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Xin chào cả nhà! 

Vậy là đến hôm nay, 10 tháng 2 năm 2012, truyện dài đầu tiên của mình, lấy bối 
cảnh mái trường Đại học Bách khoa yêu dấu mang tên “Mùa thu em quen anh” 
đã chính thức hoàn tất. Và Serene sẽ công bố vào đúng dịp Valentine 14 tháng 2 
năm nay (sớm hơn dự định nửa tháng). Cả nhà có thể tìm đọc và down load trên 
4rum Bách khoa. 

Truyện phôi thai ý tưởng cách đây hơn 3 năm và từ lúc mình bắt tay cho đến lúc 
hoàn thiện là gần 2 năm. Mình biết là mình không phải nhà văn chuyên nghiệp, 
và truyện của mình sẽ có chỗ chưa hay, chưa thể hiện được chất Bách khoa, 
nhưng để viết được nó, mình đã dành bao tâm huyết, với  tình yêu mái trường, 
thầy cô, bè bạn. Đã có những giây phút mình thăng hoa cùng nó. 

Truyện kể về 4 nữ sinh Bách khoa, nhân vật chính tên Mai Yên và 3 người bạn. 
Họ trở thành nhóm bạn thân sau 1 buổi đi bắn đạn thật ở trường bắn Yên Sở. 
Trải qua những năm tháng đại học nhiều vui buồn, nhiều sóng gió trong cuộc 
sống và tình cảm, cuối cùng cả bốn người đều có được hạnh phúc của riêng 
mình. Hãy sống hết mình với thời sinh viên tươi đẹp, hãy sống bằng đam mê và 
trái tim chân thành, tin chắc một ngày nào đó chúng ta sẽ có được kết quả ngọt 
ngào với nó. 

Xin cảm ơn mái trường Bách khoa yêu dấu, nơi đã tạo cho mình nguồn cảm 
hứng để viết lên “Mùa thu em quen anh” 

Và mình muốn gửi lời cảm ơn nữa đến những người bạn, đặc biệt Shadow Lady 
Thanh Bình đã đọc, đóng góp ý kiến và check spelling cho mình. My good 
friends!  

*** Trong truyện có sử dụng một số bài viết của cựu sinh viên Bách khoa, để giữ 
bản quyền, mình đã in nghiêng để trích dẫn những phần mình dùng  và ký hiệu ở 
bên dưới là một dấu sao (*). 
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Có bao giờ anh lang thang ký túc 

Lượm nhặt bóng hình em 

Còn sót lại những dấu chân trinh nguyên 

Thủa xưa ta hò hẹn 

Nếu có thể xin thời gian trở lại 

Em vẫn yêu và khờ dại… 
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-Em bình tĩnh, giữ súng thật chặt, tập trung cao độ, nghe lệnh là bắn luôn! 

Yên gật đầu, nín thở hồi hộp. Cầm cây súng AK trên tay, thầy ngồi bên nhắc 

nhở, Yên có cảm giác như mình là một nữ thanh niên xung phong đang chĩa mũi 

súng nhằm thẳng quân thù mà bắn. Yên liếc sang phía Hà, Dung nháy mắt. Buổi 

sáng hôm qua ba đứa đã chỉnh cho nhau tư thế rất kỹ và hồi hộp mong chờ buổi 

hôm nay.  

Cả hàng mười người xếp thẳng tắp đang nằm chờ lệnh.  

- Bắn! - Giọng thầy Hạnh dứt khoát và đanh thép. 

Hàng loạt tiếng súng vang lên làm rung chuyển cả một vùng trời Yên Sở. Những 

con chim trên đồi giật mình bay toán loạn. Bia ngắm bắn cách đó 100m, phía sau 

là quả đồi A1, Yên tự đặt tên như vậy để buổi đi bắn đạn này mang thêm màu 

sắc lịch sử.  

-Chuẩn bị bắn lần 2! 

Phát súng thứ hai, thày hô lệnh tiếp theo, Yên bóp cò mà viên đạn mãi chẳng 

chịu chạy ra. Hóa ra khi lên đạn, Yên đã lên nhầm liên thanh nên cả ba viên đã 

bay vọt ra từ lúc nào. Yên thở dài nhìn theo đầu ngọn súng tiếc nuối. Những 

tiếng súng còn lại lần lượt vang lên trong tích tắc... 

Còn phía Hà, nó giữ mãi nét kiên định, lạnh lùng trên khuôn mặt, từng phát súng 

chắc nịch được thực hiện. Dung xếp ở cuối hàng khá xa, nó không hề giật mình 

bởi tiếng súng trong khi mấy đứa con gái phía sau đang chờ đến lượt bắn hét 

ỏm tỏi, rồi ôm nhau. 
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Lớp học quân sự cheo leo trên tầng 5 của khu Tại chức hôm nay đông, tụi sinh 

viên chẳng dám ho he, nhúc nhích vì thầy Hạnh nổi tiếng rất nghiêm khắc. Một 

chiến sĩ đến muộn, lẻn vào từ cửa  sau nhưng cũng không qua được mắt thầy: 

- Cả trung đoàn chú ý, phía Tây Nam vừa xuất hiện một kẻ gian đột nhập, chúng 

ta nên xử lý thế nào? 

Cả giảng đường đổ dồn mắt nhìn về phía cuối lớp xem “kẻ gian đột nhập” là ai. 

Mặt hắn đỏ phừng phừng cúi gằm xuống rồi từ từ đứng dậy, hắn không dám 

nhìn thẳng thầy. May cho hắn vì đó là buổi tổng kết cuối cùng nên thầy không 

bắt phạt. Đó là Trung, bí thư lớp Ô tô 2, Viện Cơ khí Động lực. Hắn cũng có 

trong danh sách những người được đi bắn đạn thật tại trường bắn Yên Sở vào 

cuối tuần tới.  

- Tôi xin thông báo danh sách tên các em sinh viên sau đây, đúng 2 giờ chiều 

thứ 7 tuần tới có mặt tại Yên Sở để tham gia buổi bắn đạn thật. Các em lên nhận 

bản đồ vị trí trường bắn vào cuối giờ hôm nay! 

D09 lớp Yên có 2 người với số điểm bài kiểm tra lý thuyết cao, đó là Yên và 

Hạnh Dung. D07 có thêm Việt Hà. Cả bọn hét ầm lên sung sướng rồi bàn tán 

nháo nhác khi thầy đọc đến tên. Trong khi cả lớp đang xôn xao thì Yên ngồi tay 

chống cằm nhớ lại. Hồi còn học ở quê, có những tối, khi ánh trăng thu bắt đầu 

chiếu những tia sáng nhè nhẹ khắp hiên nhà, trông rõ những mảng màu sáng tối 

trên những bức tường, Yên nằm trên chõng tre gối đầu lên đùi mẹ, nghe mẹ kể 

ngày xưa đi bộ đội, đang huấn luyện tân binh thì được đi học lớp Khung huấn 

luyện tiểu đội trưởng gần sân bay Sao Vàng. Mẹ vừa vuốt tóc Yên, vừa đọc thơ: 

“Sao Vàng hôm nay tôi trở lại 

Bỗng vui sao một nỗi tràn đầy 

Đất Thanh Bà Triệu anh hùng lắm 

Đón chúng tôi những người con của lính 

Trở về đây làm nhiệm vụ mới ngày mai 

Ngày qua đi biên chế lần đầu 

Lính Thái Bình, Hải Phòng chung tập huấn 

Cùng các chị trung đội người Thanh Hóa 

Sớm sớm chiều chiều hăng say luyện tập 
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Đội ngũ, tay không, chiến thuật bộ binh 

Tay ôm súng người lăn trên bãi cỏ 

Chân đi đều miệng vẫn đọc mốt hai 

Thời gian trôi đi nhiệm vụ đến càng nhanh 

Thái Bình, Hải Phòng lại chia đôi 

Trở về đơn vị nhận công tác mới.” 

Yên nhõng nhẽo: 

- Mẹ đọc thơ hay quá, mẹ đọc nữa đi ạ! Mà sao lại chỉ có hai tỉnh Thái Bình-Hải 

Phòng hả mẹ? 

- Sư đoàn hợp hai trung đoàn khác nhau lại để huấn luyện khung, trung đoàn 

534 là lính Thái Bình, còn 533 là lính Hải Phòng con ạ. 

Đang mơ màng thì Dung đập vai: 

- Yên!- Nó hét vào tai Yên lần nữa.- Yên, thầy cho lớp nghỉ rồi! 

Yên vừa thu sách vở vào cặp vừa nghĩ về mẹ:  “Mẹ mà biết chắc vui lắm!” 
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Một buổi chiều không giống như bao chiều khác, Yên và các bạn háo hức hẹn 

nhau đạp xe đi từ ký túc xá. Ba đứa thích thú, vừa đi vừa hát, dù trời nắng, dù 

đường xa. Cái trường bắn không to lắm nằm gọn trong một cánh đồng lớn bát 

ngát màu xanh của ngô, của đậu, của cỏ đồng... Chỉ có duy nhất một con đường 

bộ vào. Yên đi qua cánh đồng cải vàng ngào ngạt mùi hoa và gió mới. Dưới cái 

nắng chiều êm ả của làng quê, đồng cải vàng khoe sắc bên những cánh bướm 

chập chờn. Chút gió hanh hao làm má Yên thêm hồng, mái tóc mai bay ngược 

để lộ vầng trán cao thông minh. Phía bên kia, những hàng ngô thẳng tắp đang 

trổ bắp non, hé những sợi râu rung rinh nhè nhẹ. 

Hà thốt lên: 

- Lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí hương đồng gió nội như thế này 

chúng mày nhỉ. 

- Ừ, cứ như là tụi mình đang đi xả hơi, để refresh sau một thời gian dài học tập. 

Sống giữa thủ đô ồn ào, có được những dịp thế này thật là hiếm hoi. – Dung 

nhảy nhảy lên khoan khoái tỏ vẻ  thích thú. 

- Bọn mình là rất may mắn đấy. Không ngờ lần đi bắn này lại cho bọn mình một 

ngày thư giãn giữa cảnh làng quê thanh bình này. Về kể cho lớp, cho phòng 

nghe, ối đứa ghen tị đấy nhé! 

Tiếng khúc khích nô đùa của mấy nàng vang khắp không gian. 

- Chụp, chụp cho tao!- Hà chống chân xe đạp, nhảy vội xuống đồng cải pose rõ 

điệu, rồi rối rít giục Dung chụp cho mấy kiểu ảnh. 

Yên cũng nhảy sang bên cạnh thả dáng trước đồng ngô.  

- Thế này được chưa, đứng thế này có lấy được cảnh hàng ngô không?- Yên hét 

từ phía dưới ruộng ngô, kêu Dung chỉnh dáng. 

Cả bọn tha hồ chụp, tha hồ thưởng thức và phơi nắng. Chưa bao giờ Yên thấy 

ba đứa tự nhiên thân thiết như thế này. Hóa ra ai cũng thích những điều gì bình 

dị, nhẹ nhàng như màu vàng hoa cải. 
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Doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam đây rồi! Xa xa, thấp thoáng bóng dáng 

mấy anh bộ đội trong bộ quân phục đang ngồi hóng gió. Cả bọn vào trại, ba đứa 

liều còn định trêu bộ đội. Dung thì thụp: 

- Bộ đội chúng mày ơi, vào tán chuyện đê! 

- Kia kìa, hai anh chỗ kia kìa, ra đó đi!- Hà chỉ trỏ. 

Hai anh bộ đội đang ngồi ở cái lều nhỏ gần khu vực bắn. Một anh thì hay nói, 

hay cười một anh thì tỏ vẻ lạnh lùng, hình như đang viết thư cho người yêu, nên 

không thèm để ý đến ba cô nữ sinh đang mon men tới gần. Bọn Dung với Hà 

đánh bạo xin chụp ảnh cùng, liền bắt chuyện: 

- Chúng em chào hai anh, cho phép chúng em chụp chung kiểu ảnh nhé!- Vừa 

nói dứt lời hai đứa đã ngồi xen kẽ giữa hai anh để Yên làm phó nháy.  

Thấy con gái đến, cả toán bộ đội đang tập đội hình, đội ngũ phía xa cũng như lơ 

đễnh.  

- Yên ơi, nhìn kìa, mấy anh sỹ quan trông thật oai! Cứ như tụi mình đang sống 

trong thời chiến ý! – Hà tưởng tượng sau một hồi ngó nghiêng quan sát toàn bộ 

khu doanh trại. 

- Tất cả tập trung về khu vực bắn, một số theo tôi đi lấy bao cát.- Thầy Hạnh chỉ 

đạo sinh viên chuẩn bị cho buổi bắn đạn thật. 

Cả trường bắn có khoảng gần 100 sinh viên và 12 thầy bên ban quân sự. 

Có bạn bắn rất tốt, riêng Yên cho một tràng liên thanh nên chỉ được quả đầu tiên 

trúng bia. Khi loạt 3 tiếng súng kết thúc, một thầy giáo và một sinh viên chạy lại 

chỗ các tấm bia đạn để tính điểm. Tín hiệu từ phía bia bắn cho biết phát súng 

của Yên được 9 điểm. Hai quả sau thì bắn gió. Yên tiếc ngẩn ngơ và cũng không 

thể tin nổi khẩu súng đó nhạy đến thế. Hà được 8, 7, 6 còn phía bên kia Dung 

cũng hoàn thành phần bắn của mình với 7, 7 và 8. Bắn xong, mọi người ùa ra 

nhặt vỏ đạn. Dung nhanh chân đã chạy vèo ra từ lúc nào. Hà cũng định xông ra 

theo nhưng Yên gạt lại. 

- Mày cứ đứng đây, không cần phải ra cũng có vỏ đạn mang về mà chơi! 
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Với bản tính láu cá, Yên đứng quan sát xem ai nhanh tay nhặt được nhiều. Tất 

nhiên là tụi con trai nhanh hơn tụi con gái rồi. Yên đã nhanh mắt quan sát và tia 

được hắn, chính cái kẻ “đột nhập từ phía Tây Nam”. Hắn đang cười rất tươi đếm 

số vỏ đạn nhặt được. Yên đến gần, ra vẻ buồn buồn: 

- Trung à, bạn cho mình xin cái vỏ đạn được không? Mình mắt cận lại chẳng 

nhanh tay, nhanh chân nên không nhặt được cái nào, chán quá! 

Hắn chẳng tiếc cái công lao ra như cắt đề vồ vỏ đạn lúc nãy, lấy ra cho Yên hẳn 

2 cái.  

- Bạn cứ lấy đi, hay có thích thêm không mình cho? 

- Mình thì đủ rồi nhưng cô bạn mình cũng không nhặt được cái nào.- Yên liếc 

trong lòng bàn tay Trung cũng còn khá nhiều vỏ. 

Một cậu bạn của Trung đứng ngay bên cạnh như “thông cảm”, tỏ lòng hào phóng 

của mình, liền đưa cho Yên 1 vỏ đạn nữa. Yên cảm ơn rối rít rồi chạy qua chỗ 

Hà.  

- Này cho mày 2.  

- Thôi, công mày xin mà.- Hà giùn tay Yên không lấy. 

- Tao chỉ một là đủ, lát về làm cái lỗ xiên dây buộc vào cuốn nhật ký, giữ kỷ niệm 

suốt đời!  

Hai cô nàng nháy máy như tỏ ý cảm ơn Trung và bạn. Niềm vui long lanh như 

mình vừa trở thành những anh hùng hào hiệp ánh lên trong mắt hai chàng. 

Buổi hôm đó có một bạn nữ khoa Điện tử Viễn thông được 28 điểm, đó là Hoàng 

Anh. Sau cả ba loạt tiếng súng, cả nhóm nín thở chờ điểm, tập trung nhìn theo 

tín hiệu của cờ. 8, 10, 10 là điểm số cao duy nhất của một bạn nữ trong nhóm 

bắn ấy. 

Cả trường bắn đổ dồn những cặp mắt ngưỡng mộ về phía nữ xạ thủ dân khối A 

đấy. Yên, Hà và Dung lúc gần ra về liền tỏ ý muốn làm quen. Hoàng Anh không 

cao lắm nhưng dễ nhìn và có mái tóc rất dày, dài luôn búi cao.  

- Nhìn cậu ấy quen đấy chứ. Đều dân ký túc cả. 
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 - Hoàng Anh đúng là con mọt sách trên thư viện. Thư viện Tạ Quang Bửu đó 

chắc chẳng chỗ nào, phòng đọc sách chuyên nghành nào mà cậu ấy không biết. 

Thỉnh thoảng tầm 9h tối là tớ vẫn gặp ôm một đống sách từ trên thư viện về.- 

Yên kể với hai đứa.  

