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TÂM TÌNH CỦA NHÓM THỰC HIỆN ĐẶC
SAN LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH
2019
Lời nói đầu tiên của Nhóm Thực Hiện Đặc San Liên
Trường Tây Ninh là xin được bày tỏ tri ân sâu xa đến quý
Thầy, Cô, quý thân hữu và anh chị em đồng môn đã chân
tình ủng hộ, khuyến khích và giúp đỡ chúng tôi trong việc
thực hiện quyển ĐS-LTTN – Kỷ Niệm Hội Ngộ VI.
Trong tâm tình ấy, chúng tôi cũng muốn nói đến
những nỗi khó khăn khi phải bắt tay vào một việc làm với
một kinh nghiệm rất khiêm tốn. Như tất cả quý vị đều
biết, Đặc San Liên Trường Tây Ninh từ trước vẫn do CHS
Trần Anh Dũng đảm trách. Năm nay, vì quá bận nên anh
Dũng không thể tiếp tục công việc này. Do đó, Ban Tổ
Chức đã quyết định không thực hiện ĐS-LTTN trong kỳ
Hội Ngộ VI.
Nhưng trong kỳ hội ngộ 2019, ĐS-LTTN vẫn hiện
diện để chào đón tất cả quý vị tham dự Kỷ Niệm Hội Ngộ
VI tại California. Có được thành quả nầy là nhờ vào sự
khuyến khích của Thầy Nguyễn Đức Dực (GS Lý Hoá
THCLTN) cùng các bạn đồng môn. Nhờ đó, chúng tôi mới
đủ can đảm lãnh nhiệm vụ này. Khi bắt tay vào việc,
chúng tôi mới thấy những trở ngại và khó khăn ngoài ước
tính. Nhưng, "Lù khù có ông Cù độ mạng"! Chúng tôi đã
may mắn có được những người anh, những người bạn đã
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tận tình chỉ dẫn và giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành cuốn
Đặc San Liên Trường Tây Ninh cho Hội Ngộ kỳ VI này.
Nhân đây, chúng tôi muốn mượn trang tâm tình này để
gửi đến anh Nguyễn Lý Sáng và anh Phạm Hồng Thái lời
cám ơn chân thành và quý kính.
Nhờ tấm lòng ưu ái của tất cả quý Thầy, Cô, quý anh,
chị và bạn đồng môn dành cho Nhóm Thực Hiện Đặc San,
chúng tôi đã nhận được nhiều bài viết và hình ảnh trường
xưa bạn cũ gửi về để giúp chúng tôi thực hiện quyển Đặc
San Liên Trường Tây Ninh - Kỷ Niệm Hội Ngộ VI. Vì số
trang sách trong ĐS LTTN có giới hạn nên chúng tôi xin
cáo lỗi và giữ lại một số bài viết đã nhận sau kỳ hạn để
đăng trong Đặc San Tây Ninh Quê Tôi.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự ủng hộ quý báu
của quý vị. Ước mong ĐS-LTTN, Kỷ Niệm Hội Ngộ VI 2019 sẽ được tất cả quý Thầy, Cô, quý bạn hữu nồng nhiệt
đón tiếp và lượng thứ cho những thiếu xót.
XIN TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO VÀ HẸN GẶP VÀO
NGÀY HỘI NGỘ.
Thay mặt Nhóm Thực Hiện
Đặc San Liên Trường Tây Ninh
Kỷ Niệm Hội Ngộ VI
Little Saigon, ngày 29 tháng 6 năm 2019
chs/ cgc Kamila Hằng- Phương
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BAN TỔ CHỨC
HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH
KỶ NIỆM HỘI NGỘ VI
" TÂY NINH KHUNG TRỜI KỶ NIỆM"

Chị Lê Kim Thao
Anh Nguyễn Lý Sáng
Anh Phạm Ngọc Lân
Anh Trần Anh Dũng
Chị Đỗ Ngọc Thủy
Anh Ngô Thiện Đức
Anh Ngô Thành Thảo
Chị Kamila Hằng Phương

Thư từ giao dịch xin gởi về:
THAO LE
4014 W. 168th St.
Lawndale, CA 96206
(310) 483-2261
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LỜI CHÀO MỪNG CỦA BAN TỔ CHỨC
HỘI NGỘ KỲ VI LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH
Kính thưa các bậc Trưởng thượng
Kính thưa Quý quan khách
Kính thưa Quý Thầy, Cô, Quý phụ huynh cùng toàn thể
Quý đồng môn và đồng hương
Kính chào quý vị đại diện các cơ sở truyền thông và
truyền hình
Thay mặt các anh chị em trong Ban tổ chức Hội Ngộ
lần thứ Sáu của Liên Trường Tây Ninh, tôi xin hân hạnh
gởi lời chào đến tất cả quý vị, đặc biệt là quý vị đến từ
VIệt Nam và các tiểu bang ngoài California.
Chúng tôi cũng xin thay mặt Ban tổ chức cám ơn tất
cả Quý Thầy, Cô, Quý đồng môn và đồng hương đã nhiệt
tình ủng hộ anh chị em chúng tôi về mọi phương diện từ
tài chánh đến tinh thần để chúng tôi có thể tổ chức ngày
hội ngộ hôm nay.
Năm nay, sau ngày hội ngộ tại nhà hàng Paracel
Seafood này, Thầy trò và bằng hữu chúng ta sẽ gặp nhau
tại Hội trường Thánh Thất Cao Đài Westminster vào ngày
mai từ 10 giớ sáng đến 5 giờ chiều để cùng nhau hàn
huyên, tâm sự và sinh hoạt văn nghệ để nhớ lại những kỷ
niệm học sinh xa xưa.
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Chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục thay thế
chúng tôi tổ chức những lần hội ngộ sau này để duy trì
tình Thầy trò và bạn học.
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin kính chúc Qúy Thầy
Cô và bằng hữu một buổi hội ngộ vui vẻ trong tình tương
thân tương ái. Ước mong dư âm của buổi hội ngộ hôm
nay sẽ ở mãi trong lòng chúng ta.
Thay mặt Ban tổ chức
Lê Kim Thao
Cựu học sinh Trung học Công lập Tây Ninh
California ngày 29 tháng 6 năm 2019
Xin chân thành đa tạ.
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LỜI CHÀO MỪNG CỦ A TÂY NINH
ĐÒ NG HƯƠNG HỘI-USA

