
Một chuyện tình mùa Noel thuở xa xưa… xa xưa 

Chẳng mấy ai mà không có một thuở ban đầu ấy? Khi tơ lòng bắt đầu chớm vương vương… 

Mặc dù non nước thời ấy đang trong cơn binh lửa, nhưng phần lớn chúng ta đều may mắn 

được trải qua thời học trò trung học trong một khung cảnh khá êm đềm đầy mộng mơ. Phần 

vì tuổi thơ hay nhớ chuyện vui nhưng dễ quên chuyện buồn - khác với thời trung niên, nên 

tuổi học trò vẫn chứa chan bao mộng đẹp… 

Khung cảnh êm đềm đó vẫn in dấu trong tim nên cứ muốn tìm về: 

Hôm nay trở lại trường xưa, 

Trên cao Phượng Vỹ đong đưa gọi mời. 

Bao năm xa cách còn vương, 

Tóc dài quyện gió gửi hương tình đầu. 

Người thương nay biết về đâu? 

Hoa thơm trường cũ một màu nguyên trinh. 

    (nguồn: nguyễn trường tộ - trường cũ tình xưa) 

Giăng mắc tơ vương đầu đời nhiều khi đã trở nên những ủ ấp thiên thu, như Thế Lữ đã viết: 

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, 

Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên? 

 

 



Thế mới có câu chuyện để hôm nay kể cho bạn nghe… 

 

Hắn ở chung một xóm với nhà ta. Hắn lại học ở trường kế bên. Thời gian cứ bình thản trôi đi. 

Ta cũng chẳng để ý gì mấy đến đám con trai. Phần vì ta học trường nữ, bạn bè quây quần 

chung quanh đã thấy vui lắm rồi.  

Vả lại, ta cứ như lưỡng lự mỗi khi nghĩ đến tương lai…Chẳng biết ra sao ngày sau…Bao cảnh 

khổ trên đời, bao nhiêu kẻ cùng cực…Cứ ước chi một ngày kia làm được một cái gì giúp họ, 

những người kém may mắn hơn ta …Ý tưởng hiến dâng đời mình đôi khi cứ phảng phất đâu 

đây.  

Thế rồi, đến mùa Noel năm đó - sau này mới hiểu ra - anh chàng học trò cùng xóm ấy đã 

lén bỏ vào hộp thư của nhà mình một cuốn chuyện. Anh chàng muốn tặng mình nhưng cứ 

mắc cỡ không giám trao tận tay! Và cứ mỗi ngày rình xem mình đã lấy vào chưa!  

Sau nhiều ngày rình xem thì thấy cuốn chuyện vẫn nằm nguyên trong đó, anh chàng mới 

nhờ ông anh chuyển lời là có người gởi cho mình cái gì đó trong hộp thư!  

À ra thế!    

Rồi giữa bao thăng trầm trong cuộc đời, rồi với bao bể dâu ly loạn trong biến cố tháng 4-

75… người xưa không biết trôi dạt phương nào?  

Nhưng mỗi mùa Noel về là mình lại nhớ đến cuốn chuyện người ấy gởi…  

Và cứ muốn đọc lại...  

Đó là cuốn chuyện mang tên “Bông Hồng Trắng trong Đêm Giáng Sinh”, xin gửi đến đây để 

chia sẻ cùng các bạn nhé: 



 

 

 

Mời các bạn đọc bản tiếng Việt tại đây: 

http://vnthuquan.net/diendan/%28S%28rxncxb55kdn1od552b4owhiz%29%29/tm.aspx?m=669669&Asp

xAutoDetectCookieSupport=1 

 

Và đó là hương hoa của tơ vương thuở đầu đời… 

Vẫn phảng phất. 

http://vnthuquan.net/diendan/%28S%28rxncxb55kdn1od552b4owhiz%29%29/tm.aspx?m=669669&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://vnthuquan.net/diendan/%28S%28rxncxb55kdn1od552b4owhiz%29%29/tm.aspx?m=669669&AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

  

    

 