- Hôm nay tụi mình đúng là chứng kiến tài năng xuất chúng đây.-  Nhìn vẻ mặt 

khá lạnh của Hoàng Anh, Hà e dè: 

- Không biết cậu ta có khó tính không nhỉ. Thôi cứ để tớ thử xem sao. - Hà tiến 

đến gần phía Hoàng Anh, cười niềm nở.- Hi, cậu bắn giỏi thật đó! 

Hoàng Anh đang nhìn ra quả đồi A1, quay ra khẽ mỉm cười, gật đầu, để lộ chiếc 

răng khểnh rất duyên. 

- Mấy chục tên con trai ở đây cũng không bắn giỏi bằng cậu. Ngưỡng mộ thật 

đấy.- Hà nói tiếp. 

- Có gì đâu, tớ chỉ làm đúng như hướng dẫn của thầy thôi. Lại có thêm một chút 

may mắn nữa. 

- Hình như có nguời yêu rồi đó, hơn 2 tuổi thì phải, tao thề đấy!- Dung thì thầm 

phía sau lưng Yên, dần tiến lại chỗ Hà và Anh đang nói chuyện. 

- Bọn mình chạm mặt nhau ở ký túc liên tục, nay lại cùng đi bắn đạn. Tụi mình 

làm quen nhé?- Hà ngỏ lời trước. 

- Hình như ba bạn là bạn thân hả, thấy cứ quấn quýt  nhau từ đầu giờ đến giờ? 

- Ừ, bọn tớ cùng học khối D mà. Việt Hà- Hà láu táu giới thiệu. Đây là Mai Yên, 

Hạnh Dung. Tớ học D7 còn Yên và Dung cùng lớp. Tớ và Yên lại ở cùng phòng 

211B6. Hạnh Dung 312,  nên quay vòng quen thân nhau. Còn cậu hình như... 

- Tớ ở 305 B6b. Rất vui được làm quen với các bạn nữ khối D. Các bạn thật 

thân thiện. Chắc sau này phải nhờ giúp đỡ môn tiếng Anh rồi! 

Đang mải mê nói chuyện, một anh bộ đội khuôn mặt góc cạnh chạy tới:  

- Này em, anh có cái này.- Anh đến đặt vào tay Yên một cái vỏ đạn màu vàng, 

định chỉ cách làm vòng đeo cổ khiến Yên bất ngờ. Bỗng tiếng thầy từ xa quát.  
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- Mấy cô kia, hết giờ còn không về ngay sao! 

-Cảm ơn anh!- Yên vội nói, chưa hết ngỡ ngàng. 

Bốn đứa nháy nhau ra về.  

- Hoàng Anh cũng đi xe đạp nên tụi mình về cùng nhé!-Dung nói. 

Rời doanh trại, đi qua một quãng đồng lúc trước, mấy đứa đứng lại thật lâu 

trước cánh đồng cải. 

- Chẳng biết có còn dịp nào qua đây nữa không chúng mày nhỉ?- Hà tỏ vẻ luyến 

tiếc. 

Hoàng Anh và Hạnh Dung thỉnh thoảng ngoái lại nhìn rất lâu. 

Còn Yên vừa đạp xe vừa cười rất tươi, nhớ hình ảnh cô đứng giữa đồng hoa cải 

vàng, cười toe toét trong nắng chiều Yên Sở. 

Thế là từ đấy 4 cô nàng trở thành nhóm bạn thân thiết. Người ta bảo bây giờ 

Bách khoa có thêm khối D, nhiều con gái nên môi trường kỹ thuật bớt khô khan 

hơn rồi. Những làn gió mới ấm áp, trong lành cứ thổi, cứ thổi, ùa về làm mát cả 

một vùng trời. Yên Sở lùi lại phía sau với kỷ niệm còn nguyên vẹn về một chiều 

đi bắn đạn... 
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Chiều đó về, Hà lim dim đôi mắt nằm trên giường, quay mặt về phía cửa sổ có 

cây bằng lăng, chân vắt hình chữ ngũ rung rung, hai tay gối đầu. Nó ngự ở ổ 

trên tầng 2. Trong ký túc, sinh viên vẫn hay gọi giường là “ổ”.  

- Hôm nay thích thế, giờ thì biết mùi súng đạn rồi.- Nó nghe thấy tiếng Yên lạch 

cạch xếp bát đĩa bên dưới. - Này, Yên, đi mua cơm, mua thêm cho tao một xuất, 

về nhanh nhé tao đói quá! 

- Ừ, vậy đưa luôn tiền đây, mua xuất 10 nhá!- Yên vừa nói vừa đến từng giường 

thu tiền của cả phòng. 

Chỉ một lúc sau, Yên đã mang mấy xuất cơm về sau khi bon chen mãi với bọn 

con trai chả ga lăng chút nào ở quán cơm khu nhà ký túc B5. 

- Cơm đã về rồi à, mày đi nhanh thế?- Hà thôi mơ màng, nhảy phịch xuống nền 

nhà, hai tay xoa xoa rồi bê hộp cơm lên hít hít. - Xem nào, hôm nay có món cá 

kho, cải luộc và 2 miếng đậu à. Đúng thứ tao thích.  

Nó nhìn thấy Yên vẻ mặt còn buồn, vừa ăn, vừa nói động viên: 

- Thôi, buồn làm gì, mày bắn được một viên 9 điểm là tốt lắm rồi. Mai chủ nhật, 

tụi mình lên thư viện học nhé, tuần sau có môn Mr. Hiếu đó. Còn tối nay tụi mình 

với Dung sang bên phòng Hoàng Anh đi!- Hà gợi ý. 

- Thôi, vừa mới đi về để bạn ấy nghỉ ngơi đã chứ, để hôm khác bạn ấy mời thì 

sang.- Yên bê hộp cơm từ bàn uống nước ra giường ngồi, mặt quay về phía cửa 

sổ nhìn sang khu B7. 

- À ừ, thôi vậy. - Hà cúi xuống ăn ngon lành xuất cơm khi thấy Yên không có vẻ 

hào hứng với kế hoạch của mình. 

Buổi tối đó, trèo xuống giường ngồi cạnh Yên, Hà viết ra tờ giấy cho Yên đọc:  

- Chiều nay lúc bắn tao thích lắm. Hihi! 

- Thôi đi bà, buổi tới học về cái gì ý nhỉ? 

- Nào thì học, bài tới về, về Puns mày ạ. 

Hai đứa bắt đầu mở sách và bàn về bài học mới... 
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Lúc này đã gần 10 rưỡi, ký túc đã bớt tiếng nô đùa, chỉ thỉnh thoảng còn nghe 

thấy tiếng anh chàng nào đó bên B7 gọi vu vơ một cái tên nào đó bên B6... 

--- 

Sáng thứ hai đầu tuần, hai nàng đến lớp sớm hơn thường lệ. Hạnh Dung đã đợi 

sẵn ngay đầu hồi nhà B6.  

- Ông già bán quán nay đâu mất tiêu để mà mua mấy cái bánh rán nóng nhỉ?- 

Hà lắc lắc đầu thở dài nhìn cánh cửa quán đóng im ỉm. - Ôi bữa sáng của tôi! 

- Thôi mà, căng tin D4 chả bán đầy, tý đến khoa rồi mua sau. Nhõng nhẽo mãi.- 

Dung bĩu môi. 

- Nhưng mà tao cứ thích vừa đi đường vừa ăn đấy! 

- Thôi thôi tôi xin hai cô!- Yên làm hoà. 

Buổi sáng trong lành, ông mặt trời đã thấy lấp ló, ẩn hiện qua những nhánh bằng 

lăng. Con đường khu ký túc xá chính đến trường mỗi lúc một đông dần. Tiếng 

cười nói, tiếng chào bạn bè vui vẻ khắp nơi.  

Lên D4, khoa Ngoại ngữ, Hà chia tay Yên và Dung. Thầy Hiếu có 3 tiết đầu ở 

lớp Yên, 3 tiết cuối sẽ sang dậy lớp Hà. 

Đã đến giờ của thầy lý thuyết tiếng. Môn này có tên “Stylistics” tạm dịch ra tiếng 

Việt là “Tu từ học”. Nghe thầy giới thiệu môn này rất hay, không phải dân chuyên 

ngữ trường nào cũng được học. Quả đúng như vậy, Yên vốn yêu ngôn ngữ và 

thích học tiếng Anh, đó là lý do mà cô thi vào đây. Với cô thế giới ngôn ngữ thật 

đa dạng và biến hóa sắc màu, hiểu được dụng ý của người nói, người viết không 

phải điều đơn giản, và cô thấy đây thực sự là môn học hấp dẫn nhất từ trước 

đến giờ. Lại thêm ông thầy và cô, cùng đồng điệu sở thích thơ văn. 

Ông thầy với dáng người dong dỏng cao bước vào lớp, đôi mắt dài tinh anh, 

suốt hai chục năm đi dạy, tay luôn xách cái ca táp nhỏ màu đen đựng tài liệu. 

Chưa bao giờ ông thầy đến muộn và về sớm cả. Lớp đứng dậy chào: 

- Good morning, teacher!  
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Ông thầy gật đầu, tay vẫy ra hiệu cho sinh viên ngồi xuống. Mở chiếc ca táp, 

thầy lấy ra cuốn giáo án, lật từng trang nhè nhẹ. 

- Our lesson today is “Puns- Play upon words” 

Cả lớp ồ lên, nói thật là bài học này thì khó gặm rồi, tiếng Việt chơi chữ còn khó 

huống chi là tiếng Anh. Ông thầy nhìn xuống lớp, bình thản nhìn lướt hết khuôn 

mặt học trò rồi từ từ hỏi: 

- Do you find it interesting? It's really interesting, now I'd like to show you! 

Ông thầy khuôn mặt kiêu sang, quay lên bảng rồi đưa tay vẽ tựa đề bài học. 

Phải nói thầy là một trong những người dạy lý thuyết tiếng hay có tiếng ở khoa 

Ngoại ngữ này. Yên thích phong cách ấy, điềm tĩnh, tự tin, vui vẻ, đặc biệt là 

thầy dạy dễ hiểu. 

Ông tủm tỉm nhìn Mai. Trong lớp ông rất hay chú ý đến nó vì ông đoán nó đang 

yêu. 

- Do you know the meaning of this, Mai? There comes a period in every man's 

life but you’re just a semicolon in this. 

Mai lò mò đoán ra nhưng không dám nói rồi lắc đầu. Nó sợ ông thầy vì cứ như 

thầy đang bói toán chuyện yêu đương của nó.  

- I don’t know, teacher! 

- You just seem to be a semicolon, Mai. Class, look at this sentence “There 

comes a period in every man's life but she's just a semicolon in this.”  

- Oh no, I don't want to be like this, I want to be a period, teacher!  

- Well, should you my girls be confident? Don't be afraid of what I am saying, 

Mai. I'm joking. You will be a period finally. - Thầy nhìn Mai, cười đắc chí.  

Cả lớp cười phá lên vì câu trả lời của Mai. Dù gì ông thầy chỉ dọa mà thôi. Thầy 

có phải là thầy bói đâu mà đoán được số phận chuyện tình duyên của lũ học trò.  

- There is no woman who wants to be the semicolon in the life of the one she 

loves. If it's the truth, so sorry for her.” - Yên nói.  

Ông thầy quay lên bảng, vẽ một đường thẳng thời gian tượng trưng cho cuộc 

đời người đàn ông và vẽ lên đó một dấu chấm phẩy. 

- You are right, Yen. But things still happen though we don't want. Got it?  

Tự nhiên câu vào đề bài học cứ ám ảnh trong đầu Yên.  
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-Dấu chấm phẩy ư, tại sao lại buồn như thế.-Cô lẩm bẩm. Chả nhẽ chỉ như cơn 

gió qua cuộc đời nhau thôi ư?  

Thầy rất quý Yên vì nó là đứa học hành rất nghiêm túc và thông minh. Trong giờ 

ra chơi, ông thầy tiến lại gần và hỏi: 

- I heard your classmates said you like composing poems, read me one!  

- Really? You want to enjoy now? Ok!  

Cả lớp tập trung về phía Yên nghe thi sĩ duy nhất của lớp cất giọng. 

Yên đọc một bài thơ đã làm hồi lớp 12, khi đang học chơi piano, vừa đọc vừa 

nhìn thẳng vào mắt thầy láu cá, như là cô đang tỏ tỉnh công khai với ông thầy rồi 

đọc xong chợt che miệng khúc khích cười: 

“Tình yêu như nốt giáng 

Dư âm dấu chấm dôi 

Yêu anh không dám nói 

Dấu lòng tiếng yêu thôi.” 

Ông thầy ứng xử cao thủ làm ngơ như không thấy, nhăn mặt vẻ nghi ngờ.  

- Nốt giáng trong âm nhạc thì tôi biết nhưng còn dấu chấm dôi thì... giải thích cho 

tôi! 

- Thưa thầy, dấu chấm dôi là ngân dài ra. Với em tình yêu đến như một cú sét 

đánh và dư âm của nó thì còn đọng lại mãi. Nhưng tình yêu đó còn e ấp, còn 

ngượng ngùng nên cô gái chỉ dám dấu kín trong lòng mà thôi. 

- Nghe thấy chưa Huy, cô Yên vừa làm thơ tặng anh đấy.-Thầy chuyển chủ đề 

ngay tức khắc sang Huy, là cậu con trai duy nhất trong lớp này. Cậu cười nhếch 

mép chẳng nói câu nào. Cái cười không phải tỏ vẻ kiêu ngạo bất cần, mà cậu ta 

luôn có điệu cười ấy, đơn giản chỉ là phản ứng đáp lại khi không muốn nói, nếu 

không thân thì có thể hiểu lầm thái độ của câu ta. 

Cả lớp khúc khích cười vì sự hài hước của thầy. Thầy gật gù nhìn Yên như 

muốn nói “Tôi thử kiểm tra thôi, em đúng là người làm bài thơ này!” rồi quay ra 

rất điệu đà, nhìn cậu con trai duy nhất của lớp. 

- Huy, cậu nghe rõ chưa, cả tấm lòng của Yên dành cho cậu đấy: 
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“Tình yêu như nốt giáng 

Dư âm dấu chấm dôi 

Yêu Huy không dám nói 

Chỉ để trong lòng thôi” 

Ông thầy kéo dài giọng đọc, vờ giọng con gái e thẹn ngượng ngùng, khiến cả 

lớp nghiêng ngả. Ông nói với cả lớp: 

- Cuộc sống mà thiếu những vần thơ tình thì thật kém đi ý nghĩa. Thầy cảm ơn 

em, Yên. Ở khoa này không mấy người học trò làm được thơ đâu em ạ. Cố 

gắng nhé!  

Tan học, Yên nhận được một tin nhắn từ một số máy lạ: 

- Tan học mời em đi ăn trưa với tôi nhé, thầy Hiếu. 

Dưới chân D4, ba đứa vừa đi, vừa dắt tay nhau. 

- Mày và Hà về trước đi, tao có chút việc về sau, không phải mua cơm giúp tao. 

Thế nhé.- Yên vẫy tay ra hiệu cho Dung và Hà về trước. 

- Ông thầy lý thuyết tiếng đây mà. – Yên thủ thầm. 

Yên từ sảnh D4, đi qua nhà D6 rồi qua Hồ Tiền. Đang mùa nước lên, sóng tăn 

tăn gợn nhẹ theo gió, những cành liễu cũng rủ xuống, thả dáng, làm duyên trước 

hồ Tiền. Không gian khoáng đạt, tươi mát làm sao! Ông thầy chờ Yên sẵn trên 

căng tin thư viện Tạ Quang Bửu. Ở đây nhìn ra toàn cảnh hồ Tiền và khu D9 rất 

đẹp. Thấy Yên, thầy chào trước: 

- Chào em, nắng thế mà không mang theo ô à? 

Yên chạy lên: 

- Da em không bắt nắng, nắng nữa cũng không sao! 

- Thầy trò mình lên tầng 2 dùng bữa nhé, hôm nay thầy mời, chả mấy khi có thời 

gian rảnh như hôm nay. 

Trong lúc dùng cơm, Yên ăn hết xuất cơm dù cô không đói mấy.  

- Cơm đắt đỏ thế thì bỏ đi phí quá! -Cô nghĩ.  

Còn ông thầy ăn chậm, thỉnh thoảng ngước lên nhìn Yên. Yên đọc được nỗi cô 

đơn nào đó trong mắt thầy. 
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- Vợ tôi mất cách đây 3 năm. Hai cô con gái đi du học. Chỉ còn mình tôi. Đôi lúc 

buồn, tôi hay làm thơ, dịch thơ lắm. Dạy ở khoa này 10 năm nay, em mới là cô 

học trò thứ 3 mà tôi biết là biết làm thơ đấy. 

