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Cách đây hơn 20 năm, vào những năm cuối của thập niên 80 thế kỷ trước, tôi là sinh 
viên một trường đại học lớn ở Mát (cách dân ta gọi tắt Matxcơva). Sau khi tốt nghiệp, 
tôi chưa một lần trở lại nước Nga, nên những kỷ niệm mờ nhạt về cái thủ đô cổ kính 
và có vẻ đẹp huyền ảo ấy đọng lại trong tôi chỉ còn là phố cổ Arbat, trên đỉnh tháp 
Kremli lung linh những ngôi sao màu đỏ khi chiều dần buông màu tím, hàng thuỳ 
dương mờ in bóng bên sông Matxcơva, tiếng tàu đêm chập chờn đi về phía chân trời; 
đêm đi chơi khuya về, thả bộ trên phố mang tên nhà thơ Lermontov, đến chỗ quảng 
trường có bức tượng toàn thân của nhà thơ đứng trầm ngâm ngắm nhìn thế sự chợt 
thấy con mèo hoang dẫm trên tuyết trắng, đôi mắt phản chiếu ánh điện xanh lè… 
 
Điều làm tôi còn nhớ rõ nét hơn là những trò ma mãnh thời sinh viên, thí dụ khoan 
một lỗ nhỏ trên đồng xu 5 kopec, buộc sợi chỉ vào đó rồi thả qua khe hở của máy 
điện thoại công cộng, gọi xong lại kéo đồng xu ra như thể ta câu ếch. Năm kopec 
một lần gọi, số tiền không đáng kể, nhưng 100 kopec là 1 rup, mà sinh hoạt phí sinh 
viên chỉ được 70 rúp một tháng, thì cái sáng kiến để được xài điện thoại chùa cũng 
giúp dôi ra một khoản đáng kể. Chúng tôi gọi nhau để thông báo : “ Này! Ở cửa hàng 
bách hoá gần ga metro Smolenskaya mới về nồi hầm đấy, mau ra xếp hàng mua kẻo 
hết !”; “ Không phải xếp hàng! Cứ dúi cho mấy con bé bán hàng dăm thỏi sôcôla, 
muốn mua bao nhiêu, các em chiều tất.” ; “Ở nhà khách gần ga Pionerskaya có gà 
mới đến đấy” .Gà là những cán bộ đi công tác từ trong nước mới sang, tiếng Nga 
không biết, phố xá lạ lẫm, có mang theo ít hàng cần đổi ra tiền rúp, rồi từ tiền rúp lại 
đổi thành bàn là, dây may-so, nồi hầm…thì lại phải nhờ đến sinh viên, những thổ 
công xó xỉnh nào cũng biết. 
 
Hồi ấy tôi đang học năm cuối, anh là thực tập sinh, hai anh em có cùng thầy hướng 
dẫn là ông E. A. Egorov ở Khoa Điều khiển tự động. Tôi là bí thư chi đoàn, anh là 
cấp uỷ viên được phân công phụ trách thanh vận, nên tuy khác chỗ ở, tôi ở ký túc xá, 
còn anh ở “ốp” ( nhà tập thể) dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh, tôi và anh 
vẫn thường xuyên gặp nhau để trao đổi công tác. Tuy hơn tôi chỉ khoảng bảy tám 
tuổi, nhưng khuôn mặt xương xương, đôi môi hơi dầy, thỉnh thoảng nhếch một nụ 
cười khi lắng nghe tôi nói, mắt linh hoạt với đôi lông mày hơi rậm…tất cả những cái 
ấy tạo nên trong tôi hình ảnh một con người đứng đắn, mẫu mực, là tấm gương để 
tôi phấn đấu noi theo trên bước đường tu dưỡng bản thân để có thể đứng trong hàng 
ngũ của Đảng như anh. 
 