Thấm thoát, Đặc San Liên Trường Tây Ninh đã tròn 10
tuổi, kể từ ngày "Vọng Ứớc Đơn Sơ" của Cô Hạnh Thảo
Phạm Bạch Tuyết: ước mơ có một buổi hội ngộ để các Cựu
Giáo Chức và Cựu Học Sinh liên trường gặp nhau hàn
huyên, tâm sự. Dù đã xa cách mái trường thân yêu gần nửa
thế kỷ, những kỷ niệm xưa vẫn không hề phai nhạt. Các buổi
Kỷ Niệm Hội Ngộ trong những năm qua vẫn luôn được các
CGC và CHS chào đón nồng nhiệt. Trong tinh thần đó,
quyển Đặc San Liên Trường Tây Ninh 2019 được phát hành
để kỷ niệm Hội Ngộ Liên Trường lần thứ Sáu tại Nam
California.
Tây Ninh Đồng Hương Hội-USA xin chung vui và kính
chúc quý CGC cùng quý CHS được tràn đầy niềm vui trong
buổi Hội Ngộ Kỷ Niệm Kỳ VI.

Trân trọng,
Phạm Ngọc Lân
Hội Trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội-USA
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Lôøi tri aân
Kính thưa ban tổ chức HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG TÂY
NINH
Kính thưa thầy cô cùng các anh chị bạn bè thân mến,
Mới đây thôi mà thắm thoát hơn nửa thế kỷ! Tính từ
lúc chúng em vào đệ thất, trường xưa bạn cũ giờ cách biệt
chỉ còn lại trong tâm khảm mỗi người một nỗi niềm
nhung nhớ. Thật dễ thương phải không quý vị!
Những ngày xa quê hương ai nấy đều lo cuộc sống
cho gia đình tạm quên đi những ngày thơ ấu thật hồn
nhiên. Rồi dần dần tuổi đời chồng chất có những nỗi buồn
vu vơ nhớ lại thầy cô bạn bè xưa tiềm thức bỗng quay về
tuổi học trò ngây thơ trong trắng.
Được BTC LTTN tổ chức ngày gặp gỡ họp mặt đầy ý
nghĩa tại miền Nam CA, và phát hành đặc san tạo điều
kiện cho mọi người viết về mình như quyển lưu bút đầy
kỷ niệm. Rồi vô thường đã âm thầm cướp dần những
người thầy, cô, bạn bè thân mến, nên nay chúng ta có cơ
hội điều kiện hãy tìm đến thăm nhau.
Sau đây tôi xin gởi tặng quý vị vài câu thơ thất ngôn
trường thiên kỷ niệm Liên Trường Tây Ninh năm 2019.
Kính bút
chs Hương Lệ Oanh VA
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LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH
Liên trường hội ngộ tỉnh Tây Ninh,
Đất khách còn ghi đậm nghĩa tình.
Yến tiệc mừng vui ngày họp mặt,
Bốn phương quy tụ một niềm tin.
Từ độ chia tay vạn nẻo đời,
Cơ đồ sự nghiệp phận bèo trôi.
Thầy trò cô giáo đành chia cách,
Cố gắng tìm nhau họp mặt vui.
Đặc san tuỳ bút đua nhau viết,
Phượng nở ve kêu tuổi học trò.
Cứ thế tranh nhau bày cảm tưởng,
Xôn xao kể lể chuyện sang đò.
Cali tháng Sáu mùa hè đến,
Âu, Á các nơi tụ hội về.
Tay bắt mặt mừng đầy quyến-luyến,
Nói cười rộn-rã rất say mê.
Tưởng như sống lại thời niên thiếu,
Giây phút thần tiên chẳng lụy phiền.
Gặp gỡ đôi ngày rồi tạm biệt,
Cầu mong tất cả mãi bình yên.
huongleoanh VA tháng 6/ 2019
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chs/cgc Nguyễn Thị Nhường
Về thăm lại trường xưa, mái trường thân yêu của
chúng ta vào ngày Chủ Nhật tuần lễ thứ 3 của tháng Giêng
Âm Lịch hàng năm nha các bạn.
Nào bạn, nào lớp, nào phấn, nào bảng … Tất cả vẫn
còn nguyên trong ngôi trường, chỉ có chúng ta là rời xa…
Giờ thì hàng năm, dù ở bất cứ nơi đâu, hãy để cho ký ức
quay về với những kỷ niệm của một thời áo trắng hồn
nhiên, chỉ biết cắp sách đến trường.
Gặp lại Thầy cô, bạn bè, mừng mừng tủi tủi. Hình ảnh
mà tôi không quên hôm ấy là anh Anh đã ôm chầm chị Én
và nước mắt tuôn rơi. Không biết vì sao, nhưng hình ảnh
đó không khỏi làm mọi người ngậm ngùi...
Các Thầy Cô của chúng ta ngày càng ít đi. Thầy Rạng,
Thầy Sum, Cô Hồng Vân đã yếu nhiều nhưng vẫn đến họp
mặt. Chúng ta đâu ai biết được mình còn được gặp nhau
bao lần nữa đây, vì thế hãy gặp nhau hàng năm nha các
bạn.
Tôi vẫn không quên lần về thăm Trường với các bạn
trong lớp tôi. Lần đó, khi vừa bước vào lớp học ngày xưa,
các bạn không nói lời nào, vội chạy ngay đến chỗ mình
ngày xưa. Tất cả các bạn ngồi ngay ngắn hai tay khoanh
tròn mắt nhìn lên bảng đen, im lặng như một học sinh
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ngoan ngoãn trong giờ học ngày xưa. Và sau một hồi, bạn
nào cũng đưa hai tay quẹt mắt lia lịa…
Sau này, dù gặp nhau thường xuyên hơn, nhưng
chúng tôi vẫn còn muốn gặp nhau nhiều hơn nữa để ôn
lại những kỷ niệm vui buồn. Có những chuyện, dù đã kể
đi kể lại nhiều lần như chuyện ăn cắp quít nhà bạn Tuyết,
vậy mà nghe xong vẫn cười thích thú! Tranh thủ nha các
bạn vì quỹ thời gian của chúng ta còn rất ít và không ai
biết được ngày mai …
Lần họp mặt thứ 13 hôm ấy, ngày Chủ Nhật
24.02.2019, sau những màn chào hỏi, chụp hình… giao
lưu giữa các anh chị (có lẽ một số anh chị sau 40 năm mới
gặp lại), ban Tổ chức mời mọi người vào bàn tiệc. Mọi
người chưa kịp cầm đũa lên thì bỗng tùng … tùng… tùng,
3 tiếng trống quen thuộc thân thương ngày nào vang lên
khiến tất cả mọi người lặng thinh … Sau một giây lặng,
mọi người đều hướng về cái trống vẫn đặt ở chân cầu
thang xem ai đã cầm dùi. Không phải Bác Bảo vệ, và cũng
không phải Thầy Giám Thị, mà là một “cô gái” gần 70 cái
xuân xanh đang còn đứng đó với dùi trống trên tay. Cô
gái ấy là Trương Thị Kim Anh. Vì quá bất ngờ nên không
ai chụp được tấm ảnh nào! Đó là điều mà tôi tiếc nhất
trong lần họp mặt lần thứ 13 này. Cám ơn bạn Kim Anh
nhé!
Cũng là tiếng trống ngày xưa ấy… nhưng âm vang nó
không hề thay đổi. Tuy nhiên, cũng tùy thời điểm và tâm
trạng của học sinh, tiếng trống có khi nó thật dễ thương
và có khi rất đáng ghét! Tiếng trống vào lớp làm cho các
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bạn đi học trễ cuống cuồng, lo lắng cổng trường sẽ khép
lại. Với những giờ học mình yêu thích, khi đang say sưa
nghe Thầy Cô giảng bài mà tiếng trống hết giờ vang lên
thì học sinh cảm thấy ghét tiếng trống ấy. Với những giờ
học không yêu thích thì tiếng trống lúc ấy thật dễ thương
vô cùng! Còn với tiếng trống tan trường thì là tuyệt vời
nhất! Đó là tiếng trống đáp lại sự mong chờ nhất của tất
cả học sinh sau những giờ học mệt mỏi và vừa đói bụng.
Nhưng dù thương, dù ghét, dù thích hay không thích
thì Tiếng Trống Trường mãi mãi vẫn là âm vang thân
thương nhất của thời áo trắng mà chúng ta chỉ tìm lại
được trong những lần họp mặt dưới mái trường xưa. Dù
bận bịu bao nhiêu, hãy cố gắng cùng nhau trở về thăm
Trường THCLTN các bạn nhé!
Tây Ninh, tháng 4 năm 2019
Chs/cgc Nguyễn Thị Nhường
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chs Ngọc Ánh
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Meï toâi, chieác xuoàng Ba Laù nhoû
Nhớ mẹ, chiếc xuồng và bến đò nghèo
Long Chữ - Tây Ninh
chs Thuyên Huy

