
 
 
Lâu Lắm Mới Về Huế 
 

Lâu lắm mới về Huế, em vui buồn, ngộ ghê!  Em nói em nhà quê đi lạc vào thành 

phố.  Huế ngày xưa rất nhỏ mà bát ngát cái tình là ngày có trời xanh và chiều có núi 
tím…Bây chừ là kỷ niệm…nước sông Hương trôi trôi! 
  
Khách sạn em trên đồi, sao bầu trời hẹp vậy?  Em không thấy lửa cháy trong bếp lò tuổi 
thơ.  Em ăn tô bún bò mà em nhớ Mạ quá!  Vẫn những cọng hành lá…mà lá bay ngoài 
sân!  Vẫn có thịt có gân mà nhai hoài không đứt.  Ăn xong vào phòng khóc…có lẽ vì ớt 
cay?  Nếu còn một chút này, thì, ôi, đó là Huế! 
  
Viết email em kể chuyện Huế rất mơ hồ…Anh hai mắt đang khô nghe từ từ ướt ướt.  Em 
về thăm Đất Nước, em nói được thế thôi.  Tất cả…như qua đời.  Tất cả, vành tang 
trắng:  em nói đó là nắng, em nói đó là mưa…Em cũng thấy lá cờ, em không mô tả 
nó!  Hôm em về, ngày Chúa, nhà thờ lễ Giáng Sinh.  Em ở khách sạn nhìn:  Huế, Sài 
Gòn như một.  Em nhớ chùa Một Cột, Hà Nội em chưa ra… 
  
Ở tới ngày thứ ba, em vòng tay chào Huế, chào nhà cao ngạo nghễ, chào những đám 
phù vân…Em về không thong dong, em đi không bịn rịn.  Em về không dự tính, em ở chỉ 
bâng khuâng.  Huế cứ ngỡ là gần răng chừ xa thẳm thẳm?  Một câu dễ thương lắm:  “Em 
nhớ anh vô cùng!”.  Em ơi em biết không, anh nhớ em…chừng đó.  Tình yêu mình bé 
nhỏ bằng tô bún vậy nha!  Em nước mắt ứa ra…bởi chúng ta còn Huế, còn để mai mốt 
kể:  Huế có thời biển dâu! 
  
Huế có một Lăng Cô người không nhang không khói…Nhìn mắt em vời vợi, anh thấy 
rồi…Núi Sông! 
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