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TÌNH HỌC TRÒ 

Thật lạ lùng, người ta thường hay ca ngợi 

những cuộc tình dang dở, những cuộc tình 

chưa tới được ngưỡng cửa của hạnh phúc đã 

bị tắt ngấm.  

Nhưng cũng có những cuộc tình thật đẹp vì 

nó đã kết thúc bằng hạnh phúc vĩnh viễn, tuyệt vời. 

Dưới đây, tôi sẽ kể một cuộc tình,không giống như 

những cuộc tình kể trên: nó không tan vỡ, không kết 

thúc bằng hạnh phúc, thế mà nó vẫn đẹp và không tan 

vỡ trong tim người trai vì người con gái đâu có biết. 

Đó là chuyện tình của một người học trò. 

Thuở ấy, chàng còn đi học 
Tuổi vừa đủ để biết yêu 
Buổi đầu xum họp cùng bằng hữu 
Tập tành ca khúc cho trường cuối năm 
Chàng khựng lại khi thấy nàng e ấp sau màn sân khấu 
Nàng không đẹp như một tiên nữ 
Cũng chẳng huy hoàng, đài các như một công chúa 
Nói rằng nàng đẹp thì không đúng 
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Cái duyên nàng có, thu hút hồn ai 
Nụ cười e ấp hàm răng khểnh 
Tất cả nét thu êm dịu, đều ủ ấp trong nàng 
Vẻ dịu hiền, nét duyên dáng gói trọn trong tên nàng 

“Mộng Thu” 
Ơ kìa, nàng đang bước lại 
Tiếng chân chậm dãi, khiến tim chàng lỗi nhịp 
Chàng tự hứa, sẽ nói khi nàng tới gần 
Nhưng !... 
Vì nhút nhát, vì sợ tình không được đáp lại 
Nên đã bỏ lỡ dịp nói “Yêu em” 
Thế là cơ hội tỏ tình đã vuột mất!... 
Hãy đợi dịp sau, dù không có bao giờ 
Tình chàng không dang dở 
Chỉ mới khởi đầu, nhưng chưa bắt nhịp 
Nhưng sẽ mãi mãi trong một con tim cô độc. 

Nguyễn Tiến Khải 

 