Cả buổi ăn trưa, hai thày trò tâm sự nhiều. Yên mới biết thày du học Nga về và 

gắn bó với Bách khoa nhiều năm nay. Thầy không bao giờ lộ tuổi của mình khi 

Yên tếu táo hỏi, thầy chỉ bảo “Trông tôi già lắm à?” rồi cười đắc chí mà thôi. Hôm 

đó, cô được thầy nhờ gõ lại những bài thơ tiếng Anh do chính thầy dịch trong 

chương trình văn học nước ngoài bởi thầy không dùng máy tính. Yên rất bất 

ngờ, xúc động nói: 

- Em, em vui quá! Em sẵn sàng ạ! 

- Ừ, tốt! Tôi không dùng máy tính, em đóng góp ý kiến và gõ lại bằng văn bản 

cho tôi, được chưa? 

- Vâng ạ!- Yên gãi gãi đầu. 

Trưa hôm đó chia tay thầy, Yên nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát líu lo như con 

oanh vàng, niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt.  

- Được thầy mời đi ăn và đánh máy tập thơ dịch của thầy, ôi, niềm vui nào có thể 

sánh nổi. Dịch thơ đúng là sở thích của mình đây mà!  

Cô đứng trước thư viện ngắm ngắm một lúc, không gian rộng lớn thật tuyệt vời. 

Hai hàng cau thẳng tắp, phía dưới là những bãi cỏ non tràn đầy nhựa sống rung 

rinh trong gió, tòa nhà cao tầng đứng sừng sững khoe mình soi bóng xuống mặt 

hồ Tiền. Chiếc cột vững chãi phía đài phun nước đứng lặng lẽ nâng hòn đá lớn 

nặng phải đến vài tấn. Khi nước từ 100 vòi nhỏ phía dưới được phun lên, gặp đá 

sẽ chảy ngược lại tượng trưng như suối nguồn mẹ nuôi dưỡng nhưng mầm 

tương lai mới, ngay bên dưới có dòng chữ khắc vàng “Công cha mẹ, nghĩa thầy 

trò”.  

- Không biết ai có cái ý tưởng ý nghĩa thế nhỉ?- Yên thắc mắc. 

- Nếu mà cầm theo máy ảnh thì mình sẽ chụp lại cảnh này. Yên chắp tay vào 

cạnh sườn hít hít, thở thở. Một anh nào đó vừa đi qua, thấy Yên có thái độ trẻ 

con cười tủm tỉm. Yên thấy anh ta quen quen nhưng không dám nhận, hình như 

là cái anh...cô cố nghĩ mãi mà không nhớ nổi là ai. Chợt có tiếng điện thoại tít tít 

trong cặp: 
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- Yên à, sắp về chưa? Thầy trò chuyện gì mà lâu thế. Vừa nghe tin sắp tổ chức 

Karaoke ký túc đấy. Có hát không về nhanh còn đi đăng ký!- Tiếng Hà háo hức 

bên đầu kia điện thoại. 

- Có chứ! Đang trên đường về đây, rùi tụi mình cùng đi! Năm nay phòng mình 

phải hoành tráng mới được!- Yên hí hửng chạy tót từ trường về ký túc.   
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Cuộc thi hát Karaoke ký túc xá năm nay diễn ra sôi nổi, sinh viên nội trú náo nức 

đăng ký dự thi. Hôm sơ khảo Yên và Hà đã thấy thằng em Anh Quân loắt choắt 

khoác cây ghi ta lù lù từ đâu tới, miệng cười toe toét.  

- Thằng Anh Quân kìa, nó mà đi thi thì ẵm hết giải của chị em nhà mình còn gì? - 

Hà hếch cằm nói với Yên. 

- Hi, có em Anh Quân càng vui nhộn chứ sao. Kìa, em đang chào bọn mình kìa! 

- Chào hai bà chị, kinh, năm nay hai bà chị định song ca bài chi đây?- Quân niềm 

nở chào hỏi. 

- Chị với mấy bạn ở phòng tốp ca “Đường Trường Sơn xe anh qua” còn Hà, chị 

ấy đang tìm người hát chung “Lời của gió” đấy. 

- Úi, hát song ca với chị Hà thì em không đủ trình rồi. – Quân trêu 

- Gớm, ai hát với cậu. Mà sao phó chủ tịch Câu lạc bộ ghi ta Bách khoa hôm nay 

khiêm tốn! Thiên hạ lại bảo chị em nhà này chơi trội thì chết! Không dám!- Hà 

đáp. 

- Kệ chị đấy, đến lượt em thử giọng rồi kìa!- Yên giục Quân. 

- Tao không thích hát với ai kém tuổi, nhất là cái thằng Quân. Không tìm được 

người thì thôi! 

Hà cũng muốn hát lắm nhưng ngoài bài “Lời của gió” ra thì cô chẳng thích hát 

bài gì hết, Hà có thể mời Quân hát cùng nhưng cô không muốn. Đúng hôm sơ 

khảo đó, cô gặp một đồng hương ngày xưa cùng học chuyên cấp III Lương Văn 

Tụy, Ninh Bình. Đó chính là Huy Hùng, giọng ca vàng của nhà B6b.  

- Ơ, ai như anh Hùng, anh Hùng đúng rồi.- Hà như quên hết mọi thứ xung quanh, 

khi vừa quay ra phía cửa thì nhìn thấy một người hao hao người quen cũ đang 

tươi cười bước vào nhà Câu lạc bộ. 

- Anh Hùng, anh còn nhớ em không ạ, Việt Hà lớp Anh 3, kém anh một khoá!  

Huy Hùng đang xắn tay áo quay ra bắt gặp ánh mắt dễ thương của cô em đồng 

hương, đầy bất ngờ: 

-A, Việt Hà, hai năm rồi không gặp em, em khác quá. Em đang ở đâu? 

Câu chuyện của hai đồng hương gặp lại nhau cứ thế kéo dài như không hết 

chuyện. Rồi từ ánh mắt đến trái tim, Hà rối rít nhận người quen, liền kết hợp 

song ca với Huy Hùng và được lọt vào vòng trong. 
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Chương trình được tổ chức bởi Ban quản lý ký túc xá đã thu hút đông đảo sinh 

viên nội trú tham gia với khoảng 120 tiết mục ở vòng sơ khảo. Tối hôm chung 

khảo, 30 tiết mục xuất sắc nhất được lựa chọn trong đó có tiết mục tốp ca của 

phòng Yên và song ca Hà và Huy Hùng.  

Mặc dù 8h đêm chung kết mới bắt đầu nhưng chưa 7h tối sinh viên ký túc các 

nhà đã nườm nượp kéo nhau đến xem bạn bè mình biểu diễn. 

- Đông thế không biết, nhanh nhanh Hà ơi, trang điểm xong chưa?- Hoa đứng 

ngoài hành lang tia xuống nhà Câu lạc bộ, gọi với vào trong, tay chỉnh lại cái mũ 

tai bèo. 

- Sắp xong rồi, đã thấy Huy Hùng sang chưa đấy?- Yên vừa tô son cho Hà vừa 

hỏi. 

Phía bên phòng Hùng cũng toán loạn cả lên: 

- Này, cái buộc cổ này hợp với mày đấy, hehe?- Một thành viên phòng Hùng giơ 

chiếc ca vát màu vàng mới mượn được ở phòng bên cạnh lên. 

- Mặc quần này đi, đóng thùng vào, trông mày sẽ đẹp trai hơn đó. Hát với người 

đẹp phải ăn mặc cho hoành tráng chứ!- Phòng đó ngắm cho Hùng kỹ cứ như là 

sắp đi hỏi vợ. 

Từ phía ngoài hành lang, Hoa lại gọi vào: 

- Hắn với mấy nhân phòng đó đang đợi dưới sân ký túc nhìn lên đây này. 

Hà mỉm cười hồi hộp chờ đợi giây phút biểu diễn. Trông cô như một búp bê xinh 

đẹp trong chiếc váy đỏ chạm đầu gối và chiếc nơ hồng trên đầu. Cả phòng rậm 

rịch ngược xuôi suốt buổi tối, ai nấy đã ăn mặc chỉnh tề, mua hoa đâu đấy kéo 

nhau đi. 

- Phòng mình, xuất phát!- Hoa dẫn đầu đoàn. 

- Tý đến lượt tao phải cổ vũ nhiệt tình đấy nhé.- Hà hí hửng dặn dò. 

Đúng thật là một ngày hội tưng bừng của dân nội trú Bách khoa. Không khí thật 

sôi nổi, tiếng nhạc nền rộn rã vang khắp khu B6, B7. Phía trên bàn đầu là ban 

giám khảo gồm các cô chú quản lý ký túc xá, khuôn mặt ai cũng tươi cười, phấn 

khởi. Sinh viên hớn hở, gọi nhau rôm rả. Cuộc thi như một sân chơi thú vị cho gà 

nhà, có  cơ hội hát trước bạn bè mình.  
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Đêm hôm đó, cậu em Anh Quân biểu diễn thứ 5 với bài “Đất nước trọn niềm 

vui”, người thì bé tý nhưng có chất giọng khỏe. Bác giám đốc, cô phó giám đốc, 

các cô chú quản lý gật đầu nhìn nhau với vẻ mặt hài lòng. Lời ca rộn rã vui vẻ 

của bài hát đã chiếm trọn được cảm tình của cả các khách mời đến từ phòng 

Công tác Chính trị và Công tác Sinh viên và đặc biệt là niềm vui mà Anh Quân 

mang về cho bè bạn. Cái thằng Anh Quân nổi tiếng ở khu ký túc xá này với tài 

đàn hát và thổi sáo rất hay. Nó vẫn thường đi biểu diễn ở các quán cafe gần 

Bách khoa để kiếm thêm vào các tối cuối tuần, còn mở lớp dạy ghi ta để truyền 

tình yêu ca hát cho mọi người. Không ai bảo ai nhưng đều dự đoán được kết 

quả nó sẽ đoạt giải nhất.  

Tiết mục của Hà và Huy Hùng biểu diễn thứ 8. Hà và Huy Hùng vừa bước lên 

sân khấu, phía dưới đã reo hò ầm ĩ. Hai phòng cứ như thân thiết tự bao giờ, cổ 

vũ đắc lực. Phía trên sân khấu, ánh điện sáng lung linh, hòa vào không gian ấy 

là những con chim giấy, bóng bay nhiều màu sắc được trang trí khiến buổi tối 

càng thêm lãng mạn. Khi hát, ánh mắt hai người nhìn nhau rất tình tứ. Hà bắt 

đầu với lời hát: 

- Anh có nghe thấy em nói gì không, anh có nghe thấy gió nói gì không...- Toàn 

bộ khán giả đứng dậy hòa theo giai điệu nói “không, không”. Huy Hùng đáp lại 

không thua kém gì cô nàng đồng hương.- Cơn gió nào ngang qua cuộc đời, nói 

với em rằng tôi lẻ loi... 

Trước đó thì hai người cũng mới là bạn, họ chỉ thân thiết hơn khi có những lần 

tập hát chung với nhau. Tiết mục được giải cặp đôi ấn tượng nhất đêm diễn. Sau 

cuộc thi Karaoke ký túc thì bất ngờ Hà và Huy Hùng chính thức thành một cặp. 

Ai cũng ngưỡng mộ đôi trai tài, gái sắc này. Huy Hùng là chàng trai thư sinh, có 

giọng hát truyền cảm và nhẹ nhàng. Đó cũng là một tấm gương học hành chăm 

chỉ nổi tiếng của chuyên Lương Văn Tụy ngày xưa. Hồi đó Huy Hùng học 

chuyên Lý trên Hà một khóa, còn Hà học chuyên Anh. Huy Hùng được vào 

thẳng Bách khoa vì đoạt giải nhì Vật lý quốc gia. Vậy là sau 2 năm không gặp 

nhau, Hà lại được gặp anh đồng hương mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Yên, Hạnh 

Dung và Hoàng Anh mừng thầm cho cô bạn. Và thế là trong bốn nàng, ba nàng 

đã có người yêu.  
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Trong tiếng nhạc rộn ràng, những tốp ca, song ca, đơn ca cùng nhau hát, say 

mê hát. Những tiếng pháo tay giòn tan và những tiếng hô vang làm xáo động 

không gian. Tiết mục của phòng Yên kết thúc đêm diễn bằng bài hát về Trường 

Sơn một thời khói lửa và về những cô thanh niên xung phong tràn đầy sức trẻ 

trên tuyến đường huyết mạch của Tổ quốc. Yên trông duyên dáng trong bộ quân 

phục màu xanh với chiếc mũ tai bèo... 

- Ơi cô gái Trường Sơn bao đêm em đi mở đường cho từng chuyến xe anh qua, 

vang giọng hát em ngân xa. Tuổi thanh xuân đến với núi rừng... 

- Ai hát đầu tiên ý nhỉ. Xinh thế, hát hay thế!- Một khán giả trầm trồ!  

Dung vừa vỗ tay, vừa nghe ngóng tình hình bên dưới, cô nói như khoe vì cô biết 

người đang được khen là  bạn thân nhất của mình: 

- Mai Yên, nhà B6a đấy! 

Hoàng Anh ngồi gần Dung cũng phải phì cười vì cách khoe bạn của Dung. Bóng 

một người thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Hoàng Anh hình như vừa nhận ra một 

người quen, nhưng cô không để ý nữa vì còn đang mải cổ vũ... 
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Dư âm của cuộc thi Karaoke đã lắng xuống, đợt thi học kỳ cũng vừa kết thúc nên 

không có nhiều bài tập, Yên lên xe cùng Hạnh Dung về Thái Nguyên chơi. Nhà 

Dung khá giả không ngờ so với cái vẻ ngoài giản dị, chăm chỉ của nó. Từ ngày 

có khối D, dân tiếng Anh khoa học kỹ thuật vào, Bách khoa như có một không 

khí mới. Đây cũng là địa chỉ duy nhất trên toàn quốc đào tạo chuyên ngành này. 

Cả hai đứa đều thích vào học Bách khoa và ước mơ đã thành hiện thực. Ngồi 

trên xe ô tô, hai đứa gặm bánh mì ôn lại chiều đi Yên Sở ngày nào và đêm 

chung kết Karaoke sôi nổi. Xe dừng trước một ngã ba lớn cách Hà Nội khoảng 

90 km, hai đứa lóc cóc xách đồ xuống, bố Dung đã đánh xe con đợi sẵn phía 

bên kia đường để tới đón hai cô sinh viên về quê thăm nhà. Xe băng qua thị 

trấn, dừng trước nhà có dàn hoa Ty gôn đang khoe những cách li ty. 

- Ty gôn, sao mi không kể với ta là nhà mi trồng hả. Đẹp quá!- Yên bước xuống 

xe, trông thấy giàn hoa thốt lên. 

- Thôi nào hai đứa, vào nhà nghỉ ngơi, rửa mặt, uống nước đã nào, lát ra tha hồ 

mà ngắm hoa. - Bố Dung cười, nụ cười của một nhà giáo dạy môn Tâm lý học. 

Bữa ăn tối hôm đó cả nhà Dung và Yên quây quần bên mâm cơm ấm cúng và 

gần gũi. Có cả một đàn mèo con lượn lờ dưới chân. Yên ghét mèo kinh khủng 

nhưng thằng em Dung đã láu táu trêu chị: 

- Chị Yên ăn xong thì ra giúp em cho mèo ăn nhé! 

- Hả, chị, chị ghét mèo, ku Dũng không biết à. - Nó ghét mèo nên việc cho ăn là 

không thể. Cả nhà Dung được trận cười vang. 

- Dũng, không trêu chị nữa. - Dung mắng yêu em. 

Tối đến, mẹ Dung gọi hai đứa xuống xem bà làm xôi. Mẹ Dung là người phụ nữ 

tần tảo, chịu thương chịu khó, không lúc nào ngơi chân, ngơi tay, vẫn muốn làm 

thêm, nấu xôi bán để có thêm thu nhập. 

- Làm gì cũng phải sạch sẽ, vệ sinh là ưu tiên số một. Sau này còn chăm chồng, 

chăm con, nghe chưa hai cô? 

Yên xung phong đi lấy nồi cho mẹ Dung đổ gạo. Dung chuẩn bị nhóm lò. Nồi xôi 

đặt lên. Ba bác cháu ngồi nói chuyện hỏi han quê quán Yên, gia đình rồi chuyện 

học hành... 
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- Đấy có mấy đứa thân với nhau, đều cùng cảnh tỉnh lẻ đi học trên thành phố thì 

phải biết bảo ban nhau, sau này bớt khổ các con ạ. Chứ cứ lêu lổng, đua đòi thì 

khổ bố mẹ lắm. 