Chèo chiếc xuồng con ba lá nhỏ
Mẹ đưa con ra tận bến đò
Con lên tỉnh học mùa Sim nở
Bếp chiều mẹ từ đó buồn so
Những sáng lạnh đông thôi nhóm lửa
Nhớ con mẹ chỉ biết nhìn sông
Áo bạc vai màu bông súng úa
Xuồng con mẹ lủi thủi ngược giòng
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Chiều tan trường học về nhà trọ
Nhớ mẹ nhớ khói bếp chiều buông
Nhà người tiếng ai cười đâu đó
Mở trang tập viết những chữ buồn
Rồi mẹ cũng già theo năm tháng
Đôi tay gầy guộc đếm tuổi đời
Chiếc xuồng cột lững bờ mương cạn
Đèn nghèo leo lét bóng chiều rơi
Một sáng mưa dầm thưa mái dột
Mẹ bỏ con đi bỏ mái chèo
Còn ai mà hẹn mai hẹn mốt
Nghẹn ngào xuồng ba lá khóc theo
Mùa này cũng mùa Sim tím nở
Đặt lên mộ mẹ những nụ đầu
Bên bếp hiên chiều con nhóm lửa
Mẹ về con kể chuyện ngày sau.
chs Thuyên Huy
Một sáng mưa dầm ngang qua xóm quê Lake Boga 2017)
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Caùi baøn chò em
chs Anna Duyên Chu
Trước mạ t Thi mọ t phụ nữ mỏ ng mả nh, gà y guọ c
nhìn không có sức só ng nhưng đôi má t lạ i rực sá ng tinh
anh như thuở nà o. Nhá t là cá i răng khẻ nh duyên dá ng
vã n cò n giú p chị giữ được né t duyên. Chị Lụ a đây mà . Thi
ôm chà m lá y chị, hai chị em cù ng thỏ n thức, hơn bó n
mươi năm rò i chứ ít sao?
… Năm đó trường Nữ Trung Họ c Ngọ c Vạ n mới thà nh
lạ p cũ ng là năm Thi vừa đạ u và o lớp sá u. Trường thá p tè
nên người ta cò n gọ i là Trường Chuò ng Gà . Trường có đủ
cá c lớp từ lớp sá u đé n lớp mười hai. Mõ i phò ng họ c sá p
xé p hai lớp, buỏ i sá ng lớp lớn, buỏ i chiè u lớp nhỏ . Phò ng
họ c củ a lớp Thi buỏ i sá ng, lớp mười mọ t củ a chị Lụ a, buỏ i
chiè u, lớp sá u củ a bọ n Thi.
Cá i duyên mà Thi và chị Lụ a bié t nhau thạ t hi hữu.
Mọ t hôm vừa cho cạ p và o họ c bà n tay Thi đụ ng nhà m mọ t
vạ t cứng bè n lá y ra xem. Ồ, cá i kẹ p bà ng đò i mò i có khá c
hình cô gá i xỏa tó c dà i ngang lưng, không thá y mạ t. Thi
cù ng cô bạ n ngò i bên săm soi cá i kẹ p hai đứa thích lá m
nhưng bà n nhau gó i lạ i kỹ và trước khi vè cả n thạ n bỏ và o
họ c bà n cho chị á y kè m má y chữ: “Gửi kẹ p lạ i cho má i tó c
củ a chị nè .” Trên đường vè Thi mường tượng khuôn mạ t
chị chá c đẹ p lá m và má i tó c chị chá c chá n vừa dà i, vừa
dà y mới kẹ p được cây kẹ p to đó .
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Suó t đêm á y Thi cứ tủ m tỉm cười nghĩ đé n người chị
chưa bié t mạ t cũ ng chả ng bié t tên, chá c chị vui lá m vì
nhạ n lạ i được kẹ p. Không bié t kẹ p chị mua hay ai tạ ng
cho chị nhỉ? Thi nhớ tới những câu chuyẹ n ngá n tuỏ i
thà n tiên hay vié t vè những chié c khăn tay, những cá i kẹ p
tó c mà nam thanh nữ tú trao nhau là m kỷ niẹ m. Chá c có
lẽ củ a người yêu chị tạ ng cho chị, Thi ước mơ mọ t ngà y
nà o đó cũ ng có mọ t nam thanh tạ ng cho mình chié c kẹ p
đẹ p như vạ y. Thi chìm và o giá c ngủ với hình ả nh mọ t
nam thanh trao cho Thi cây kẹ p đò i mò i.
Hôm sau, vừa và o lớp phả n xạ tự nhiên Thi cú i đà u
nhìn và o họ c bà n xem cây kẹ p đã được chị lá y chưa? Sao
lạ i cò n đây? Thi lá y cá i gó i nhỏ ra nhưng bó p và o không
cứng như cây kẹ p mà mè m mè m. Thi mở vọ i, bó n viên
kẹ o mả ng cà u hiẹ n ra với má y dò ng chữ: “Cả m ơn bé , tó c
chị đã nhạ n lạ i kẹ p rò i. Bié t ơn bé bà ng má y viên kẹ o do
chính tay chị gó i chuả n bị ăn té t. Đừng chê nhe bé . Cho
chị bié t tên và chị em mình ké t nghĩa được không? Chị
tên Ngọ c Lụ a.”
