
GIÀN SU SU 
 
Chúng tôi ở trong một chung cư có bốn phòng rộng rãi.  Khi xưa, lúc các cháu 
còn bé cũng trong chung cư này tất cả quấn quít quây quần bên nhau. 
 
Sau 30 năm dài, giờ ñã khôn lớn học hành ñổ ñạt …từ từ những cánh chim ñủ 
lông ñủ cánh chầm chậm rời xa tổ …bay …bay ñi xa ñể tự tìm và xây tổ mới. 
 
Những ai ñã từng trãi qua, ñến cảnh già như chúng tôi ñều …có lẽ ñều giống 
như nhau? 
 
Bây giờ, ngoài thời gian ñi làm việc. Trong nhà tôi trồng hoa lan nhiều giống 
như Tiên Hài , Hoàng ðiệp, ðồi mồi….ñể tiêu khiển, còn ngoài Balcon có ít rau 
cỏ. Hè ñến “ngoài vườn” có ớt tươi, rau húng nhủi, rau răm, rau nhắp cá, rau 
ngò…vv..vv. 
 
Tháng 10 năm rồi cũng như mỗi năm, Chi Nhánh ðức hay dùng thời gian này ñể  
gặp nhau, ôn lại những sinh hoạt trong năm và làm dự án sinh hoạt cho năm tới, 
chúng tôi ñi họp Hội ðồng Trưởng thường xuyên khi thì Berlin, khi thì 
Frankfurt, khi thì Munich , khi thì Hamburg..vv..vv. 
 
Lần này họp ñịa ñiểm là nhà của hai Trưởng Minh Tân và Bích Lan của Liên 
ðoàn Hùng Vương ở Frankfurt. Hai Trưởng có căn nhà rất to, cửa rất rộng, 
vườn tược thẳng cánh …cò bay nên hầu như mọi thứ rau cỏ cây cối ñều ñược 
trồng trọt ở vườn. 
 
Trưởng kể khi xưa lúc còn..trẻ (mặc dù bây giờ chưa tới 40) nên ham làm, giờ 
thì ñã giãm dần chì còn có giàn su su, bí bầu, khổ qua, dăm ba loại rau ghém. 
Vậy mà khi ra thăm vườn cũng ñã ñếm không hết những thứ rau Trưởng ñã 
trồng. 
 
Hết họp, quà mang về cho mỗi người là hai trái su su làm giống loại có gai và 
lớn, chỉ hai trái là non già có cả 1 ký lô. 
 
Nước ðức có mùa hè thật là ngắn, mùa ñông lại dài và rất lạnh nên hoa màu chỉ 
ăn có vài tháng mùa hè. Vậy mà ai nấy cũng ñều hăm hở mang về với ước mơ 
hè ñến sẽ có một giàn su su sai trái. 
 
Hai trái su su mang về ñược cất kỹ dưới kho, bọc bên ngoài nhiều lớp giấy báo 
cũ kẻo su su bị hư. Mãi ñến tháng giêng mới ñem lên ươn vào chậu. Giống này 
phát triễn rất nhanh, chịu nhiều nước nên chẳng mấy chốc ñã nẩy mầm và mỗi 
ngày mọc lên cao thấy rõ. 
 



Tôi ñã cho cắm những thanh tre nhỏ chung quanh cho su su leo, vài ba tháng 
trong nhà với hơi ấm của lò sưởi, nhiều mầm con ñã trổ, một ngày qua không 
kịp nhìn thấy là ñã khác ñi rồi. 
 
Tháng 5 năm nay, những ñụn tuyết cuối mùa ñã ñi qua, người người rộn ràng 
dọn dẹp lại Balcon, sửa soạn những chậu kiểng. Dân ðức chỉ thích trồng hoa, 
trang ñiểm sân nhà ôi thôi ñủ loại hoa màu sắc tươi mát. Họ chạy ..còn nhanh 
hơn mùa hè vì tất cả ñều biết thời gian hè không kéo dài bao lâu. 
 
Còn dân Á ðông? Thay vì chưng trồng hoa kiểng  thì …chậm chậm ñầy sân, 
ñầy Balcon là ñủ các loại rau, ráng làm cho những buổi ăn tăng thêm ñậm ñà và 
nhớ… những ngày còn ở quê nhà. 
 
Tôi cũng nào có khác gì, hôm nào muốn xáo măng thay vì phải chạy ra chợ Á 
Châu thì sân nhà ñây ñầy những lá rau răm tươi mọng. Các cháu về thăm hay 
bạn bè ghé tới làm tàm tạm món nem nướng thì xem như nhấp cá, ớt tươi xanh, 
húng nhủi, ngò rí ..vv..vv.. ñã sẳn sàng. 
 