Mẹ Dung vừa nói, vừa vuốt mái tóc dài, mượt của Yên. Về nhà Dung, Yên có 

cảm giác như ở nhà mình vậy. 

Cả nhà cùng xem phim trên phòng khách, lúc chuẩn bị đi ngủ, Yên vào thay 

quần áo, mẹ Dung vào phòng gọi nhỏ. 

- Dung à con, sang phòng bố mẹ một chút. 

Yên nghe thấy và nó biết chuyện gì sắp diễn ra. Lần này về cùng Dung là để 

Dung có chỗ dựa tinh thần nếu như bố mẹ có nói gì. Đúng là chuyện tình cảm 

khó mà nói trước được. 

Bố Dung ngồi trên chiếc ghế sô pha, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị: 

- Con ngồi đi!- Dừng một lúc, ông tiếp: -Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, 

không yêu đương gì hết. Con thử nghĩ xem, bố mẹ đầu tư cho con và em học 

hành, là để con ở lại thành phố làm việc chứ không phải là về tỉnh, lấy một thằng 

bộ đội. 

- Bố thật là, hạnh phúc của con, là do con tự quyết định. Con yêu ai là quyền của 

con.- Dung cãi. 

- Mày ngu lắm con ạ, bố mẹ có lo cho con mới ngăn cản con. Nó bộ đội làm việc 

ở xa, mày lấy nó, chờ đợi cả đời thôi con ạ. 

Đó là Long, bằng tuổi Dung. Hai nhà môn đăng hộ đối nhưng chỉ có điều bố 

Dung không thích Long vì hắn mới chỉ học hết cấp III. Trình độ chênh lệch thế, lo 

Dung sau này không hạnh phúc.  

- Bố mẹ định con ra trường ổn định, gia đình mình bán các suất đất gần nhà đi 

và mảnh đất ở Tuyên Quang nữa, sau đó cả nhà chuyển lên Hà nội ở. Cả nhà 

không ở Thái Nguyên con ạ. Con học xong, sau này ra trường làm việc rồi yêu ai 

đó cũng làm ở thành phố thì hơn. Vợ chồng gần nhau mới tốt con ạ. Bố và mẹ 

nhất quyết ngăn cản chuyện này. 

Dung nước mắt lưng tròng bỏ chạy lên phòng. Yên đã chuẩn bị sẵn nước ấm. 

- Mày vào rửa mặt đi. Khóc sưng hết cả mắt rồi kìa! 

Tối đó hai đứa ôm nhau ngủ. Dung thì thầm: 
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- Tao giận bố lắm! Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn ép duyên con, chuyện tình 

cảm làm sao mà ép buộc được chứ. Dù có kiếm được một anh làm việc trên 

thành phố nhưng có chắc người ta cũng yêu tao như Long không? 

Yên vỗ vai rồi ôm Dung nhẹ nhàng nói: 

- Bố mẹ lúc nào cũng có lý lẽ riêng. Chẳng ai muốn con mình khổ cả đâu. Giờ 

Long cứ biền biệt làm ở trong Nam, sau này có thuyên chuyển thì cũng chỉ làm 

bên quân sự trên thành phố Thái Nguyên. Đấy là chưa nói đến chuyện nhà hắn 

không xin về được, thì đúng là mày phải đợi còn gì.  

- Nhưng nói gì thì nói, tao vẫn yêu và nhớ thương Long. Chuyện này bố mẹ sao 

ngăn cấm được. Xem nào, 12 rưỡi- Dung nheo mắt mở điện thoại xem giờ.- Thôi 

ngủ đi, đến đâu thì đến, mệt quá! 

Dưới nhà, mẹ Dung trách chồng: 

- Tôi chẳng chê thằng Long điểm gì. Hình thức được, ngoan ngoãn, phải mỗi tội 

là bộ đội. Mà ông nói con nhẹ nhàng thôi, rồi nó cũng hiểu ra là không thể đi xa 

hơn với Long được. Ông cứ xơi xơi, hằm hằm ý, làm con nó sợ! 

- Phải thế đấy bà ạ. Tôi mà không thế chắc bà cũng hùa theo con. Đúng là đàn 

bà nông cạn. 

Mẹ Dung thở dài nhớ lại một hôm, chồng chứng kiến bà lén lút giấu thư của 

Long, định bụng mang lên phòng Dung. 

- Bà làm cái gì đấy. Đúng là đàn bà nông cạn. Đưa hết cho tôi. 

Nói đoạn bố Dung giật lại đống thư và đem vứt vào lò than. 

- Sao ông cay nghiệt thế, con nó yêu ai thì là hạnh phúc của nó chứ. Thằng Long 

tốt thế còn gì! 

Nhưng sau khi bị bố Dung thuyết phục bà cũng xuôi lòng. 

Sáng thứ hai, hai đứa chuẩn bị hành lý sớm để về Hà Nội. Yên vừa chải đầu, 

vừa dặn Dung: 

- Lát nữa chào bố mẹ ngoan vào không thì không đi nổi đâu. 

Mẹ Dung cũng đã lên đến cửa phòng gọi. 

- Hai đứa chuẩn bị xong chưa, bố đánh xe ra cửa đợi rồi đấy, xuống nhanh nhé! 

- Vâng ạ, chúng cháu xuống ngay đây.- Yên kéo tay Dung đi.- Cấm lụng bụng 

nữa nghe chưa! 
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Hai đứa bước xuống nhà, mẹ Dung lúi húi sắp đồ dặn dò: 

- Mẹ mua khế ngọt và ổi để trong túi này nhé, lát lên Hà Nội chia cho các bạn. 

Chỗ củ từ mẹ luộc sẵn rồi, lên cả phòng ăn được luôn con ạ. Còn lọ ruốc mẹ để 

cạnh. Chục trứng vịt con bỏ vào ba lô mà khoác không vỡ. Hai đứa lên xe đi, mẹ 

xách để vào cốp cho. 

Lúc ngồi trên xe, Yên nháy mắt ra hiệu cho Dung tỏ vẻ ngoan ngoãn để hai đứa 

thanh thản đi kẻo bố mẹ Dung lại không yên tâm. Bố Dung nhìn hai đứa nói: 

- Lên đến nơi gọi điện về cho bố mẹ.  

Xe lăn bánh, mẹ Dung đứng cạnh dàn hoa Ty gôn nhìn cho tới khi xe rẽ hẳn. 

Lên trường, ký túc xá vui nhộn, Dung cũng bớt buồn, bị cuốn với những tiểu 

luận, thuyết trình trên lớp nên nó không còn mong nhớ chuyện yêu đương nữa. 

Vả lại Long ở quá xa, liên lạc khó khăn, nó tự biết là mọi chuyện nên chấm dứt ở 

đây để cả hai bớt đau khổ. 
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Thầy giáo dạy môn Kỹ thuật phần mềm ứng dụng thông tin số vừa cho lớp nghỉ 
thì Hoàng Anh nhận được điện từ mẹ Tùng: 
-Con ơi… 
Hoàng Anh nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn ngào từ phía đầu bên kia điện thoại. 
-Bác, có chuyện gì thế bác, bác nói con nghe đây! 
- Bác trai đi rồi con ạ! 
Mẹ Tùng vừa thông báo một tin dữ, Hoàng Anh không thể ngờ được mọi thứ lại 

ra nông nỗi này. Cô hốt hoảng chạy về khu ký túc xá B7, hỏi chú quản lý: 

- Chú à, mấy hôm nay chú thấy Tùng có về ký túc không chú? 

- Không cháu ạ, chú cho mấy đứa xung kích đi tìm mà không thấy mặt mũi nó 

đâu, biệt vô âm tín. Lần này thấy mặt nó, chú đuổi thẳng cổ luôn. Loại vô ý thức, 

vô kỷ luật. Trả nó về với bố mẹ, chú chịu không quản nổi.- Chú Thanh nói. 

Hoàng Anh ngồi sụp xuống, gương mặt thất thần. 

- Thế có chuyện gì hả cháu. Khổ thân, chú mà là cháu, không đời nào chú yêu 

cái thằng Tùng! 

- Bố Tùng mất rồi chú ạ, giờ anh ấy còn đi đâu được nữa, biết tìm ở đâu bây 

giờ!- Hoàng Anh nức nở. 

- Thôi chết cái thằng này lại gây ra chuyện gì nữa rồi đây! Cháu cứ về đi, thể nào 

không chóng thì chầy hết tiền nó cũng mò về thôi. Để rồi chú trị. 

Tùng học khoa Điện, nghành Tự động hóa, hơn Hoàng Anh hai tuổi. Cậu có một 

quá khứ rất tươi đẹp và đáng nể: gia đình hạnh phúc, con một, lại là học sinh có 

tiếng ở chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, liên tục đoạt học sinh giỏi quốc gia khiến 

cả dòng họ rất tự hào và cậu cũng được vào thẳng Bách khoa. Vẫn muốn thi để 

khẳng định mình, Tùng đạt kết quả giành giải thủ khoa 30/30 trong đợt thi đại 

học năm ấy. Nhưng sau khi đi Đại học, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, cậu lại 

chính là người đã gây ra cái chết của cha mình.  
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Hoàng Anh quen Tùng khi cô đang năm thứ nhất. Lúc đó Anh đang ở nhà B6a 

chứ chưa sang bên B6b như bây giờ. Vào một ngày thu tháng 9, sau buổi học 

đầu tiên của năm học mới, Hoàng Anh tung tăng từ trường về. Bao cảm xúc mới 

mẻ của một tân sinh viên khiến cô bay bổng, lâng lâng. Vừa lúc đó, tiếng mấy 

tên con trai đuổi nhau huỳnh huỵch trên cầu thang. Tên đang bị rượt đuổi ấy 

chính là Tùng, hắn chạy bán sống bán chết rồi va vào Hoàng Anh khiến cả hai 

đều bị ngã. 

- Xin lỗi, xin lỗi bạn, mình xin lỗi... 

Hoàng Anh tức giận tím tái mặt mày chưa nói được câu nào thì Tùng đã vơ cặp 

chạy mất hút. 

Sau đó một thời gian, phòng 408 của cô và phòng Tùng kết nghĩa. Hoàng Anh 

nhận ra Tùng ngay khi hắn vừa bước tới cửa phòng.  Hắn gãi đầu lúng túng. 

- Anh gì đang gãi đầu ơi, sao không vào liên hoan đi ạ. - Hoàng Anh lém lỉnh 

trêu.  

Lúc bắt đầu biết tin liên hoan, Tùng chạy vội từ quán Internet phía sau B6. Cả 

ngày hắn ngồi lì ở đó, khi biết hai phòng tổ chức mới mau mải chạy, đầu tóc rối 

bù, dựng đứng hết lên. 

Lên đại học, Tùng đã bị mê hoặc bởi thiên đường ảo của những trò game online. 

Cậu ta muốn kiếm tiền, nhưng càng chơi, càng thua, càng cay cú. Rồi những lần 

bỏ học, hay ngủ gà gật trên giảng đường đã dẫn đến những hậu quả được báo 

trước. 

Cuối cùng thì sự thật không thể giấu nổi. Tùng bị tăng ca. Cậu ta đâm chán đời, 

bất cần, càng lao vào game như con thiêu thân. Từ thôn nghèo một xã xa xôi 

Thanh Hoá, nghe tin về đứa con duy nhất như vậy, ông Kiên bàn với vợ đích 

thân lên Hà Nội để vừa trông vừa canh con. 

- Tôi phải đi thôi bà ạ, chứ thế này không yên tâm chút nào. Tôi lên đó nhờ 

người tìm con rồi còn đi đóng học phí nữa kẻo đưa cho nó không đóng lại lấy 

tiền chơi bời.  

- Ừ, tôi cũng lo lắm, linh cảm chuyện chẳng lành. Ông đi rồi lên đó gọi về cho tôi 

yên tâm.- Mẹ Tùng thở dài, đôi mắt hiện rõ những nét mệt mỏi, buồn rầu ngày 
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càng dầy thêm những dấu chân chim. Bà Kiên quay về phía cửa sổ nhìn ra 

khoảng không đã bị lấp dần đầy bởi bóng đêm. 

4 giờ sáng, trời còn mờ tối, hai ông bà đã lục đục thức dậy. Ngoài kia mặt đất 

đang oằn mình trăn trở, cất những tiếng thở phì phò, phì phò.  

- Tôi nắm cơm trong cái khăn mùi xoa này, vừng tôi gói riêng trong túi bóng, chai 

nước đây nữa, ông đi đường đói thì ăn tạm. Đường xá xa xôi, ông đi cẩn thận 

nhé! 

- Bà này, tôi từng này tuổi đầu rồi, bà còn phải nhắc! Cứ yên tâm, tôi đi rồi tôi về.    

Những tia nắng của ngày uể oải chiếu sáng. Ông Kiên khăn gói bắt chuyến xe 

sớm lên Hà Nội. Bước tới cổng trường là ông đi nộp học phí ngay cho con. 

Người cha già lầm lũi vác ba lô, đội mũ cối lang thang hỏi đường vào C1.  

- Chào chú, chú cho tôi hỏi vào C1 đi lối nào ạ?- Ông Kiên ân cần hỏi bảo vệ. 

- Bác cứ đi thẳng, đến hết C10, đối diện thư viện kia kìa bác, thì rẽ tay phải, sau 

đó đi đến kịch đường là C1 rồi ạ. - Chú bảo vệ hướng dẫn. 

-Tôi cám ơn chú nhiều nhá, tôi đi! 

Đến nơi, đôi tay ông run run cầm những đồng tiền mà hai vợ chồng ông chắt 

chiu bấy lâu nay nộp học phí cho con, giữa những ánh mắt nhìn tò mò của 

những cô cậu sinh viên gần đó. Thấy người lớn tuổi nên sinh viên lùi gần phía 

cửa để nhường lối đi. 

Thấy cô nhân viên, ông Kiên liền hỏi: 

- Cô ơi, cho tôi đóng học phí với ạ! 

- Bác đóng cho ai ạ, cho cháu xin tên, số hiệu sinh viên, tên khoa vào tờ giấy 

này! 

Làm xong thủ tục, ông qua ký túc tìm con nhưng Tùng đã không ở phòng mấy 

hôm rồi. Chiếc máy tính để bàn cũng không thấy đâu nữa. Con chuột cơ bị gỡ 

tung ra vứt trên giá sách. Chiếc chiếu cói cũ rách tả tơi, để lộ cả miếng giát 

giường. Ông Kiên thẫn thờ ngồi xuống, không nói một lời nào. Ông ngồi nghỉ một 

lúc, rồi hỏi mấy cậu cùng phòng. Đứa nào cũng úp úp, mở mở không chịu nói ra. 

- Thằng Tùng nhà bác nó đi đâu hả các cháu? Dạo này nó đi học thường xuyên 

không? 
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- Tùng nó hay về muộn...- Một thành viên vừa mới cất lời thì đã bị đứa khác 

húng hắng ho tỏ ý đừng nên bép xép. 

- Chúng cháu cũng không biết rõ đâu bác ạ. Tùng đi về bất thường, thi thoảng 

mới về phòng ạ. 

Vừa lúc đó thì Hoàng Anh tới. 

- Bác lên sớm sao không báo cháu đi đón. Đường xa thế bác có mệt lắm không 

ạ? 

- Bác không sao nhưng cái thằng Tùng lại đi đâu rồi. Bác đến khổ với nó. Máy 

tính của nó nghe đâu cũng cầm đồ rồi.- Ông Kiên buồn bã... 

Không biết Tùng nghe tin ai là bố lên, đã thập thò trước cửa phòng, nhưng sợ 

không dám vào. 

- Anh vào đây, vì anh mà bố anh vất vả mấy trăm cây số lên thăm anh đấy!- 

Hoàng Anh lôi Tùng vào. 

Ông Kiên nhìn con, Tùng cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn. Vừa giận con, vừa thương 

con, ông đã quá đau lòng. 

- Máy tính của con đâu? 

- Con, con đem cầm đồ rồi ạ! 

Lúc này ông Kiên càng giận hơn. Ông bảo Tùng và Hoàng Anh đưa đi ngay 

chuộc lại dàn vi tính. Tùng lẽo đẽo mượn chiếc xe đạp của bạn đi chở đồ 

về...Mới chỉ có 2 ngày lên Hà Nội, mặt ông Kiên đã hốc hác, người gầy hẳn đi.  

Ông Kiên có một người bạn thân xưa đi lính cùng có căn hộ không ở tại khu tập 

thể gần chợ Cóc. Biết tin, người bạn đó cho ông Kiên mượn phòng để hai bố con 

chuyển ra đó, ông Kiên còn coi con. Ông Kiên báo với chú quản lý ký túc xin cho 

Tùng ra ngoài ở, một phần cũng lo Tùng làm ảnh hưởng đến các bạn cùng 

phòng. Ông lo cho con từng tý một, quản lý giờ giấc chặt chẽ rồi có lúc đưa Tùng 

đi học, thấy con vào lớp học rồi mới yên tâm quay về. 