Thi mừng rơn trong lò ng, vì là con mọ t nên Thi đâu
có chị, nay né u được chị nhạ n là m em thì vui bié t má y.
Suó t buỏ i họ c hôm á y Thi ngò i như trong mơ, chả ng nghe
thà y cô giảng gì chỉ có niè m vui đang chié m trọ n tâm trí
Thi mà thôi. Thi hò i âm cho chị. Từ đó thư qua thư lạ i khi
thì chị gửi trá i ỏ i, khi thì má y trá i me chua kè m theo muó i
ớt, ngò i họ c mà nước mié ng cứ ứa ra trông cho mau hé t
giờ đẻ thưởng thức quà củ a chị. Thi luôn đi họ c sớm vì
không muó n bị má t quà . Ba tuà n sau chuả n bị nghỉ té t,
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chị gửi má y khoanh mứt khoai lang và má y thỏ i mức bí
trá ng tinh đẹ p má t lạ i thơm lừng. Chị hẹ n giờ họ c buỏ i
chiè u hôm sau Thi đi sớm hơn nửa tié ng đẻ chị em gạ p
nhau.
Thi bước những bước chân rọ n rà ng rả o thạ t nhanh
đé n lớp, sân trường vá ng vẻ , mới có má y bạ n trực vẹ sinh
trường đé n sớm đang đi nhạ t rá c, bá c lao công cũ ng có
mạ t sớm cù ng và i thà y cô trên văn phò ng. Từ xa, Thi thá y
dá ng mọ t người mạ c nguyên bọ dà i trá ng tay ôm cạ p da
đen trước ngực, má i tó c dà i ngang eo đứng dựa cửa lớp
má t hướng lên hà ng hoa mai đang nở phía sân chơi. Thi
hò i hợp qú a, chị Lụ a đây sao? Thi sải nhanh chân tới khẽ
gọ i: “Chị...Lụ a...” Chị quay phá t lạ i, á nh má t reo vui nhìn
và o má t Thi:
“Bé Thi hả em?”
“Dạ , là em nè ...” Thi á p ú ng.
“Chao ơi, bé đẹ p dữ ta, chị mê nhỏ rò i đó .” Chị vừa
nó i vừa ná m tay Thi đi và o lớp đé n chõ ngò i hai chị em
ngò i xuó ng nhìn nhau. Cười nhưng không nó i gì. Thi
không thẻ tả được chị đẹ p gió ng ai nhưng cứ nhìn mã i
chié c răng khẻ nh củ a chị. Là n da chị mịn mà ng trá ng
hò ng chứ không sà n sù i xanh mé t như Thi. Chị cười
duyên dá ng vô cù ng với cá i răng khẻ nh, bẹ o má Thi:
“Gì nhìn chị dữ vạ y bé , bây giờ nhỏ cò n muó n là m em
chị nữa không? Có đỏ i ý không?”
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“ Dạ không, nhưng vì em quá bá t ngờ khi gạ p chị đó
mà , chị đẹ p ngoà i tưởng tượng củ a em”
“ Trời ạ , mới bi lớn mà bié t tá n chị rò i, may là em
không có anh trai đó chứ né u có chị tưởng tá n dù m ông
anh em.” Thi bạ t cười khi nghe chị nó i. Hai chị em hò hởi
từ đó , hôm á y Thi cũ ng được chị cho bié t nguò n gó c củ a
cây kẹ p. Đú ng như Thi đoá n, anh á y tạ ng cho chị, cây kẹ p
anh mua nhưng hình cô gá i là do chính tay anh khá t từng
né t mọ t. Thi suý t soa khen anh khé o tay, chị nó i anh họ c
đạ i họ c mỹ thuạ t mà không khé o tay sao được, trong
tương lai anh sẽ là nhà điêu khá c. Thi trò n má t khâm
phụ c vì đó i với Thi viẹ c vẽ vời sao khó quá .
Hai năm sau gia đình chị chuyẻ n vè Sà igò n vì ba chị
là m trong trung tâm huá n luyẹ n Quang Trung. Chị em xa
nhau, chỉ thư từ qua lạ i cho đé n ngà y chị đi lá y chò ng. Thi
không thẻ quên danh từ mà cá c bạ n Thi dà nh nó i vè chị “
Chị Lụ a duyên dá ng.” Chị há t hay lá m, mõ i dịp văn nghẹ
là chị có trình diẽ n đơn ca chị cò n nhạ n dạ y cho bọ n Thi
mú a nữa. Thi nhớ nhá t bà i “Em gá i vườn quê” chị dạ y
mú a đi dự thi với cá c trường trong tỉnh được giải nhá t.
Ngà y má t nước, Thi và chị má t liên lạ c vì hò an cả nh
khó khăn thư từ không gửi được nên là m sao bié t đuợc
tin tức củ a nhau. Thi được chò ng bả o lã nh đi Mỹ đã hơn
hai mươi năm qua, mõ i là n có dịp vè nước Thi đi ngang
ngã tư Trung Chá nh lò ng luôn bò i hò i nhớ chị vì đó là nơi
gia đình chị ở khi trước.

