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Vẫn cái liếc mắt như ngày nào, vẫn nụ cười trong veo e ấp, sao chiều nay tôi thấy lòng xôn xao đến lạ. Đi bên
nhỏ tôi chợt thấy mình sao mà “khờ khạo” quá nhỏ ơi!

      Tôi bước lang thang trên đường, vừa đi vừa ngắm những ngôi nhà cao tầng và những chậu hoa đầy màu
sắc lơ lửng trên dãy hành lang. Vô tình tôi gặp em - một cô bé kính cận thật dễ thương. Gương mặt tinh khôi
của em làm cho tôi luống cuống. Tôi bối rối làm quen em…

“Lần đầu ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ không tênỪ thì nhỏ không tên.

Bây giờ quen nhé nhỏ! Nhỏ ơi...”

      Hỏi mãi nhỏ vẫn không nói tên, chỉ mỉm cười, vẫy tay chào tôi rồi đi mất. Nụ cười của nhỏ đã len vào trong
giấc ngủ của tôi, hình như tôi vương vấn thứ gì không biết. Tôi luôn cầu mong sẽ có ngày gặp lại cô bé kính cận
ngày nào.

       Thế rồi:

“Lần này ta gặp nhỏ, trong nắng chiều bay bay

Ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo nhỏ chưa yêuỪ thì nhỏ chưa yêu.

Bây giờ yêu nhé nhỏ! Nhỏ ơi...”  

       Có lẽ tình yêu không như những gì tôi và nhỏ hình dung, thế cho nên:

“Lần này, nhỏ quay đi, không thèm nhìn ta nữa

Giọt sầu rơi một mình. Chỉ còn ta một mình. Nhỏ ơi...”

       Nhỏ đi, tôi ở lại với mối tình đơn phương ngỡ đã tàn phai dù chưa một lần chớm nở. Mọi chuyện tưởng như
đã trôi đi một cách im lìm và hình ảnh của nhỏ trong trái tim tôi ngỡ chỉ còn là kỉ niệm theo tôi cùng năm tháng.

“Còn gì đâu hỡi nhỏ. Trong nắng chiều phôi phai

Kỷ niệm ta cùng nhỏ, giờ chỉ là hư vô

Ừ thì là hư vô. Xa rồi vẫn nhớ hoài. Nhỏ ơi...”

         Thế rồi hôm nay:

 “Tình cờ ta gặp nhỏ, trong nắng vàng ban mai

Thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bảo khờ ghê đi

Ừ thì khờ ghê đi. Yêu rồi sao chẳng hiểu. Nhỏ ơi...

         Vẫn cái liếc mắt như ngày nào, vẫn nụ cười trong veo e ấp, sao chiều nay tôi thấy lòng xôn xao đến lạ. Đi
bên nhỏ tôi chợt thấy mình sao mà “khờ khạo” quá nhỏ ơi!

Thiên Bình – DH8QT

 

Nhỏ Ơi
Thiên Bình – DH8QT

C Cập nhật lần cuối: 30 Tháng 8 2009
< Lượt xem: 3242

Bài viết dự thi

Liên kết nội bộ

❝ Đại học An Giang

❝ Thư viện

❝ Thư điện tử

Lượt truy cập

Từ ngày 09/09/2016

Hôm nay 80
Hôm qua 96
Tuần này 465

Bản tin 
AGU

Phóng sự 
Ảnh

Khoa học 
với AGU

Câu chuyện 
AGU

Góc 
nhìn

Tản 
mạn

Gương mặt 
AGU

SV với 
Câu lạc bộ

eNews và 
Bạn đọc

Lướt web 
cùng SV

88  

Kể chuyện học tập

Mùa xuân tình yêu

Cuộc sống muôn màu

Ơn Thầy

Áo xanh tình nguyện

Thư viện của tôi

https://enews.agu.edu.vn/index.php
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=103
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=104
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=105
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=18263&Itemid=224
https://enews.agu.edu.vn/en
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7177&catid=23:clb-am-nhac&Itemid=126
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7045&catid=23:clb-am-nhac&Itemid=126
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=166
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=107
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=23&Itemid=126
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=7102&catid=23:clb-am-nhac&Itemid=126
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/06/05F66B18/
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_banners&task=click&id=6
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_banners&task=click&id=4
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_banners&task=click&id=3
http://www.agu.edu.vn/
http://lib.agu.edu.vn/
http://mail.agu.edu.vn/
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=10&Itemid=114
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=115
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=117
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=120
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=118
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=18&Itemid=122
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=17&Itemid=121
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=107
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=20&Itemid=124
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=32&Itemid=108
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=161
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=67&Itemid=162
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=68&Itemid=163
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=69&Itemid=164
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=165
https://enews.agu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=64&Itemid=202


 Trở lên trên 
Phụ trách chung e-News 
ThS. Ngô Thị Kim Duyên 

© 2022 e-News  
c Số 18 Ung Văn Khiêm, Đông Xuyên, Long Xuyên, An Giang  
 +84 296 625 6565 nhánh 1602  
M enews@agu.edu.vn  

,  VIẾT LỜI BÌNH

Chưa có lời bình cho bài viết này.

mailto:enews@agu.edu.vn