Nhưng Tùng vẫn chứng nào tật ấy. Bố vừa đi khỏi là vào cửa trước, luồn cửa 

sau và tiếp tục bỏ học. Lần Tùng bị tăng ca thứ nhất, sét đánh ngang tai, ông 

Kiên bị sốc bởi một cơn đau tim rồi chết. Người đau khổ nhất là mẹ Tùng và 

Hoàng Anh. Yên, Hà, Dung đã chứng kiến những đêm Hoàng Anh khóc thầm 

một mình. Biết Tùng như vậy, Hoàng Anh luôn là người khuyên bảo, động viên 
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Tùng nhưng cậu ta càng ngày càng sa đà khiến Anh bao phen khốn đốn vay tiền 

trả nợ giúp. 
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Đám tang tràn ngập nỗi đau buồn của mẹ Tùng và họ hàng. Người ta không bao 

giờ có thể nghĩ nổi một tấm gương đã từng làm rạng danh cả dòng họ với những 

giải thưởng quốc gia, chính ngày hôm nay, gây ra cái chết đột tử của người cha. 

Trong khi chú Thanh quản lý cho người đi tìm Tùng khắp nơi, thì trong đám tang, 

Tùng đột ngột xuất hiện. Mặt Tùng lạnh tanh, không chút xúc cảm nhưng Hoàng 

Anh cảm thấy tận trong sâu thẳm là những giọt nước mắt hối lỗi. Không ai nhận 

ra điều đó. Sau đám tang cha, vẻ bụi bặm, phong trần, ba lô trên vai, cậu ta đi 

khỏi nhà ngay, bỏ lại đằng sau tiếng gọi và tiếng khóc xé lòng của bà mẹ, bỏ lại 

đằng sau cô người yêu đang quằn quại vết thương lòng. Tại sao Tùng lại đối xử 

với Hoàng Anh như thế? Tùng nhìn Hoàng Anh không chớp mắt. 

- Em thu xếp mà lên Hà Nội tiếp tục học đi. Quên tôi đi, tôi không xứng với em! 

- Tại sao, tại sao, anh Tùng? - Hoàng Anh khóc nấc lên, nước mắt ướt nhòe. 

Mai Yên, Việt Hà và Hạnh Dung đứng lặng trước thái độ tàn nhẫn của Tùng. 

Hoàng Anh ôm Yên, nghẹn ngào khóc. Đám tang xơ xác và hoang tàn trong đau 

thương, nước mắt của hai người phụ nữ.  

Hoàng Anh trong mắt các thầy cô giáo khoa Điện tử Viễn thông là một cô học trò 

thông minh, giỏi giang và tích cực. Trên lớp, cô luôn là nhân vật gây ấn tượng 

nhất với những điểm số vượt trội. Ngay học kỳ đầu tiên điểm tổng kết 8.7 của cô 

khiến cả giảng đường từ BK12 đến BK16 sửng sốt. Trong mắt nhiều chàng trai, 

Anh bao giờ cũng là cô gái xứ Cảng có sức học đáng nể...Gia cảnh nhà cô rất 

đặc biệt. Chỉ còn có mình mẹ, gia đình thiếu vắng tình cảm của người cha, biết 

mẹ một mình vất vả hi sinh nuôi nấng hai chị em, ngay từ khi còn nhỏ, thương 

mẹ nên Hoàng Anh luôn học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn để mẹ vui lòng. 

Bố mẹ cô đều là cựu sinh viên ngành Chế tạo máy của trường ĐH Bách Khoa 

Hà Nội, khoá 20 và cô cũng mong muốn được học trong một môi trường đào tạo 

tốt như ở đây. Mẹ của Anh thì đúng chất kỹ thuật, con người thẳng thắn, mạnh 

mẽ và không bao giờ chịu khuất phục. Có lẽ Hoàng Anh thừa hưởng những tính 

cách này từ mẹ của mình. Ngày xưa bố đi bộ đội về rồi học cùng lớp với mẹ 

Anh. Bố Anh cũng làm lớp trưởng. Nhưng sau khi sinh được Hoàng Anh (Anh là 

con thứ hai trong gia đình có hai chị em) thì vì bệnh mà mất. Lúc bố mất, mẹ 

phải thay bố hoàn thành nốt mấy đề tài. Do vậy trong hình dung của Hoàng Anh, 
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bố rất vĩ đại, rất hiền nhưng rất uy nghiêm. Phải chăng vì thế mà nghe tin bố 

Tùng mất, cô càng thấy đau lòng hơn vì cô đã mất cả hai người. 

Hoàng Anh được thày cô giáo yêu quý và luôn muốn nhờ làm gia sư về dạy con 

mình. Cô gái Hải Phòng kiên cường này tại sao lại yêu một chàng trai như Tùng. 

Mọi người luôn hỏi như vậy nhưng lý lẽ của tình yêu đâu dễ trả lời. 
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Bốn đứa quay trở lại Hà Nội khi trời đã nhá nhem tối. Chuyến xe cuối cùng rời 

Thanh Hóa đang lăn những bước chầm chậm, uể oải.  

Những đồi cây lùi dần về phía sau và rồi tan biến trong ánh hoàng hôn tím ngắt, 

đượm buồn. Kỷ niệm cũ ùa về như còn nguyên đâu đây tiếng cười khúc khích 

trên hòn Trống Mái bát ngát gió và lá. 

- Lấy cho em quả thông kia kìa- Hoàng Anh chỉ tay cho Tùng trèo lên lấy. 

- Rồi rồi, chỉ từ từ thôi không anh ngã mất đây này!- Tùng cong mông với những 

cành cây. 

Hoàng Anh khúc khích cười, mái tóc dài tết thành hai dải nhẹ nhàng buông 

xuống sau lưng. Hòn Trống Mái như một miền cổ tích và nơi đây Hoàng Anh và 

Tùng đã trao nhau nụ hôn đầu tiên của hai người.  

Hoàng Anh nhớ có lần cả hai về Sầm Sơn, cảnh rừng xanh ngút ngàn, những 

quả thông và những chiếc lá rụng trên đồi. Tình yêu như tiếng gió vi vu, như điệu 

nhạc hoàn vũ kéo về bao xúc cảm đầu đời. Tình yêu là cơn gió mát trên đồi, nhẹ 

nhàng trêu làn tóc rối. Phía dưới quả đồi là những mảnh ruộng nho nhỏ, xanh 

mướt một màu. Hoàng Anh và Tùng cùng nhau lên chùa thắp những nén hương 

cầu nguyện...  

Nhưng chuyện tình cảm có nhiều phức tạp. Tùng sa đà nên bị tăng ca. Hồi còn 

sống, ông Kiên thường gọi điện hỏi thăm Hoàng Anh xem Tùng có ở ký túc xá 

không, có đi học không, đã nộp học phí chưa...Hoàng Anh đã yêu Tùng với một 

trái tim yêu quá chân thành và cao thượng.  

Rồi rất nhiều lần, Hoàng Anh nhận được những cái tin đáng thất vọng về Tùng.  

- Hoàng Anh hả, anh Tùng bị tóm lại ở quán game gần phía sau sân vận động 

Bách khoa, nghe đâu nợ người ta hơn 2 triệu. Không trả tiền bọn nó thì dễ bị 

đánh lê lết không về nổi đâu.- Một người bạn trong ký túc thấy Dung chơi thân 

với Hoàng Anh nên báo Dung nhắn tin cho Anh biết. 

- Chuyện gì Dung, sao nhiều thế được, quán nào ? 

Anh chạy ra cây ATM rút hết chỗ tiền học bổng của học kỳ vừa rồi nhưng vẫn 

thiếu. Cô không biết phải vay ai bây giờ, đành nhờ nhóm Dung giúp. Mấy đứa 

sinh viên cũng chẳng có nhiều tiền vì đã cuối tháng, nhưng mỗi đứa góp một ít, 

rồi cũng vay thêm bạn bè trong phòng nên vừa đủ. 
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-Hoàng Anh cầm lấy số tiền này đi, bọn Dung với Yên đã chạy vạy khắp nơi rồi 

được từng ngần này thôi. Anh đi ngay đi kẻo muộn. 

Hoàng Anh gật đầu cảm ơn rồi chạy ngay về phía sau sân vận động, đi sâu vào 

phía trong ngõ game, Võ lâm truyền kỳ à, quán nào đây? 

- Cho mày chết cái thằng này, dám chơi mà lại ăn quỵt tiền à? 

Một nhóm 3 người khuôn mặt bặm trợn lôi Tùng ra khỏi quán rồi đi vào một ngõ 

vắng người gần đó. Một đứa tóm tóc, hất ngửa mặt Tùng lên. Hai tên cùng bọn 

nháy nhau đang định đánh Tùng. 

- Chúng mày, phải xử lý thằng này thôi! 

Nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn, Hoàng Anh xông vào: 

- Tùng, đây rồi. Các anh tránh ra, ai cho các anh đánh người! - Hoàng Anh quay 

lại hỏi Tùng - Anh nợ người ta bao nhiêu? 

- Nó nợ bọn tao hơn 2 triệu. Cô em quen biết gì nó, tránh ra không bị vạ lây bây 

giờ. 

- Tiền của các anh đây! Tùng, đi về ngay.- Hoàng Anh tức tối lôi Tùng về.  

Cô đi trước, Tùng lững thững theo sau, không dám ho he một tiếng vì chưa bao 

giờ thấy Hoàng Anh giận dữ như vậy. Hai đứa qua sân vận động Bách khoa, 

ngồi trên hàng ghế cao nhất của khán đài A nói chuyện. 

- Anh có thương bố mẹ, thương em không? Anh mê mẩn game thâu đêm suốt 

sáng, bỏ bê học hành. Lỡ mà bị tăng ca thì làm thế nào? 

- Em mặc tôi, chuyện tôi tôi lo. Em giúp tôi làm gì? 

Hoàng Anh càng tức điên lên, nhìn ra phía mặt sân thi đấu: 

- Cuộc đời như đường chạy đua, anh rong chơi tháng ngày sẽ bị đào thải thôi. 

Rồi anh sẽ phải hối tiếc, em không thèm quan tâm anh nữa. 

Dứt lời, Hoàng Anh bỏ về, để tại Tùng đứng đó một mình. Vết đánh thâm tím còn 

hằn trên mặt Tùng. Tùng càng cay cú hơn thua vì trò game mới, nhìn chăm 

chăm xuống đường đua: 

- Tao sẽ thắng, cứ đợi đấy!  
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Mùa Robocon năm nay không khí như chìm hẳn xuống. Một phần là cuộc thi 

đang ngày càng bị mất đi ý nghĩa một sân chơi thực sự của sinh viên, mà thay 

vào đó là màu sắc quảng bá thương hiệu của những trường kỹ thuật mới nổi. 

Chi phí tốn kém khiến sinh viên cứ lao đao đi tìm tài trợ để thực hiện mơ ước 

sáng tạo của mình nhưng hình như càng ngày càng vô vọng. Phía nhà trường 

không có ý định hỗ trợ kinh phí nên thân ai người ấy lo, các đội chỉ còn trông chờ 

vào khoa hay xin tài trợ. Viện Cơ khí bao giờ cũng có quân số tham gia đông 

đảo hơn cả. Dù không được chú ý gần đây nhưng Robocon vẫn là một mảng, 

một phần cuộc sống của nhiều sinh viên ham mê sáng tạo khoa học. Trên diễn 

đàn có bao cuộc tranh luận về được mất Robocon nhưng nhìn chung lại thì ai 

đam mê cứ đam mê, ai làm cứ làm.  

Yên có khả năng viết tốt, vì chí ít đầu vào ngoại ngữ cũng có môn Văn. Cô và 

Dung yêu Robocon và mê những con Robot chạy trên sân thi đấu dưới sự điều 

khiển của những anh chàng kỹ thuật đẹp trai, bản lĩnh từ khi còn học cấp III... 

Yên định năm nay mon men làm quen với đội Robocon nào đó để sâu sát tình 

hình viết báo xem sao.  

- Khó đây, mình chả quen ai làm Robot, anh Đạt thì ra trường mất rồi. À, Dung, 

Dung...- Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Yên. - Dung quen anh Thành của đội BK-

Dawn, hay, phải tận dụng mối quan hệ này. - Yên hí hửng chạy lên phòng Dung. 

- 312 hôm nay đâu hết mà có mình mày trông phòng thế này? 

- Đứa thì lên thư viện học, đứa đi dạy thêm. Tao đau bụng ở nhà.- Dung nằm 

trên giường thò cổ ra mếu máo, vừa ôm bụng vừa nhăn nhó. 

Yên bám vào khung sắt, nhảy thoắt lên giường Dung, ngồi khoanh tròn chân: 

- Mày vẫn đau bụng vậy à, tao chỉ toàn đau lưng thôi. Nhìn cái mụn trên mặt này, 

xấu ghê!- Yên chỉ tay vào hai cái mụn trên mặt Dung đếm đếm, tỏ ý trêu.- Thế 

giờ đỡ chưa? 

- Đỡ chút rồi, mà sao nay tự dưng lên tao chơi thế? 

- À, có chuyện này. Tao muốn vào đội BK-Dawn, mày quen anh Thành đội đó 

đúng không? Xin vào dễ không mày? 
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- Xin vào đội Robocon chắc không khó đâu, đội nào cũng toàn con trai thôi, có 

bóng hồng tham gia sẽ thêm vui. Tao không hứa trước đâu, để tao ướm thử ý 

anh xem sao. 

Tối hôm đó Dung gửi Yên số điện thoại của anh Thành. 

-  Thế là có cơ hội rồi!- Yên khấp khởi. 

Hôm sau, anh Thành đưa Yên đến ra mắt đội nhân buổi họp đầu tiên ở một quán 

cafe gần sân vận động. Trong buổi họp ra mắt, Yên thấy có đúng một bóng 

hồng, một chị dân IT, dáng người nho nhỏ, nhưng trông rất thông minh, nhanh 

nhẹn. Chị tham gia mảng lập trình. Những mem còn lại có tất cả 7 người, đều 

học chung một lớp. Trừ anh Thành đã tụt xuống khóa dưới vì quá mải làm 

Robot. 

- Chắc anh Thành cũng nói qua với em về đội rồi. Giới thiệu với em đây là chị 

Hạnh, dân IT, các anh Tuấn, Mạnh, Thắng...- Anh Vinh đội trưởng giới thiệu với 

Yên. 

- Rất vui được làm quen với các anh chị. Vào đội, em sẽ làm công việc gì ạ? Em 

cũng muốn đóng góp vì em thích Robocon từ rất lâu rồi ạ. 

- Em giúp mảng hậu cần là được rồi, thỉnh thoảng lên đội cho vui.- Thành thêm 

vào. 

Đúng như dự đoán, Yên được nhận vào đội với vai trò công tác hậu cần và đi xin 

tài trợ. Yên thấy mọi người đều thân thiện, cô nhủ thầm, “công việc chính của 

mình là đưa tin, hậu cần đấy Mai Yên, không được tơ tưởng anh nào nhé!”.  

Đội được phân một gian nhỏ đằng sau nhà C2. Khu này vắng vẻ nhưng các gian 

phòng đầy ắp những kỷ niệm ăn Robot, ngủ Robot. Buổi sáng hanh hao đầu 

đông, cả đội đã lên kế hoạch họp mặt mem cũ và mem mới, phân công các 

mảng, dịch, đọc luật thi và nghiên cứu thật kỹ. Tất nhiên là Yên và Dung cũng 

góp một tay trong việc dịch luật rồi. Năm nay, nhờ sự nhanh nhẹn của anh Vinh 

trong việc quảng bá hình ảnh đội, BK- Dawn có nhiều mem mới tham gia và dần 

tạo dựng được uy tín trong giới Robocon của trường. Đội đạt giải nhất trong 

cuộc thi Robocar do Viện Cơ khí Động lực tổ chức và đội trưởng Quang Vinh 

cũng là mem cũ của một đội Robocon đạt giải nhất quốc gia năm xưa, nhưng về 
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sau tách ra làm đội mới. BK-Dawn có mối quan hệ khá thân với các đội khác vì 

tài giao tiếp, biết cách lãnh đạo của anh Vinh.  