Rồi đến một buổi chiều, hai anh em lại gặp nhau như thường lệ để anh hướng dẫn 
nội dung buổi họp chi đoàn sắp tới, mặt anh sượng sùng, nói năng vấp váp, lại còn 
nói gở là lần sau sẽ có người khác làm việc với em…Tôi hơi thắc mắc nhưng không 
tiện hỏi, rồi buổi gặp nhau cũng nhanh chóng qua đi. Trở về ký túc xá, thằng bạn mắt 
tròn mắt dẹt bảo tôi : “ Này! Mày đã biết gì chưa, trường mình có chuyện đấy, cái ông 
cùng làm việc với thầy Egorov của mày đấy…”, “ Thì làm sao, nói nhanh lên, ỡm ờ 
mãi”, “Ông ấy đi đánh quả nồi hầm ở cửa hàng gần ga Smolenskaya, cũng chẳng 
được nhiều, ngót hai chục chiếc thôi, nhưng đưa hàng ra tắc xi, lúc xe sắp chuyển 
bánh thì bị mấy con bé bán hàng và thằng thủ kho ra ách lại vì phát hiện chúng nó bị 
hụt mất hai chiếc. Tao chẳng rõ thực hư thủ đoạn thế nào, nhưng ông ấy đã phải đặt 
bút ký vào biên bản, có một thằng ở lớp mình đứng xớ rớ ở đó ký tên làm chứng, chỉ 
nay mai thôi là biên bản về đến trường…” 



 
Dừng một lát, nó thở dài rồi chép miệng: “Tao nghĩ, ông ấy cũng có lắm tiền, mỗi 
chiếc nồi hầm 14 rúp, hai chiếc, bõ bèn gì!” 
 
Sự việc sau đó đi đến đâu, tôi cũng không rõ, chỉ biết sau đó gặp gỡ công tác với tôi 
không phải là anh nữa, mà là một người khác trong chi bộ; những lần chạm trán với 
tôi ở văn phòng của thầy, mặt anh sượng sùng, nói năng qua quít. Tuy vậy, anh vẫn 
ở hết kỳ hạn của thực tập sinh, về nước trước tôi một tháng. 
& 
Một buổi tối gần đây, nằm thư giãn sau bữa ăn, mắt lơ đễnh nhìn lên tivi, hình như 
trên đó đang là buổi phát hình về đề tài chống tham nhũng. Thằng cu Tí bên cạnh cứ 
mè nheo, đòi bố: “ Con ứ xem cái này đâu! Mở hoạt hình cho con cơ, kênh CN ấy, 
mở đi!”, “ Yên nào, từ từ đã nào!”. Đột nhiên, tôi ngồi phắt dậy, bước mấy bước, mắt 
dán vào màn hình: trên chủ tịch đoàn một hội nghị quan trọng được truyền trên 
VTV1, ống kính phóng viên dừng rất lâu ở khu vực anh ấy ngồi nên tôi có dịp ngắm 
kỹ khuôn mặt quen thuộc, dẫu đã hơn 20 năm trôi qua, nhưng con người ấy làm sao 
tôi quên được cùng với những kỷ niệm một thời lưu học sinh ở Mát. Khuôn mặt ngày 
ấy xương xương, bây giờ sung mãn, sự mãn nguyện tràn đầy trên đôi má nung núc, 
cái mũi thẳng màu hồng, đôi môi hơi dầy thỉnh thoảng nhếch một nụ cười khi lắng 
nghe ý kiến phát biểu của diễn giả, đôi mắt linh hoạt với lông mày hơi rậm. Ống kính 
phóng viên còn đặc tả cảnh anh giở sổ tay ra ghi chép, chiếc bút bi màu xanh lướt 
nhanh trên trang giấy chi chít chữ. 
 
Tôi thực sự ngỡ ngàng: “Ôi! Anh! Đúng là anh rồi! Anh của hơn hai mươi năm trước 
và bây giờ, giống nhau và khác nhau biết bao nhiêu!” 
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