức, thấy ở Mỹ năm nay nhiều cơn bão lớn, ở Việt Nam, 
Trung Quốc cũng đang có bão làm sạt lỡ chết người. Tôi bất giác thở dài, lòng trắc ẩn lại 
xuất hiện. Dẫu ở đâu giàu hay nghèo thì thiên tai cũng là nổi khổ vì bỗng dưng trong chốc lát 
sự bình yên đã biến tan, mất mát tất cả. Vậy thì sau cơn mưa trời có sáng cũng phải mất 
một thời gian để tìm lại ánh sáng ấy. 

            Trời mưa ướt át, thi nhân mộng mơ thì thấy đẹp, nghệ sĩ thì tăng nguồn cảm hứng 
nhưng người lao động buôn thúng bán bưng thì khổ lắm. Tôi đã chứng kiến những bác bán 
bánh tráng nướng ngồi co ro dưới mưa vì không bán được. Ngay cả Ba tôi cũng nhiều lần 
khốn đốn vì mưa.  
 
 Những năm mưa gió nhiều, công việc xây dựng nhà cửa phải dừng tay, ba tôi lại thất 



nghiệp, lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng cũng nhận thấy nét mặt âu sầu của ba, cái nhăn nhó khó 
chịu của má khi thiếu hụt tiền chợ. Cuộc sống gia đình tôi (cũng như nhiều gia đình khác ) 
luôn lục đục cãi nhau vì kinh tế khó khăn. Từ bé tôi cũng đã thường đạp xe dưới mưa từ 
quận Phú Nhuận xuống đường Tôn Thất Thuyết để làm việc, rồi sau đó đạp đến trường Gia 
Long đi học tiếp, lúc ấy tôi chỉ mong mưa tạnh để đường chóng khô.  
 
Bây giờ tôi đã già mới thấy cuộc đời như những cơn mưa nắng, nó đến rồi lại đi, tất cả để lại 
trong tôi thành kỷ niệm. 

            Vào mùa thu, mưa mưa, nắng nắng là chuyện thường, có lúc vừa mưa vừa nắng. Có 
những ngày mưa có nắng, ánh nắng phản chiếu trên lá vàng, những hạt mưa rơi lấp lánh 
tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Hồi nhỏ má tôi thường hay la:  "Trời vừa mưa vừa nắng là độc lắm 

, không được ra đường, bị cảm đó !  " Lúc nhỏ thì nghe lời má tránh được, chứ lớn lên khi đi 
học, khi đi làm có vừa nắng vừa mưa thì cũng phải đi. Đến khi tôi có con, thấy chúng chạy ra 
mưa tôi cũng lo và thỉnh thoảng cũng dùng những câu của Má, chợt nhớ tới tôi lại mỉm 
cười,  thế mới biết người ta bảo không sai " Khi được làm cha mẹ mới hiểu được nỗi lòng của cha 

mẹ khi xưa ". 

            Những cơn mưa luôn đưa tôi về nỗi nhớ, về miền ký ức xa xôi, về những kỷ niệm thật 
đẹp với gia đình, bạn bè, quê hương. 

 
Một ngày mưa xa xứ. 
Liễu Thu 

 


