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Tôi còn nhớ vào một ngày đầu xuân 1978 - lúc còn ở trại Ái Tử Quảng Trị, tôi gặp anh Tế - y
tá của trại – anh cầm bộ bài Tây và nói : « Anh Duyệt hãy bắt một con bài để tôi đoán cho. Tôi
cũng gượng bắt một con và bắt được con xì cơ. Anh nói : Trong năm nay Duyệt sẽ có một cuộc
tình đẹp với một cô gái xuất chúng. » Lúc đó, tôi thầm nghĩ, làm gì trong chốn lao tù mà có cuộc
tình. Tôi hoàn toàn không tin.

Nhưng đến mùa hè năm ấy, khi các bạn Huê, Chi, Đãi lên đường đi làm thủy lợi đập Đô Lương,
Thanh Hóa, còn tôi với một số ít anh em đi làm thủy lợi đập Trấm, Ái Tử. Những ngày đầu, bắt
tay vào công trình, tình cờ tôi gặp một cô gái thùy mị, đoan trang và xinh đẹp. Hai người mến
nhau. Rồi cuộc tình thơ mộng của tôi cũng chớm nở từ đó. Nàng như một bông hoa quý và tên
nàng cũng là Quý, nên tôi làm bài thơ sau đây để kỷ niệm về nàng :

Hoa Quý nở đồi Vàng
Nàng bông hoa Quý nở đồi vàng
Duyên hoa thắm đẹp hồn ta mang
Thương thương nhớ nhớ hồn hoa mộng
Để bóng hoa về trong mơ ta
Kiêù diễm hiền hòa ta yêu Quý
Và loài hoa Quý cũng yêu ta
Nên mỗi bình minh đến chiều tà
Mỗi lần hoa Quý đến bên ta
Ngẩn ngơ hồn mộng ta nhìn hoa
Hoa khoe hương sắc theo màu mắt
Ta vui sướng hồn sắc hoa ban
Hoa tỏa lòng trinh theo e thẹn
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Ta êm ái lòng mĩm môi cười
Hoa tặng đời ta nổi vui tươi
Ta đang xây lại mộng đôi mươi
Nhờ có linh hồn loài hoa Quý
Hỡi bông hoa Quý hoa Quý ơi.
Lòng ta giá lạnh mấy thu rồi
Ta ước mong rằng loài hoa Quý
Giết ngày vô vị, cứu đời ta.
Ái Tử mùa hè, 1978.
* Đồi Vàng: đào đất và đá lên thành một đồi màu vàng.
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