Trong đội có một đội phó mà Yên chú ý ngay từ đầu. Tuấn có mái tóc hơi xoăn, 

ăn mặc rất giản dị, có đôi mắt to, đen và rất sáng, nhưng cứ nhìn thấy Yên là 

ngượng ngịu. Tuấn là bạn thân của Thành. Yên để ý vì vẻ ngoài của Tuấn mà 

thôi. Còn Thành, hắn rất kết Yên. Để lấy lòng Yên và Dung, hắn ráo trước là làm 

tặng hai người cái đèn học bằng led. Tối đó ở quán nước đậu B6, hắn ngồi trên 

chiếc ghế nhựa xanh, chân đung đưa, tay mân mê cốc nước đậu đang uống dở, 

giọng thỏ thẻ nhìn hai đứa: 

- Bọn anh đang thiết kế đèn học bằng Led để bán cho sinh viên. Nếu hai em 

muốn, anh làm tặng mỗi em một chiếc. 

- Ôi thế thì thích quá, mà làm có tốn kém lắm không hả anh?- Dung vỗ tay, ríu rít 

hỏi. 

- Tốn gì đâu, bạn bè với nhau mà em, cũng là quà đội dành tặng mem mới, các 

em còn giúp đỡ nhiều ý chứ. Hay có thích làm con chuột chạy không? Con chuột 

máy tính bọn anh chỉ gắn thêm mấy phần là điều khiển chạy tự động ngon ơ.  

Mắt hai đứa sáng lên, phải nói là con gái mà nghe thấy những thứ đó thì thích 

lắm. Dùng chuột máy tính và thiết kế thêm bánh, gắn thêm đuôi và điều khiển 

cho chạy... Hai đứa rối hết cả lên cảm ơn anh Thành. Buồn cười một nỗi, sau 

những lần rủ Yên đi trà đá hay đi ăn không được, lời hứa đó cũng bay vèo mất 

tiêu. Nhưng chẳng sao hết, hình như cô bạn của Dung chẳng có mối quan tâm 

nào khác ngoài ba chữ Ro-bo-con. 
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Sáng sớm tinh mơ, mở mắt đã thấy có tin nhắn. Mắt nhắm mắt mở Yên bật ra 

xem, hóa ra là cái tin khuyến mãi. 

Bíp bíp, lại một tin nhắn nữa.  

- Sao nhiều tin nhắn thế, lại khuyến với chả mãi gì nữa đây? 

Dung: Nè, tý nữa thi xong xuống Đon (BK-Dawn) chơi nhé, rủ cả Hà nhé.hehe! 

Yên: “OK girl, 8h xuất phát đi thi, thi xong rùi tụi mình lượn.” 

Buổi sáng đầu đông, những cơn gió se lạnh lùa vào khu ký túc xá. Vài chú chim 

tíu tít đuổi bắt nhau trên những cành cây. Có lẽ chúng còn đang luyến tiếc điều 

gì đó trước khi bay đi tránh rét. B6 đẹp như một bà tiên già, có cả đàn con nữ 

sinh đầu mùa trú ẩn. Cây cối bắt đầu tranh nhau rụng lá, tiếng quét rác xào xạc 

cả một góc sân. Những chiếc xe rác lừ đừ di chuyển trong màn sương mỏng 

manh. Sinh viên các phòng lác đác dậy đi học. Ngày mới đang lên dần, những 

ánh nắng hanh hao bắt đầu chiếu sáng, làm tan làn sương mỏng. Yên tranh thủ 

xem lại bài. Gần 8h, Yên bắt đầu thay quần áo và chọn cái áo len đỏ, cổ lọ. Cô 

rất thích cái áo đó. Yên mặc chiếc quần bò và quấn một chiếc khăn len đỏ to 

trông rất bắt mắt, đứng trước gương, bôi kem cho da đỡ khô. Mấy đứa thò mặt 

ra khỏi chăn khen tấm tắc: 

- Úi giời, ra đường thế này có mà tắc từ B6 đến cổng B8 ý chứ. Thế mà chúng 

nó cứ bảo tụi mình như củ sắn lùi!- Hoa thò cổ khỏi chăn nhìn Yên nói. 

Yên cười tít mắt, xách chiếc túi, chờ Hà gấp xong chăn rồi chào cả phòng đi thi. 

Dưới ký túc, Dung đã chờ sẵn, lưng dựa vào tường, một chân vắt chéo sang 

chân kia, tay cầm cái bánh mỳ Scoty, miệng đang nhai ngon lành.  

- Ăn không? 

- Không, tao có ăn bánh mỳ bao giờ đâu mà mời. Xít. Tao có cái này rồi!- Yên lôi 

ra túi sữa, nó rất thích uống sữa.  

- Tao mua bánh rán, hi!- Hà chạy ra chỗ ông già mua luôn ba cái. 

Ba đứa vừa đi vừa dùng bữa sáng, một gặm bánh mì, một uống sữa, một ăn 

bánh rán... 

Đây là môn thi thứ hai, tiếng Anh cơ khí, Yên cố nhớ lại những thuật ngữ chuyên 

ngành đã ôn cùng Hà mấy hôm trước, dưới gốc Muỗm trên C2. 
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- This is a kind of pump which... (Đây là một loại bơm mà...) - Giọng Hà lanh lảnh 

vang lên trong đầu Yên. 

- Centifigual (Bơm li tâm)- Yên trả lời 

- Đúng rồi, chưa đọc hết cả cái định nghĩa đã nhớ ra! Thế này thì tụi mình làm 

ngon lành phần từ vựng nhỉ. 

- Cái này là nhớ mẹo đấy. Trong các loại bơm, mỗi bơm li tâm là bắt đầu bằng 

cụm đấy thôi!- Yên đắc chí. 

Trong đề thi, thi đúng vào câu đó. Đề của Yên trúng tủ nên nó làm trọn cả 10 câu 

kiểm tra từ vựng. 

Vừa bước khỏi phòng thi, Yên hí hửng hỏi Dung: 

- Thế nào? Đề tao trúng hết à! 

- Chắc là chỉ qua thôi!- Dung bước ra khỏi phòng thi nói với Yên giọng buồn 

buồn trong khi những đứa khác rối rít hỏi nhau.  

- Thôi, đằng nào cũng qua rồi, cứ vui vẻ chờ kết quả vậy.- Hà vỗ vai động viên. 

Yên và Hà nháy nhau chuồn trước cùng Dung. Ba đứa lượn ra sau nhà C2. Lúc 

này mặt trời đã hửng, từ xa đã thấy mấy anh đang cắm cúi chạy Robot. Anh 

Vinh đội trưởng thấy bóng ba cô từ xa đã chào: 

- Ba đứa đấy à, Robot của bọn anh đang chạy thử rồi này, phải mỗi cái mạch 

còn hơi trục trặc. 

Ba đứa thích thú với mấy chú Robot tý hon chạy đi chạy lại trên sân. Đúng là con 

gái, mấy thứ này bao giờ chả tò mò. Nhưng cái chính ba đứa xuống đây là để 

ngắm trộm anh Tuấn. Cậu quê ở Sóc Sơn, một huyện ngoại thành Hà Nội, 

khuôn mặt bừng sáng, khôi ngô đến lạ. Dung đi đâu cũng nức nở “Ôi, anh 

Hitman (Biệt danh của Tuấn) dễ thương quá”. Yên được giao nhiệm vụ công tác 

hậu cần, đồng thời cũng là cộng tác viên cho tờ tạp chí Bách khoa đưa tin về 

Robocon năm nay, đó là những cái cớ để cô và các bạn lượn lờ xuống đội nhiều 

hơn. Các anh cũng quý mấy đứa. Dần dà, cô đem lòng cảm mến Tuấn, nhưng 

Tuấn là chàng trai nhát đến nỗi mỗi lần Yên lên đội là hắn lẩn đi mua đồ.  

Từ ngày Yên vào đội. Mấy nhân hay trêu Yên với Tuấn vì cả hai chưa có người 

yêu. Quán Nấm, một quán trà đá trên C2 là nơi các nhân hay tụ tập, không thấy 

Tuấn đâu, Yên hỏi: 
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- Ơ, anh Tuấn đâu ạ, lần nào có mặt em là chả thấy anh ấy đâu. 

- Nó ngại em đó, Mai Yên ạ!- Thành nhìn Yên trả lời. 

Anh Vinh ngồi gần đó giải thích: 

- Tuấn nó chạy sang TNT để xem giúp phần thiết kế cơ khí bên đó rồi em ạ.  

Cả đội khúc khích cười, Yên chợt đỏ bừng mặt. Rõ ràng là cô luôn tếu táo và 

chủ động trêu Tuấn, thế mà giờ thì...sự tinh nghịch của Yên chả nhẽ làm cho 

anh sợ.  

- Hay hắn nghĩ mình đang tấn công hắn cũng nên?- Yên đắn đo. 

Tuấn nổi bật nhất trong đám bạn vì điều đó. Yên thích cái kiểu Tuấn gãi đầu hay 

vờ ngó lơ đi chỗ khác khi Yên nhìn. Tuấn không ăn diện hay chải chuốt, bóng 

bẩy, lúc nào cũng đi cái dép tổ ong màu trắng cũ rích. Học năm cuối mà toàn 

đeo ba lô trong khi các bạn cặp này nọ, xách laptop trông đến oai, nhưng anh 

luôn là người Yên để ý nhất. 

Yên nhớ ánh mắt anh nhìn trộm Yên, rồi ngay lập tức quay đi vì bị cô bắt gặp. 

Hôm ấy là một tối hai người đang ngồi uống nước cùng với…ông Thành.  

- Anh Tuấn khéo tay thật, vết hàn nào trông cũng đẹp, em bất ngờ đấy! 

- Ừ thì nghề mà em!- Hắn gãi gãi đầu cười.- Thế cái Yên đã viết xong bài về đội 

chưa? 

- Em đang viết, đợi đội trưởng trả lời mấy câu qua mail nữa là xong.- Yên không 

mấy vui vẻ và còn có cảm giác hơi khó chịu Tuấn vì cách xưng hô “cái Yên”. 

- Nó còn nhiều tài lắm đấy em ạ, cứ từ từ mà khám phá.- Thành xen vào câu 

chuyện.  

- Anh Tuấn sao lại gọi em như vậy, gọi em là Yên thôi được rồi!- Yên không 

thèm để ý lời Thành. 

- Ừ cái Yên, à Yên này em thấy các anh trên đội thế nào?- Tuấn ngập ngừng hỏi. 

- Vui tính, hóm hỉnh và hình như hơi nhát! 

Tuấn xoay xoay cốc nước đậu ậm ừ, ngài ngại còn Yên ngồi quan sát.  

- Ừ, thế mới vui em ạ, có thêm tinh thần làm Robot. 

Yên cảm thấy Tuấn thật đến nỗi với cá tính của cô, có khi quá đà lại làm cho anh 

lúng túng thì nguy. Tuấn hình như chẳng nghĩ ra thêm được câu chuyện gì để 
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nói. Yên không lấy làm phiền lòng. Cô cứ lặng lẽ theo dõi mùa Robocon thôi vì 

vài tháng nữa Tuấn cũng ra trường rồi. 
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Chưa có một mùa đông nào lại rét như mùa đông năm ấy. Trời thổi những cơn 

lạnh như cắt da cắt thịt, mưa phùn rơi không ngớt đêm ngày. Phía trước nhà B6 

cảnh vật trông thật ảm đạm. Quần áo mấy ngày phơi không khô, ẩm ẩm, hôi 

rình, vắt dồn đống trên những dây treo. Cả bọn phải chia ra cứ hai đứa một 

giường, chỗ giường còn lại để phơi quần áo, đành phải bật quạt lên hong cho 

khô. Nền gạch hoa ẩm ướt, vài con chuột ngông nghênh chạy đùa nhau khắp 

phòng. Mấy đứa ngồi co ro trên giường nhìn ra bầu trời u ám. Gió rít từng cành 

bằng lăng trước sân ký túc xá. Đó là những ngày cuối năm, đúng một tuần nữa 

là 23 tháng chạp. Tinh thần học rệu rã, vậy mà nhìn vào cái lịch thi đợt về (thi lại) 

khiến chúng nó rùng mình. 

- Chết em rồi, sáng thứ 7, 23, em thi lại môn Khí cụ điện các bác ạ!- Hoa làu bàu. 

- Thế thì ở đây ăn ông Táo luôn đi, chiều 22 tụi này đã khăn gói về quê hết rồi. - 

Thương nói với ra ngoài khi đang giặt đồ trong nhà tắm. 

- Các bác nhẫn tâm bỏ em ở lại một mình hay sao, hay có ai ở lại ngủ cùng em 

đêm cuối cùng không? Ở đây một mình sợ lắm, trời lại lạnh lẽo thế này.- Hoa 

phụng phịu nhìn cả phòng như cầu xin. 

Vậy là những ngày cuối năm, trời không thương tình cho lũ xa nhà này một ngày 

quang đãng. Mưa phùn vẫn rơi đều, gió rét căm căm. Các quán cơm cuối năm 

cũng lèo tèo vắng khách. Dân Bách khoa vốn đông là vậy, có những ngày chen 

lấn, chờ đợi hàng dài, nhưng những ngày này thật là hiu hắt. Mỗi ngày sinh viên 

về một đông, ký túc xá khu chính tấp nập người dọn đồ về quê. Đồ đạc sinh viên 

buộc phải gửi nên ai cũng ngao ngán thở dài đi mua thùng đựng. Tất cả phải 

được thu dọn sạch sẽ nên cứ sau mỗi mùa sinh viên về quê ăn Tết hay nghỉ hè, 

trông phòng nào phòng ấy cứ như là một cơn bão nhiệt đới vừa quét qua vậy, 

đúng cảnh hoang tàn, đổ nát. Giấy vụn, những chai lọ ngổn ngang dưới sàn 

không ai muốn dọn. Những chiếc bao tải chăn cũng chất đầy cả một giường, rồi 

nào chậu, nào ca, nào bát đĩa... 

- Tớ ở lại cùng Hoa, đằng nào thì tớ cũng muốn ở lại vì đội Robocon còn làm 

đến tận 28 các anh mới về. - Yên gật đầu với Hoa. 

Hoa reo lên sung sướng vì tìm được đồng minh. Vài đứa khác cũng thi lại, 

nhưng chỉ phải thi trong tuần. Trong khi bạn bè đã lên đường về quê thì tối đến, 
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phòng Yên, trên giường còn treo đèn học tới tận những ngày cuối cùng. Đời sinh 

viên có lẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng này, lòng nhớ quê tha thiết mà 

vẫn phải ngồi lại đây. Phòng cũng rải rác đứa về quê. Niềm háo hức bừng sáng 

trên khuôn mặt, xua tan cái lạnh lẽo u ám của tiết trời. 

- Mẹ tao gọi điện liên tục hỏi bao giờ được về, cả nhà đang mong lắm chúng 

mày ạ. Cố đá nốt lại mấy môn thi cuối cùng rồi về ăn Tết cho vui, hẹn gặp lại vào 

năm mới. Chúc ăn tết vui vẻ, nhận nhiều lì xì. - Cúc chia tay phòng mà còn nhiều 

lưu luyến, nước mắt cứ chực chảy ra. 

- Thôi về đi, cứ bịn rịn thế này lại khóc cho mà xem. Tết về vui nhé, lên nhớ 

mang theo quà là được. - Sen nói vọng ra. 

Có đứa bật khóc, sao lại ủy mị thế này cơ chứ hả Hoa. Chẳng qua là đứa nào 

cũng nhớ nhà lắm rồi. Nhìn bạn bè về quê, trên tay túi lớn tủi nhỏ, ai chả suốt 

ruột. Mới tối hôm qua mấy đứa còn rủ nhau đi mua tờ lịch của trường mang về 

biếu, còn tíu tít, còn cười nói, nay chia tay cứ như là chẳng còn gặp lại nhau 

nữa. Mỗi đứa một quê hương tụ hội về đây thì cũng phải có lúc mà về nhà chứ. 

Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ, bật chiếc đèn và ngồi vào bàn học, Yên ngồi nắn 

nót viết những dòng nhật ký cuối cùng của năm.... 

“Nhật ký tháng chạp ngày... 

Tết sắp về, tết trong lòng các bạn và trong lòng Yên. Tết về quây quần ấm cúng 

bên bữa cơm gia đình...Bạn bè mình, nơi miền Trung xa xôi, hay miền núi xanh 

mướt...đều nóng lòng trở về. Còn mình sáng 23 sẽ về. Qua tết là thi đấu 

Robocon vòng trường để chọn ra những đội xuất sắc nhất thi vòng miền Bắc, đội 

mình phần mạch vẫn còn trục trặc, cái gầm cầu thang D8 bẩn quá đi mất. Dọn 

xong, mình sẽ ra Giáp Bát, bắt chuyến xe trưa về Thái Bình vậy... Chợt thấy 

trong lòng nao nao. Đêm nay, đêm 22, còn lại hai đứa duy nhất trong phòng. Hai 

đứa nằm ôm nhau ngủ trong chiếc chăn ấm áp, mặc ngoài trời gió mưa gào thét. 