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

11

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Năm 2017, trong dịp dự họ i nghị Liên Trường Tây
Ninh, Thi may má n được gạ p người bạ n thân củ a chị họ c
chung khi xưa ở trường Ngọ c Vạ n. Cò n vui mừng nà o
hơn. Thi được bié t chị vã n cò n ở Viẹ t nam nhưng hoà n
cả nh không khá lá m. Ba chị đi họ c cả i tạ o ché t ngoà i Bá c,
mẹ chị vì tả o tà n nuôi con nên ché t vì bẹ nh lao. Chị mọ t
thân nuôi chò ng bị mù lò a vì hó a chá t anh trọ n nhà m sao
đó khi anh pha đẻ sơn và o bức tượng anh điêu khá c. Anh
chị có mọ t con trai là m nghè chạ y xe Honda ôm, đã lạ p gia
đình có hai con.
Thi liên lạ c lạ i với chị gửi giú p chị chú t quà Té t và là n
vè nước nà y Thi tìm đé n thăm chị. Kỷ niẹ m ù a vè , hai chị
em vô cù ng xú c đọ ng, hai bờ vai run lên bà n bạ t, hai cõ i
lò ng nức nở, hai giọ ng nó i nghẹ n ngà o cù ng gọ i “ Chị”!
“Em!”
Trong mà n lẹ nhoà , Thi như thá y hiẹ n ra ngôi trường
cũ, cửa lớp chị đang đứng với má i tó c tung bay, cá i kẹ p
đò i mò i, nhá t là cá i họ c bà n củ a chị, củ a em.
Anna Duyên Chu
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(Một lần trở lại Bến Đình. Nhớ người đã tha hương)