Trở lại giàn su su, sắp sửa vào hè thời tiết ñã ấm, mặt trời xuất hiện mỗi ngày trừ 
những hôm mưa gió ủ dột. Tôi mang su su ra Balcon, thay vào ñó một chậu 
kiểng lớn hơn, phân ñất, nước non ñầy ñủ, mỗi ngày sáng ra thăm tưới nước 
chiều ñi làm về việc ñầu tiên là ra thăm su su xem tiến triễn ñến ñâu ? 
 
Giống su su lâu ñời tôi ñã thân thuộc và biết rõ từ khi còn ở ðàlạt, loại dây leo 
này sinh trưởng rất mau, cho nhiều trái. ðọt su su ñem xào hay nấu canh kiểng 
(tức là nấu với nhiều loại rau trái khác), trái su su thì tha hồ: bạn nấu canh, xào, 
trộn gỏi, hầm súp hay chỉ luộc chấm tương? Cách nào cũng ngon lành và dễ ăn. 
Nhìn những mầm mọc nhanh và cao vun vút, tôi năn nỉ anh Gà Lôi căng vài sợi 
dây bắt ngang qua Balcon cho su su tiếp tục leo và bám vào. Căng bao nhiêu sợi, 
mầm su su cũng không hề từ chối, nên chỉ hai tháng trôi qua, mặc dù là ban trưa 
trời nóng hừng hực (có hôm lên 34 – 35 ñộ) của mùa hè, chúng tôi vẫn ra 
Balcon và ngồi …dưới tàng su su… mà nghe gió thổi ..vi vu. ðến cả những buổi 
ăn trưa hay chiều thì cũng không còn ngồi ở phòng ăn mà kéo nhau hai ñứa cùng 
ra ..vườn, chúng tôi cả hai ñều cảm giác rằng buổi ăn ñã ngon miệng hơn và 
thoải mái vô cùng. 
 
Bây giờ lại phải thay cho su su vào một chỗ rộng lớn hơn, tôi ñi tìm và mua một 
chậu kiểng khác, to hơn hai vòng tay và sâu hơn. Hôm mua về, anh Gà mang lên 
nhà lắc lắc cái ñầu … bởi anh nghĩ ñến viễn cảnh tới khi mùa ñông trở lại phải 
…bê ñất xuống ñổ ñi chăng? Nhưng ngày ấy còn xa, bây giờ phải chăm bón tốt 
cho giàn su su ñể nay mai giàn su su sẽ cho nhiều hoa và trái. 
 
Nhớ những ngày cũ sau năm 1975, chỉ một lần ñầu ñổi tiền và mấy lần sau ñánh 
tư sản, chúng tôi từ từ hết sạch tiền bạc của cải. Nhà sau ñó thật là nghèo,cạnh 



cửa sổ nhìn ra bên hàng xóm có một giàn su su thật lớn, dây leo lẫn những trái to 
tròn cứ … bò vào cửa sổ nhà tôi. Nhớ lại lòng tôi cứ thật áy náy và tràn ñầy xấu 
hổ, bạn có biết tại sao không? Bởi khi có vài ba ñồng thì gọi sang hàng xóm 
..mua tươm tất vài ba trái su su, còn ñúng lúc chẳng có xu nào trong túi …thì lại 
với tay ra cửa sổ hái trộm vài trái nấu canh. Tôi luôn luôn nhớ lỗi lầm này và giữ 
mãi trong lòng.  Bây giờ mỗi ngày nhìn giàn su su nơi Balcon, ước gì tôi trở lại 
chốn cũ, tìm người láng giềng năm xưa xin ñược trả lại món nợ và nói với họ 
muôn vàn câu xin lỗi. 
 
Năm nay thời tiết thật là nóng nên hoa lá cây cỏ cũng ảnh hưởng thật nhiều. 
Những cây ớt sừng trâu, ớt xiêm gốc Ý mà cô con gái khi ñi du lịch ñã ăn và 
thấy thật ngon bởi ớt dòn, nho nhỏ, thơm cay nhè nhẹ không làm chảy nước mắt 
nước mũi ràn rụa như anh sừng trâu nên ñã xin ít hột giống mang về, loại này 
cũng nhanh ra hoa và trái, khi mọc tủa ra từng tầng trông rất ñẹp mắt còn trái thì 
ôi thôi tha  hồ….. 
 