Hai đứa không dám tắt điện vì sợ, thỉnh thoảnh lại giật mình vì tiếng gió đập vào 

mái nhà trông xe ở đằng sau B6...” 

5 rưỡi sáng, chiếc đồng hồ báo thức, hai đứa cố mãi mới chịu chui ra khỏi chăn 

rồi làm vệ sinh cá nhân, dọn lại phòng và đợi chú quản lý đến gửi nốt chỗ đồ. 
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Hoa mang ba lô lên trường thi, còn Yên cũng xách lên D8. Cả hai xong việc rồi 

về quê luôn. 

- Thế là đã xong rồi! 

Yên xoa xoa tay thở phào nhẹ nhõm, căn phòng làm Robot đúng là gọn gàng 

hẳn khi cô chạm tay vào.  

- Anh Khánh ơi, em chuẩn bị về đây. Lát anh về sau khoa cửa nhé! 

- Đợi anh chút anh về cùng. Anh cũng xong việc rồi. 

Cổng Parabol hôm nay không mở nên Yên vòng qua Trần Đại Nghĩa ra Giải 

Phóng rồi bắt xe buýt ra Giáp Bát. Ngồi trên xe, Yên thấy những cây quất, cành 

đào đã được trang trí, lấp lánh những ánh điện xanh đỏ trong những cửa hiệu. 

Dòng người vào Nam ra Bắc tấp nập bến chờ. Xe hôm nay đông khách quá, cả 

bến cũng chen lấn như nghẹt thở, mãi Yên mới tìm được một chỗ cuối xe. Nó 

vẫn bị say xe nên cất gọn hành lý xong, nó nhắm mắt ngủ. Chiếc xe từ từ lăn 

bánh ra khỏi nội thành, Yên định cố đánh giấc thật say nhưng không tài nào ngủ 

nổi. Cảm giác quây quần về với gia đình, ngồi trước mâm cỗ đầy hành và giò 

cùng nồi cơm nghi ngút khói hiện ra trước mắt. Lũ trẻ hàng xóm thi nhau sang 

gọi chị...Yên nhắm mắt cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. 
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Hai tuần nghỉ Tết đã hết. Sinh viên lại lần lượt kéo nhau lên. Hà và Hùng lên 

cùng một chuyến xe. Hùng theo Hà lên phòng, tay xách nách mang một đống đồ 

của Hà. Yên cũng đang khệnh khạng khoác ba lô và một túi bánh chưng theo. 

Bước lên cầu thang thấy Hà đang loay hoay tìm cái chìa khóa phòng để mở, Yên 

đã trêu: 

- Trời, Hà mang cả con dê núi nướng cho phòng hay sao mà nhiều đồ thế kia? 

Hùng nó xách vẹo cả vai rồi kìa. 

- Thôi đi bà, mau mau chìa khóa đâu đưa tôi mở cửa còn dọn phòng nào. Tranh 

thủ ít nắng còn giặt chiếu chứ! Chìa khóa của Hà đâu mất tiêu, tìm mãi chả thấy! 

Huy Hùng nhìn Hà cười lắc đầu: 

- Một đống quần áo mùa hè, 2 đôi guốc, và thêm 5 cuốn tiểu thuyết Sydney 

Seldom. Hùng hết chịu nổi bạn Yên nữa rồi. 

- Không chịu được thì thôi, Hà có giữ đâu!- Hà nguýt Huy Hùng. 

Cửa mở, các nhân của phòng đã lên gần hết. Yên thấy vậy nhắc: 

- Năm mới mà đôi này đã khắc khẩu rồi. Huy Hùng ở lại giúp bọn Yên một tay 

nhé! 

Nắng làm cho những chiếc chiếu khô rất nhanh. Tất cả lại đâu vào đấy! 

--- 

Đến đầu tháng 3 hàng năm là Robocon vòng trường diễn ra. BK-Dawn tham gia 

với 3 đội nhỏ. Hôm thi đấu, Yên, Hà và Dung đã mua hoa quả gọt sẵn mang lên 

phục vụ đội. BK-Dawn lọt vào vòng miền Bắc với 2 đội (BK-Dawn 2 và 3). Mọi 

người thở vào nhẹ nhõm. Đang lăng xăng trên sân thì Dung gặp Quyết, anh 

ngày xưa cùng tham gia đội Hiến máu với Dung. Bất ngờ vì Quyết trên sân mà 

lại đang điều khiển con Traveller, Dung thốt lên: 

- Quyết, sao anh tham gia Robocon mà bí mật thế này, không nói với em một 

tiếng để em đi cổ vũ. 

Quyết gãi gãi đầu: 

- Anh... anh ngại! 

- Ui, có gì mà ngại cơ chứ. Em tưởng anh không tham gia vì chả có đợt em khoe 

với anh là em đóng góp hậu cần bên BK-Dawn mà chẳng thấy anh nói gì. Anh 

đội nào, em cổ vũ luôn. 
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Quyết thuộc đội FET của khoa Điện tử Viễn thông. Hóa ra hắn tham gia 

Robocon là vì Dung. Hắn đã thích Dung từ khi Dung tham gia đội hiến máu. Thái 

độ hòa nhã, trong sáng và vui tươi của Dung đã chinh phục được anh “Thầy tu” 

của đội. Hắn chỉ biết có học, học, học mà thôi. Một lần nghe Dung khen là thích 

Robot, hắn xin ngay vào FET nhưng chưa dám kể với Dung vì sợ đội không qua 

vòng trường. Năm đó cả ba nàng còn thêm một sứ mệnh quan trọng khác là cổ 

vũ cho cả FET nữa. 

Hôm thi, BK-Dawn và FET có trạm chán nhau, phần thắng thuộc về FET nhưng 

không ảnh hưởng đến kết quả chung. FET cũng có hai đội ngang ngửa BK-

Dawn. Phần mạch của FET chạy chính xác và ổn định nhưng thiết kế cơ khí của 

BK-Dawn nổi trội hơn. 

Yên giao việc cho Dung và Hà để đi làm nhiệm vụ của một nhà báo. Nó lượn 

khắp sân thi đấu phỏng vấn mấy đội trưởng để viết bài cho tờ tin. 
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Tháng ba đang trôi đi vội vã. Cái rét nàng bân đột ngột về cùng gió kéo theo 

tiếng lá xáo xác bay  khắp sân trường. Hoàng Anh vừa từ trên sân D7 coi giúp 

phần lập trình của FET thì nhận được tin nhắn từ Tùng: 

- Anh đang ở cổng trường đợi em! 

Ít khi thấy Tùng có những tin nhắn bất ngờ thế này. Hoàng Anh chốt phần lập 

trình cuối cùng dặn dò các thành viên khác rồi quấn lại chiếc khăn len kẻ vuông, 

dọn đồ ra về. 

Cũng mới 9h tối, các quán ven đường đông khách như mọi khi. Tùng dựng chiếc 

xe mi ni nho nhỏ bên cây xà cừ đầu cổng trường cất tiếng gọi khe khẽ: 

- Hoàng Anh, anh ở đây! 

Hoàng Anh quay ra, thấy Tùng hôm nay vui bất ngờ, hắn chạy ra kéo tay Hoàng 

Anh lại: 

- Em xem này, chiếc xe mi ni mới toe, xinh chưa em! Lên xe, anh đèo ra đây! 

Qua những con phố, hòa vào dòng người, Tùng đèo Anh đi mua bờm tóc. Tùng 

chọn mua tất cả những cái đẹp nhất trong cửa hàng để tặng Hoàng Anh vì biết 

Anh rất thích. 

- Thôi anh ạ, anh không phải mua cho em... 

Tùng vừa chọn, vừa bờm lên tóc Anh: 

- Người yêu mình xinh quá, cái nào cũng hợp với em! 

Thanh toán tiền ra khỏi quán, Tùng lại đưa Anh đi dạo hồ Gươm. Hắn khoe: 

- Anh mới tham gia nhóm thiết kế game và đã bán được sản phẩm rồi em ạ. Anh 

kiếm được nhiều tiền rồi... 

Tùng hét to, dang tay ra hướng mặt về tháp rùa, nói như khoe với Hoàng Anh. 

- Anh mua cho em cái xe mi ni này để em đi dạy thêm đấy. Nhiều hôm thấy em 

đi con cào cào hay bị tuột xích, phanh lại chẳng ăn, trời mưa gió đi nguy hiểm 

anh thương em và lo lắm! 

- Anh cũng đừng mê quá mà lơ là học hành nữa. Từ nay em sẽ kiểm soát anh 

chặt hơn đấy, biết chưa?  

- Vâng, thưa phu nhân, quên mất chưa hỏi thăm, phần thiết kế mạch Robot đội 

phu nhân đang phụ trách tốt chứ ạ? 
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- Tạm được, nhưng mà thỉnh thoảng còn chập lắm! Chập như cái người đang ba 

hoa ở đây này! 

--- 

Vòng miền Bắc diễn ra tại nhà thi đấu quận Tây Hồ vào giữa tháng tư. Ngoài 

những đội tham gia buổi sáng thì các đội còn lại như Sky, TNT, MTP... chờ và 

tập thêm ở sân nhà. Yên và hai đứa bắt xe buýt đi từ cổng Parabol thẳng tiến, 

Hoàng Anh bận hoàn thành nghiên cứu nên không đi được. Trên sân thi đấu, 

màu cờ sắc áo lúc này mới thể hiện rõ. 15 đội của trường lọt vào vòng trong, ai 

cũng quen biết nhau vì là dân nghiền Robocon. Dân Bách khoa đứng giữa khán 

đài, trống đánh vang ầm ĩ. Hai tiếng Bách khoa ngân vang hào sảng, quyết liệt. 

Gương mặt anh Vinh hồi hộp, các thành viên đầy mong đợi. Đã bao nhiêu đêm 

thức khuya, nghiên cứu chiến thuật và chỉnh mạch, trời lạnh thấu xương và muỗi 

đốt sưng chân...nhưng họ vẫn vui và tiếp tục thắp sáng ngọn lửa đam mê của 

mình. Ngày đội chuyển về chân gầm cầu thang D8, mới thấy hết những buồn vui 

của anh em đồng đội. Họ đã ở đó, trong căn phòng nho nhỏ, nhiều muỗi khủng 

khiếp.  

- Cái chăn Yên giặt cho tụi anh thơm quá, ngủ đắp mà chả thấy lạnh gì!- Thành 

đưa mắt liếc Yên. 

- Úi, khéo mồm chưa kìa, thế mà tụi em cứ nghĩ con trai Bách khoa ai cũng ăn 

nói như ai...- Hà nhanh nhảu trêu lại. 

Yên thoáng nhìn Tuấn đang bê con Robot từ hành lang vào trong gầm cầu thang 

cất. Mấy thành viên trực hôm đó lại được một phen cười khi thấy mặt Tuấn dần 

đỏ lên. 

--- 

Các đội còn lại tranh thủ ăn trưa ở D7 rồi sau đó chuyển Robot đến nhà thi đấu. 

Năm nay, BK-Dawn là đội duy nhất xin được tài trợ ngay vòng trường nên khí 

thế có tăng phần. Nỗi lo kinh phí giảm xuống, tinh thần đội phấn chấn. Nhưng 

trong những cuộc chơi, phải có người thắng, kẻ thua, dù ta không bao giờ muốn 

mình là người thất bại. BK-Dawn đối mặt với 3 đội của ba trường khác nhau 

nhưng chỉ thắng một trận duy nhất. 
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- Lại thêm một lần lỡ hẹn. - Tuấn nắm chặt tay, xuống sân vỗ vai mọi người trong 

đội. 

Từ trên khán đài, Yên cảm nhận niềm đam mê đã ăn vào máu người đội trưởng 

lúc này có dịp vỡ òa. Nguyễn Quang Vinh đứng chết lặng khi trận giao đấu với 

Học viện Kỹ thuật Quân sự chấm dứt. Và phần thắng nghiêng về đội bạn. Đứng 

giữa sân, anh ấy khóc. Hình ảnh cả đồng đội ngủ bên nhau dưới tấm chăn 

mỏng, sum vầy nướng khoai sau nhà C2, những lần Robot chạy thử bị liệt, 

những lần lăn lộn giảng đường bán tài liệu vẽ kỹ thuật cho các em khóa dưới để 

có thêm tiền làm Robot... ùa về, ùa về.  

Yên khóc, cả Hà và Dung cũng khóc. Những giọt nước mắt rơi và cả một góc 

khán đài chìm đi trong yên lặng. Ba đứa chạy ngay xuống bên đội động viên. 

Chiều Hồ Tây, nhà thi đấu lui dần về phía sau. Yên và Hà lang thang trên đường 

đón xe buýt. Vậy là một mùa Robocon nữa đã qua. Dung ở lại cùng FET vì FET 

được lọt vào vòng chung kết toàn quốc. 
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Tối đó, anh Vinh chỉ đạo cả đội vẫn liên hoan như thường. Liên hoan xong, Yên 

thấy khuôn mặt Tuấn bình thản. Ai cũng bảo anh ấy là người nhiệt tình và thông 

minh nhất đội nhưng ít khi thể hiện tình cảm của mình. Yên nhủ thầm, mùa Ro 

hết, sẽ ít gặp anh Tuấn hơn. Các anh ấy sẽ trở về và hoàn tất đồ án tốt nghiệp... 

- Chiến thắng không phải là tất cả, chiến thắng chính mình là điều quan trọng 

hơn phải không anh? - Yên động viên anh Vinh khi anh đang trầm tư suy nghĩ 

điều gì đó. 

- Cảm ơn em, đây cũng là sân chơi thử sức, anh chỉ hơi buồn vì cả đội đã bỏ 

biết bao công sức mà không qua vòng miền Bắc thì hơi tiếc. Ra trường rồi, anh 

vẫn muốn các thành viên còn lại tiếp tục theo đuổi đam mê này em ạ.  

Vinh là người đội trưởng hết lòng vì đội. Anh tham gia từ năm thứ nhất, đã từng 

đi dạy thêm để lấy tiền làm Robocon. Trong anh luôn hừng hực giấc mơ sáng 

tạo dù vẻ ngoài rất điềm tĩnh. Đích thân anh cùng nhóm cơ khí hàn từng mối hàn 

Robot, đặt thiết bị, lắp ghép và xin tài trợ cho đội. Làm Robo đâu có dễ, kinh phí 

luôn là một vấn đề nan giải, tất cả phải tiết kiệm hết sức. Hôm xin được tài trợ 

anh đã phấn khởi đến nhường nào. Nhưng, cái chữ nhưng đáng ghét đó... 

Thành đập vai Yên: 

- Người đẹp, sao buồn thế? 

- À không, em đang suy nghĩ là mùa Ro hết rồi sẽ ít cơ hội gặp các anh hơn. 

- Anh biết rồi nhé. Tối thứ 7 hẹn người đẹp quán nước đậu B6 nhé!- Thành nháy 

mắt. 

Rời buổi liên hoan, mọi người đã lên xe về hết. Anh Vinh lai Yên về tới chân ký 

túc. Vừa bước vào phòng, Yên nhận được một tin nhắn từ Tuấn: 

- Sáng mai khoảng 11h, em không bận thì nhớ mang Laptop lên phòng 101 D8 

nhé. Anh có cái này muốn tặng em. 

Yên hơi bất ngờ vì tin nhắn này. Cả đêm cô không tài nào ngủ được vì hồi hộp.  

- Không biết anh ấy định tặng mình cái gì nhỉ? Một chiếc đèn led, hay con chuột 

chạy tự động, cái gì được nhỉ? 

Cô cứ tự hỏi như vậy rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.  
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Sáng hôm sau, Yên lên D8, phòng 101 ngay đầu, cô bước vào, nhìn thấy Tuấn 

ngồi ở phía cuối cùng, đang chăm chú nhìn vào màn hình vi tính. 

- Chào anh Tuấn, em lên rồi đây ạ. 

- Mai Yên à!- Yên chưa bao giờ nghe anh gọi tên thân mật như vậy.- Em ngồi đi, 

à, nhớ mang cả Lap đây. Em bật máy lên đi. 

Yên làm theo, mở máy tính ra. Cô cũng chưa biết phải làm gì với nó lúc này. 

- Ổ USB máy em ở đâu, cắm cái này cho anh. 

Yên cắm USB, cẩn thận quét một lần virut. Không có con virut nào trong đó. 

- Em cứ phải quét cái đã, máy mà dính virut phiền phức lắm ạ, bọn em con gái 

chẳng biết làm thế nào. Hi! 

- Cẩn thận thế là tốt. Để anh. 