Người xưa trở lại nơi này,
Bến Đình hiu quạnh thuyền chài lỏng neo,
Gió reo át tiếng mái chèo,
Lục bình trôi giạt vòng vèo chốn quen!
Sông dài như cũng dài thêm,
Phượng vĩ rũ bóng bên thềm đá rêu,
Mây buồn một kiếp phiêu diêu,
Dừng nghe ai kể lể nhiều nhớ thương!
Nhánh sông Vàm Cỏ mờ sương…
Bình minh tỏa vệt nắng vương sắc hồng…
Hoa lục bình tím mặt sông…
Bóng hai đứa bé lông nhông vớt bèo!
Trẻ con ở bến sông nghèo,
Bốn mùa chỉ biết vớt bèo tắm sông!
Đòn roi những buổi lông bông,
Bơi qua sông để… chỉ mong bơi về!
Đoạn đời qua mấy nhiêu khê,
Làm sao quên được bến quê sông Vàm…
Tuổi thơ nào có đò ngang,
Bơi qua sông để… thêm trang sử đời!
Cố nhân giờ quá xa vời…
Bến xưa Phượng nở rực trời tháng tư,
Thềm rêu …thôi xin giã từ,
Ngày xưa gởi lại thuở mù mịt xưa
chs Minh Phượng
Trường Trung Học Công Lập Tây Ninh, khóa 64 – 71
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chs Ngọc Ánh
Thoáng xa xa điệu ru chiều tha thiết
Gợi nhớ về trong tiềm thức xa xưa
Cơn gió Lào oi ả giấc ban trưa
Hoa phượng nở ve sầu ngân réo rắt

Cung điệu hè về vang vang dìu dặt
Bạn lòng ơi! Lưu luyến buổi chia tay
Ngôi trường kia đã in bóng bao ngày
Thư ai ngỏ chép bằng màu mực tím

Mái tường rêu biết bao nhiêu kỷ niệm
Áo học trò trắng xóa tóc thề bay
Tiếng ve sầu ngân vọng buổi chiều nay
Màu hoa đỏ một thời tha thiết quá
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Trong sân trường nhánh bàng xanh thay lá
Cũng không còn nắc nẻ tiếng cười vui
Ngày chia tay cùng luyến tiếc ngậm ngùi
Mùa Thu tới biết có còn gặp lại

Nhớ nhung nhiều những ngày xưa thân ái
Người phương trời, người góc biển chơi vơi
Biết tìm đâu trên vạn nẻo đường đời
Bao tiếc nhớ hằn sâu trong ký ức

Hạ lại về dưới nắng hồng rưng rức
Chập chờn theo gió áo trắng ai bay
Cánh phượng hồng rơi như những tàn phai
Kỷ niệm cũ vẫn còn trong tâm tưởng