Ngày tháng cứ qua mau, nhìn lên giàn su su khoảng không gian trước kia có thể 
nhìn sang khu chợ sầm uất, hay dãy trường học lẫn khu nhà trẻ thì nay ñã dần 
dần thu nhỏ lại, vì sao?  Bạn ñã biết, tại vì lá và những sợi dây leo của su su ñã 
mỗi ngày một lấn lướt thi nhau quấn chặt trên giàn. 
 
Ồ! Tôi ñã nhìn thấy vài nụ hoa vàng, ui lại có vài ba chàng ong, bay lượn chung 
quanh còn có mấy nàng bướm trắng. Bướm ở ñây họa hoằn mới thấy vì mùa 
ñông dài kén cứ nằm ngủ im lìm … Tôi nhìn mê mệt những nụ hoa và ñã reo lên 
khi nhìn thêm dưới những nụ hoa là trái su su bé tí teo như hột ñậu nhỏ ñang nhè 
nhẹ chuyển mình. 
 
Giàn su su nhỏ của tôi, giàn su su nhỏ nhoi và ñơn thuần nhưng ñã làm cho tôi 
mỗi ngày rộn ràng và cứ muốn vui vẻ ca hát. Có lẽ vì quá quan tâm ñến giàn su 
su và cảm thấy bị lơ là, ít ân cần săn sóc, những chậu hoa lan trong nhà thật 
buồn, hai ba buổi sáng liền hoa ñã rơi như …hờn giận. Tôi chợt nhớ là lâu nay 
mình thiếu sự chăm sóc cho những cành lan, tôi phải lo lắng cho cả hai: người 
bạn ngoài Balcon và những nàng tiên trong nhà. Nhè nhẹ bên hoa tôi thì thào 
như những lời … xin lỗi. 
 
Nay giàn su su nho nhỏ này ñã ra thật nhiều trái,  trái to bằng bàn tay, nhỏ như 
ñầu chiếc ñủa, hoa thi nhau nở  dây leo hối hả bám ñầy cành. 
 
Lòng tôi ôi ..sao thật là vui, nói như anh Gà mỗi lần chọc ghẹo …Ôi thật là sảng 
khoái…. 
 
Vài hôm nữa ñây mời các bạn cứ ghé chơi, hay những anh chị em Hướng ðạo 
thân tình.  ðể ñến lúc ra về, tôi sẽ mang quà ngoài …vườn  … vài trái su su tươi 



xanh mọng, mấy trái ớt sừng trâu thật cay, vài ba trái ớt xiêm chín vàng dòn tan. 
ðó, quà của tôi chỉ có ngần ấy, mà sao lòng tôi vui sướng vô cùng. 
 
Người ta hay nói: Cái gì không có trong tay thì ham muốn cho bằng ñược, ñể 
ñến lúc có rồi thì sẽ chán nản hay hết …thèm? 
 
Sai rồi, cái tôi ñang có trong  tầm tay là một niềm hạnh phúc lớn lao. Mỗi buổi 
sáng thức dậy, nằm nghe chim hót ríu rít bên cửa sổ, bước ra ..vườn uống ly cà 
phê, thăm giàn su su, nhìn những chậu kiểng lá tươi xanh mơn mởn, bước vào 
nhà ñi lanh quanh nhìn ngắm những chậu hoa lan ñang thi nhau khoe màu sắc, 
tiếng nhạc nhè nhẹ như hòa cùng tiếng reo vui trong lòng, rời nhà ñi làm trong 
không khí an lành của buổi sáng tinh mơ….. ñể ñến ban chiều khi bước vào căn 
nhà quen thuộc trở lại, ñi nhanh ra Balcon thăm giàn su su …lòng cứ rộn ràng 
như khi còn trẻ …lắng im nghe gió thì thào ung dung tự tại…. 
 
Nhiều lần tôi ñã ngồi ñây, nhìn những chiếc lá xanh mát trên giàn su su, nhìn 
những trái su su lơ lửng trên cành, tôi như chưa bao giờ tìm ñược niềm vui lớn 
lao nào khác. 
 
Tự nhủ với riêng mình: Hạnh phúc, an vui? Chạy tìm ñâu cho mệt, có phải 
những giây phút êm ñềm này ñó là niềm hạnh phúc mà con người cứ bôn ba ñeo 
ñuổi săn tìm ? 
 

Viết ñể tặng cho quý Trưởng Bích Lan, Minh Tân 
và tất cả anh chị em trong Chi Nhánh ðức. 
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