Nói xong, Tuấn cop một file gì đó mang tên “HUT Tour” rồi paste vào ổ D, dặn 

Yên: 

- Em mở file ra, nháy vào biểu tượng chiếc xe hơi này. Sau đó gõ mật khẩu : 

NGUYỄN MAI YÊN rồi ấn ENTER. Bây giờ em muốn đi đâu là tùy ở em, bất cứ 

chỗ nào trong trường. Yên làm theo hướng dẫn. Đầu tiên nháy vào biểu tượng 

xe hơi, một cửa sổ hiện ra đang yêu cầu password:  

N-G-U-Y-E-N- M-A-I- Y-E-N 

ENTER 

Một chiếc xe hơi sang trọng, Yên nhận ra ngay đó là chiếc BMW. 

- BMW X11 2013 màu đen, có gắn đuôi của máy bay F-23, loại máy bay tàng 

hình tinh vi nhất thế giới trong tương lai. Xe này anh tự thiết kế và vẽ bằng phần 

mềm đồ họa AutoCad. X11 2013 có cản trước góc cạnh, đồng bộ với những 

đường gân dập nổi trên nắp capô giống như BMW làm với X9. Cụm đèn hậu 

phía đuôi thiết kế mới hình chữ Y đặc trưng cùng với hệ thống đèn LED. Xe 

được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panorama có lớp cách nhiệt kéo dài hết 

băng ghế thứ hai.  

- Thế còn đuôi có tác dụng gì ạ? Yên tò mò. 

- Anh gắn đuôi là để khi em muốn bay có thể mở bộ cánh được giấu phía dưới 

gầm xe. Khi xe bay, tên em trên mui xe sẽ lấp lánh chiếu sáng. Các chữ cái Y-E-

N được mã hóa bởi các số thứ tự từ 1 đến 3 để chọn tuyến đường. Tuyến 0-1, 
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em sẽ được xe đưa đi khắp trường; tuyến 0-2, em sẽ đi vòng quanh Hà Nội, 0-3 

xe sẽ tự động mở cánh và em có thể bay dọc Việt Nam hay vòng quanh thế giới. 

Ấn 3 chữ Y-E-N cùng lúc, xe sẽ hạ cánh an toàn trên tầng thượng thư viện Tạ 

Quang Bửu.”  

Khuôn viên trường được chụp bằng vệ tinh, định vị rõ vị trí chiếc xe đang đậu 

trên đường Trần Đại Nghĩa bằng một dấu chấm đỏ. Nếu em muốn đi, em chỉ 

việc kích chuột vào dấu chấm đỏ. Chiếc xe sẽ hiện to dần lên chiếm ½ màn hình, 

một dòng chữ xuất hiện bên cửa xe: 

“HELLO MS. NGUYEN, COME IN PLEASE!” 

Sau đó, cửa xe tự động mở ra và đóng vào, xe trở về nốt chấm đỏ trên bản đồ 

trường như ban đầu. Yên gõ chữ E, chiếc BMW bắt đầu đi vòng quanh Hà Nội, 

Yên gõ chữ N, xe  bắt đầu cất cánh. Yên nhìn chấm đỏ từ từ di chuyển... 

- Tuyệt vời quá, em cảm ơn rất nhiều. Em, em xúc động quá! 

- Anh rất thích dòng xe hơi này, chiếc BMW anh vẽ từ lâu rồi, anh mới lập trình 

thêm một vài chi tiết nữa để hoàn thiện tặng em. Sau này chồng em sẽ đưa đón 

em bằng chiếc xe hơi đó. Khi nào có tâm sự, em có thể đi dạo cho thoải mái.  

- Anh có mất nhiều thời gian làm tặng em không ạ, anh cũng rất bận mà!- Yên 

bất ngờ vì món quà đặc biệt này. 

- Tập trung làm đáng mấy thời gian đâu em, em thấy thích chứ?- Tuấn hỏi. 

- Em rất thích, không biết phải cám ơn anh thế nào bây giờ.  

- Thế thì mời anh bữa trưa nhé, em gái! 

Món quà mà Tuấn tặng cô thật ý nghĩa. Yên chưa hết vui mừng vì điều đó thì 

buổi tối thứ 7 đã đến. Y hẹn, đúng 9h, Thành mò vào ký túc xá. Ngồi nói chuyện 

Yên chẳng mấy tý nhiệt tình nhưng dù sao chính hắn cũng giúp Yên đến với 

mùa Ro và quen biết BK-Dawn nên Yên cố ngồi. Hắn biết Yên thích Tuấn, và 

hắn cũng thích Yên. Hắn sỗ sàng nói: 

- Tuấn biết nhưng nó không có chút tình cảm gì với em, nó yêu người khác rồi! 

Lòng Yên đau nhói. Yên cảm thấy bị xúc phạm vì chuyện này đâu đến lượt 

Thành xen vào. Sau khi trở về phòng cô khóc. Cô nhớ mãi nụ cười đắc thắng 

của Thành khi thông báo cái tin không biết nên buồn hay vui ấy. Dù sao cũng là 

tình cảm quý mến đơn phương từ phía cô.  
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Thành vẫn điệu rung đùi, đắc thắng vì hắn tuy không tán tỉnh được Yên nhưng 

cũng làm cho cô ít nhiều suy nghĩ. Hắn với hi vọng làm Yên đổi ý nhưng hắn đã 

nhầm...Yên về phòng gọi Hà, hai đứa xuống sân ký túc xá, ngồi bên nhà câu lạc 

bộ B6, nó ôm Hà và tự hỏi: 

- Vậy chuyện hôm ấy, hai đứa mình lên giảng đường học, anh Tuấn nhìn thấy 

tao trên đó chả ngó trộm là gì. Tại sao tao lên đội cứ đỏ mặt ngượng ngùng. Tại 

sao lại tặng tao “HUT Tour”? Giải thích cho tao! 

- Mày ạ, có thể đó chỉ là những rung động đầu đời mà chưa sâu sắc. Người ta 

chỉ tò mò muốn biết thái độ mình ra sao thôi mà. Với lại có thể anh coi mày như 

em gái nên đã cất công thiết kế và tặng mày. Mùa Robocon vừa rồi cũng đáng 

để nhớ lắm mày nhỉ. Một đội trưởng tuyệt vời, một đội phó nhát gan nhưng khéo 

léo, một tên Thành lắm chuyện. Hắn, quên hắn đi, cái tên bốc phét lên trời. Hắn 

nói gì với mi và Dung ý nhỉ: Bọn anh tặng các em cái đèn Led...- Hà bĩu môi, bắt 

chiếc giọng Thành. 

- Ừ, buồn cười nhỉ, cái tính khoác lác của hắn, đúng là hâm số 1... 

Hai đứa nói xấu Thành một chàng rồi cười ngặt nghẽo, động viên nhau. 

Tối đó Yên nhủ thầm: 

- Vậy là một mùa Robocon nữa lại qua, và chuyện tình cảm này tuy không gọi là 

tình yêu nhưng cũng đáng để nhớ lắm trong cuộc đời. Mình quá nhạy cảm 

chăng? 

Yên lò mò dậy, bật máy tính để chơi “HUT Tour”. Cô làm y lời Tuấn dặn. Cô 

muốn lòng vòng quanh trường một lúc rồi đi ngủ. Các tòa nhà đều được vẽ 3D y 

như thật, D3, C10...Yên nảy ra ý vào trong thư viện chơi nhưng hệ thống an ninh 

trước cửa đã nháy đỏ báo động...Yên thấy thật thú vị. Cô mỉm cười thích thú. 

Một cơn gió xe lạnh bất chợt ùa về. Ký túc xá im lìm trôi nhè nhẹ vào đêm. Yên 

nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng rao đêm, “Bánh 

bao đây, bánh bao nóng đây, ai mua bánh bao không?”, thứ âm thanh cứ ám 

ảnh cô tầm 1, 2 giờ sáng suốt những năm qua. Thứ âm thanh mà những ai bị 

mắc bệnh khó ngủ như cô hay những người còn thức khuya học bài sẽ nghe rất 

rõ. Nó bao quanh không gian, trùm lên khu phố nhỏ Tạ Quang Bửu nghe đến 

xao lòng... 
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Yên tắt máy tính, nhẹ nhàng cất vào trong hòm rồi nằm xuống. Cô đắp tấm chăn 

mỏng qua bụng và bắt đầu những giấc mơ... “- Ngủ nào, ngày mai sẽ là một 

ngày mới...” 

Bài báo vừa được đăng trên tờ tin. Vòng miền Bắc diễn ra không như mong đợi 

vì chỉ có hai đội của Bách khoa lọt vào vòng trong. Anh Vinh vẫn giúp Yên phần 

bình luận mang tính chuyên môn về kỹ thuật, chiến thuật thi đấu của các đội nhà 

để Yên hoàn thiện bài báo của mình. Tháng sau các anh bảo vệ tốt nghiệp ra 

trường, Yên, Hà, Dung, cả Hoàng Anh nữa cũng đến xem. Dọc bên đường ký 

túc các hàng hoa thi nhau bán và mời gọi khách. Yên chọn bó Đồng tiền đẹp 

nhất trong số các bó hoa ở đó. Sân trường những ngày này tràn ngập màu áo 

trắng và những chiếc áo dài của các sinh viên khóa cuối. Yên và các bạn lên D6, 

thấy Tuấn trong bộ áo trắng đóng thùng, khác hẳn với vẻ  giản dị ngày nào. Hôm 

nay có cả ba mẹ Tuấn đến xem anh bảo vệ. Đồ án của anh là “Khuôn ép nhựa 

nắp bình ắc quy máy mỏ”. Hội đồng bảo về rất thích đồ án và phần thuyết trình 

của nhóm Tuấn gồm 4 thành viên đã tham gia Robocar và rồi cả mùa Robocon 

vừa qua nữa. 

- Chúc mừng anh đã bảo vệ thành công!- Yên cầm bó hoa đồng tiền cùng 3 đứa 

mang tới tặng Tuấn. 

- Cảm ơn em, trưa nay Yên và các bạn đi liên hoan cùng nhóm anh nhé! 

Vậy là lại thêm một khóa nữa ra trường, Yên cũng mong chờ đến ngày trọng đại 

trong cuộc đời sinh viên của cô. Quen BK-Dawn là một vinh dự  bởi cô gặp được 

những con người rất tuyệt vời, có ý chí và chung niềm đam mê sáng tạo. Đặc 

biệt, cô học được cách quản lý và giao tiếp của anh đội trưởng và biết thêm rất 

nhiều về Robocon. Yên đã gặp được một người con trai nhút nhát đáng yêu, anh 

chàng Hitman Tuấn tuấn tú mà sau này nhân một buổi tình cờ gặp lại nhau, 

chính anh lại là người động viên Yên, giúp cô có niềm tin vượt qua cú vấp đầu 

đời và tin vào tương lai tươi đẹp. 
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Tối đó đi dạy thêm về, Hoàng Anh tranh thủ mua một gói xôi mang lên phòng 

cho Tùng.  

- Anh Tùng về chưa hả các anh?- Hoàng Anh lên B7 phòng Tùng hỏi. 

- Nó chưa về em ạ, nghe nói hôm nay nó hẹn với em nào mà! 

Một giọng nam đáp hùa với tiếng cười trêu trọc của những thành viên khác. 

Hoàng Anh xin phép vào chỗ Tùng, quần áo bẩn chất đầy cuối giường đã bốc 

mùi, chiếc giày thể thao rách tả tơi và mất một chiếc. Hoàng Anh nhìn sang giá 

sách, chỉ có đúng cuốn vẽ kỹ thuật mà sinh viên năm nhất phải học, vài tờ giấy 

A4 vứt lộn xộn và chiếc bút bi hết mực. Điều đó có nghĩa là thời gian gần đây, 

Tùng lại không hề đi học. 

Hoàng Anh chờ cả buổi vẫn không thấy Tùng đâu. Cô về phòng lo vài việc cá 

nhân, sau đó quay lại Tùng vẫn chưa về. 10h, 10 rưỡi rồi, tiếng đồng hồ tích tắc 

tích tắc khiến Anh suốt ruột. Hoàng Anh chạy xuống cổng chính, đứng đó hồi 

lâu. Chú bảo vệ bước ra từ phòng trực. 

- Hết giờ mở cửa rồi cháu. Về thôi chứ? 

Hoàng Anh thất thểu bước những bước uể oải chán trường. Những quán game 

Tùng hay lui tới đều bị Tùng loại khỏi danh sách vì Hoàng Anh đều biết nên 

không dễ cho cô có thể tìm được. Bao nhiêu lần như thế, bao nhiêu ngày như 

thế, Tùng khiến Hoàng Anh thất vọng tràn trề... 

- Hình như Hoàng Anh kìa!- Hà và Yên từ tầng 2 nhìn xuống thấy Anh đang lững 

thững đi về B6b. 

- Hoàng Anh, trên này!- Yên gọi. 

Anh ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt buồn rầu, lắc đầu ra hiệu không tìm được Tùng. 

Vừa lúc đã thấy xung kích lịch kịch khóa cửa nhà ký túc. Hoàng Anh nhanh chạy 

về. Yên và Hà nhìn sang phía B7, thấy bóng Tùng từ phía cửa sổ bên đó ngó 

sang. 

- Chắc hắn tránh mặt Hoàng Anh đây mà...- Yên nghĩ thầm. 

Về phòng với vẻ mặt đầy mệt mỏi, Tùng nằm bẹp trên giường. Một lúc sau, cậu 

quờ tay lấy díp đánh răng thì chạm vào túi xôi Hoàng Anh treo ngay trên giá 

sách. Tùng cầm gói xôi ăn lấy ăn để. Ăn được vài miếng, cậu nghĩ đến Hoàng 
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Anh, đến ba mẹ và chợt, một giọt nước mắt lăn dài. Lúc này trông điệu bộ của 

Tùng thật là thê thảm. 

Sắp đến sinh nhật Hoàng Anh, mấy đứa thân bàn nhau tổ chức cho Anh một 

bữa tiệc nhỏ nhỏ ở phòng, cô chẳng háo hức chờ đợi vì đang buồn phiền thái độ 

của Tùng. Tất cả đều khuyên Anh bỏ quách Tùng đi. Nhưng Anh không làm thế 

được vì nghĩ đến những lúc bố Tùng dặn dò, nhờ Anh chăm sóc con...Nhưng 

sức chịu đựng của con người có hạn, và có lẽ lần này cô sẽ quyết định chấm dứt 

mối quan hệ với Tùng. Lúc Hoàng Anh chuẩn bị thổi nến thì Hà reo lên: 

- A, anh Tùng về rồi.  

Cả bọn quay ra nhìn Tùng với một bông hồng trên tay. Hắn dù có mê game đến 

mấy cũng không quên được sinh nhật Hoàng Anh.  

- Em cứ cảm thấy mỗi lần sinh nhật bạn em, không hiểu tại sao là anh lại vô sản 

đến thế. - Dung trách khéo Tùng. 

Tùng chẳng nói lời nào, lẳng lặng ngồi bên cạnh Hoàng Anh: 

- Tặng em, chúc mừng sinh nhật em! 

Tùng đột ngột trở về, chủ động hát tặng Hoàng Anh bài Phía sau ánh mắt buồn. 

Cả nhóm Hoàng Anh thú thực là không ưa Tùng bởi vì đã làm Anh khổ nhiều rồi. 

Nhưng hôm nay, trong buổi tối thân mật, nghe Tùng hát khiến cả nhóm như 

chẳng còn giận nữa. Ánh mắt cậu ta sáng lên sự thông minh tuột đỉnh. Cậu ta 

bắt đầu hát, căn phòng chìm lắng lại. Và rồi sau sinh nhật, lại mất tích. 

- Anh đi đâu được chứ. Chỉ cần anh trở về, quay lại trường, em sẽ không bao 

giờ nặng lời với anh. Em không bao giờ bỏ anh được...- Tầng 3 bên B6b gió thổi 

khắp không gian, Hoàng Anh đứng một mình lo lắng. 

Sáng hôm sau, Hoàng Anh trực tiếp lên phòng đào tạo hỏi về việc học tập của 

Tùng. Nợ môn chồng chất, lên đến mấy chục tín chỉ. Tùng không thể đủ điều 

kiện để lên lớp được nữa. Tùng đã bị tăng ca lần thứ hai. Điều đó đồng nghĩa 

với quyết định đình chỉ học tập. Tin này khiến Hoàng Anh thất thần. Cứu vãn làm 

sao đây? 
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Nếu em nghĩ tình yêu là chỉ 

Dành cho ai may mắn lắm tiền 

Thì hãy nhớ những ngày đông chí 

Dưới tuyết sâu buốt giá tối đen 

Có mầm hoa chờ tình yêu sắc nắng 

Đến mùa xuân bông hồng đỏ mọc lên... 

 

 

 

 
 

 