chs Ngọc Ánh nguoideplongyen
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Caây ñeøn maêng xoâng
chs/cgc Phạm thị Hòa
Thằng con út hồ hởi đem về một cây đèn măng xông
(Manchon). Nhìn cái đèn, mình biết đây là món đồ cổ, lớn
hơn cả tuổi con mình. Bỗng dưng, mình chợt nhớ cái thời
khoảng cách đây gần 60 mươi năm, khi mới vào lớp Đệ
Thất trường Trung Học Tây Ninh…
Lúc đó, nhà mình ở cửa số 7, ngoại ô Tòa Thánh Tây
Ninh, một xóm nhỏ với mấy chục nóc nhà tranh, nhà lá,
và nhà ngói cùng với một cái chợ chồm hổm chỉ họp vào
buổi sáng. Mọi người ở đây đều xài đèn dầu leo lét vào
buổi tối. Có nhà dùng đèn Hoa Kỳ, lớn và sáng hơn, nhưng
lại gần rất nóng và tốn dầu nhiều hơn.
Về sau, chú Ba Hửu bán tạp hóa trong dãy phố đối
diện chợ chồm hổm, mua từ Saigon về một cây đèn măng
xông. Cửa tiệm của chú sáng lên. Nhờ đó, buổi tối tiệm
chú bán thêm được hàng. Nhưng đèn sáng làm đám con
nít tò mò tụ họp đứng nhìn trước tiệm nên thỉnh thoảng,
con chú Ba phải chạy ra đuổi tụi nó đi chỗ khác.
Gia đình mình cũng mướn nhà ở dãy phố đó, cách
tiệm chú Ba mấy căn. Mẹ mình làm chủ một tiệm may
nhỏ, có hai cái máy may đạp bằng chân hiệu Singer.
Gần Tết, khách hàng đặt may quần áo rất đông. Ngày
thường thì không có vì bà con xung quanh xóm đó rất
nghèo nên mọi thứ mua sắm đồ mới đều dồn vào dip Tết.
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Mẹ mình có khi phải thức rất khuya để may và làm khuy
nút nhưng vẫn không kịp giao hàng. Mẹ ao ước có cây
đèn. May thay, có người quen đi Saigon và mua dùm một
cây "măng xông".
Cây đèn nầy đốt bằng dầu hôi và có 2 phần: Bầu
và ngọn đèn. Bên ngoài có kiếng thủy tinh trong uốn
tròn bao chung quanh bộ phận tỏa sáng (măng xông).
Dầu được đổ dầu vào cái bầu phía dưới rồi bơm bằng
ống bơm gắn trong bình đèn. Dầu từ từ chảy lên ống trên
đầu đèn rồi dẫn xuống măng xông. Mồi lửa măng xông
giống như một cái túi nhỏ, màu trắng, măng xông phình
ra và đèn từ từ tỏa sáng. Tuy ánh sáng không được rõ như
đèn neon bây giờ nhưng nó có thể kéo dài 2, 3 tiếng đồng
hồ. Nếu thấy ánh sáng bị mờ thì phải bơm tiếp hoặc châm
dầu. Đèn thường được móc treo giữa nhà và cái chụp đèn
làm ánh sáng tỏa xuống phía dưới.
Đổ dầu vào bình đèn thì dùng một cái phễu nhỏ và
cũng phải có "kỹ thuật". Nếu làm không đúng, đèn sẽ phụt
cháy, tung khói đen bay mù và có thể gây hỏa họan. Mẹ
mình làm rất tốt nên chưa bị gì. Khi măng xông bị thủng
hoặc khi đụng vào tan như bột thì phải mua cái mới về
thay.
Mỗi khi đèn đốt lên, bà con hàng xóm thường tụ đến
chuyện trò vui vẻ. Trong những năm tháng khó khăn ở
vùng quê nghèo, không có điện, cây đèn nầy đã là một
công cụ tuyệt vời. Nhờ nó mà mình được học bài dễ dàng,
vì nó sáng nhưng không nóng như đèn dầu.
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Cũng nhờ có cây đèn "măng xông"nên mẹ mình đã
may kịp thời quần áo cho bà con xung quanh cho dịp Tết
và có tiền để chi dụng cho gia đình nhỏ của mình, gồm
hai mẹ con và bà nội.
Cây đèn chấm dứt sứ mạng của nó hai năm sau đó khi
trong xóm có một người đi Saigon và đem máy phát điện
cũng chạy bằng dầu hôi về mắc đèn neon cho bà con trong
xóm. Cứ khoảng 7 giờ tối, điện tỏa sáng mọi nhà và đến
11 giờ thì tắt. Dĩ nhiên, bà con phải trả tiền vì cách dùng
tiện lợi hơn so với đèn măng xông.
Thấm thoát đã gần 60 năm trôi qua. Bây giờ, không
biết có còn ai dùng loại đèn nầy ở những vùng xa xôi hẻo
lánh không? Những khuôn mặt và những ánh mắt sáng
lên khi nhìn thấy cây đèn trong xóm nghèo xưa cũ bây giờ
ở phương nào? Cầu mong sao họ luôn gặp những niềm
vui trong cuộc sống.
Mẹ mình cũng ra người thiên cổ, không kịp hưởng
những tiện ích của công nghệ mới. Nhưng bài học về sự
chịu khổ của một người phụ nữ nhà quê, bình dân trong
những tháng ngày vất vả để nuôi
con ăn học đã để lại cho con cháu
những bài học quí giá.
Đây là hình mình lấy trên
mạng. Mời xem để nhớ về một
thời...
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chs/cgc Lê thị Thông
Cổng trường đã mở. Sau 48 năm, đây là lần đầu tiên
tôi không phải thập thò bước vào cánh cổng này, vì cổng
chỉ dành riêng cho Giáo sư, nếu bước vào là vi phạm nôi
qui. Năm 64-65, khi tôi vào lớp Đệ Thất B cho đến năm
70-71, học lớp Đệ Nhất A1. Lúc đó, tôi chưa bao giờ dám
hiên ngang vào cổng.

Băng qua con đường dốc vào cổng, bảng tên
"TRƯỜNG TRUNG HỌC" trên nền vôi màu vàng vẫn còn
đó. Tim tôi đập mạnh. Cổng trường như reo mừng đón
nhận người xưa!
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Đêm qua, tôi đã nôn nao không ngủ được vì trong
lòng cứ mơ màng, nghĩ đến ngày mai phải tìm đến chỗ
những nào để chụp hình và không biết mình sẽ gặp
những ai…
Đứng trước phòng học, ngắm dãy hành lang, tôi lay
hoay chọn chỗ chụp hình nhưng dãy hành lang giờ hơi tối
vì bị đã được che chắn, không còn mở toang đón nắng,
ngắm mây trời lặng lẽ bay như ngày nào… Tôi đứng đó
bồi hồi nhìn những bậc thang quen thuộc, từng ghi dấu
những bước chân tung tăng chạy nhảy, vui đùa những khi
ra trường...
Nhìn qua dãy lầu Nam sinh, tôi chợt mỉm cười vu vơ.
Nơi đó có Căn-tin của chú Bảy. Nghe nói bán nhiều món
hấp dẫn lắm! Chỉ nghe nói thôi chứ suốt thời gian học, tôi
chưa từng đặt chân đến. Chắc các bạn nữ cũng hiểu vì sao
rồi!
48 năm trôi qua nhưng lòng tôi vẫn luôn đầy ắp
những kỷ niệm. Giờ trở lại trường cũ, người xưa đã đi về
một chốn xa xôi nào đó. Các bạn tôi ơi! Có khi nào bạn
nhớ những ngày chung lớp, những lúc cười đùa ghẹo
chọc nhau, những buổi tung tăng trên con đường đến
trường, và những ngày tháng vô tư của một thời áo trắng?
Tôi trở về đây để tìm lại những dấu yêu ngày nào. Mình
sẽ đếm được bao lần"trở lại" khi tuổi đời ngày càng chồng
chất? Thời gian cứ vô tình lặng lẽ trôi qua và giờ đây, tất
cả chỉ còn là hoài niệm…
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Caûm xuùc
chs/cgc Nguyễn Cang
Thăm trường xưa*
Tôi về tìm lại tuổi thơ
Lòng nghe dào dạt bên bờ đại dương
Chim bay khuất núi mờ sương
Tôi cây khô đứng, ai thương cho mình?
Qua cầu Quan**
Bước qua mấy nhịp cầu Quan
Nhớ người xưa cũ lỡ làng giấc mơ
Đàn kia đã đứt dây tơ
Cung thương lỗi nhịp bơ phờ bấy lâu
Tỉnh say một chén cơ cầu
Bạn bè phiêu bạt tìm đâu bây giờ?
Người đi lạc bước bơ vơ
Có nghe thác đổ bên bờ quạnh hiu
Bể dâu trần thế cũng nhiều
Biết còn gặp lại người yêu trong đời?
Nguyễn Cang
* Trung học Tây Ninh
**Cây cầu tại thị xã Tây Ninh
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CHUYỆN HỌC CHỮ NHO Ở
ĐẠO ĐỨC HỌC ĐƯỜNG VÀ
TRƯỜNG LÊ VĂN TRUNG
chs/cgc Phạm thị Hòa

Xin thưa trước với các bạn đây chỉ là một hồi ức
những năm tháng còn bé, khi tôi còn học tại Đạo Đức Học
Đường và Lê văn Trung... Viết để tặng các bạn đã từng
theo học tại hai ngồi trường này và để cùng nhau ôn lại
những kỷ niệm học sinh thuở xa xưa.
… Tôi vào học tại Đạo Đức Học Đường lớp Trung
đẳng (tức lớp 4 bây giờ) niên học 1953-54. Sau khi học
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lớp Đồng Ấu và Dự bị tại trường Bàu Cà Na (nhảy lớp, bỏ
qua lớp Sơ Đẳng). Đây là trường do đạo Cao Đài thành lập
dành cho học sinh nghèo nên không phải đóng học
phí (*). Ngôi trường được xây cất rất đơn giản: nền đất
dậm, tường và mái đều lợp tranh. Mỗi lớp có bàn ghế thô
sơ và một tấm bảng đen.
Thể thức xin vào học dễ dàng, không giới hạn tuổi tác
và không phải kèm học bạ. Miễn là Cô hoặc Thầy lớp đó
nhận là được. Trong lớp tôi có nhiều anh chị có lẽ đến 1617 tuổi.
Thầy đến lớp thường mặc bộ bà ba trắng hoặc Âu
phục với áo sơ mi, quần tây. Cô thì luôn là áo dài trắng,
quần đen. Hoc trò có gì mặc nấy, không có đồng phục. Về
các bài học, sau nầy tôi mới biết là đã được lấy từ Quốc
Văn Giáo Khoa Thư. Bài học thuộc lòng luôn dạy về tình
yêu Tổ quốc, Đồng bào, chia sẻ trách nhiệm với mọi người
chung quanh và những bài thơ tiếng Việt dịch từ tác
phẩm Ngụ Ngôn của La Fontaine.
Năm đó tôi học lớp Trung Đẳng với cô Kiêm (tháng
9/1953). Cô có dáng người trung bình, búi tóc sau ót.
Giọng nói của cô thanh, lớn và rõ ràng. Lớp học 6 ngày
mỗi tuần và chỉ nghỉ ngày Chủ Nhật. Lên lớp Trung Đẳng
tôi có học thêm chữ nho, mỗi tuần 2 giờ.
Thầy dạy chữ Nho chúng tôi, mọi người thường gọi
thầy Hai Nho. Thầy không bao giờ mặc Âu phục. Khi đến
lớp, thầy luôn đạo mạo với áo dài đen, quần trắng. Thầy
nói năng nhẹ nhàng, từ tốn với học trò.
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Thầy chép bài học lên bảng. Chúng tôi gò tay chép
theo, sau đó là thầy cầm thước, chỉ từng chữ, chúng tôi
răm rắp đọc theo: Quân, Sư,phụ, Tử, Quốc, Gia...
Học được một số chữ xong thì sau đó học một đọan
dài hơn. Sau nầy, tôi mới biết đó là những đọan trích
trong TAM TỰ KINH gồm những câu nói của Khổng Tử,
Mạnh Tử như:
Nhân chi sơ,tính bản thiện,
Nhân bất học bất tri lý,
Ngọc bất trác bất thành khí .
Hoc dã hảo bất học dã hảo
Hoc giả như hòa như đạo
...
Hữu Từ Phụ : Có cha hiền lành
Tất hửu hiếu tử : Ắt có con thảo thuận.
Chữ nho lằng ngoằng khó viết và khó hiểu. Những bài
học thường theo chủ đề Trung, Hiếu, Nghĩa... Bài học
bằng văn vần tiếng Việt nên chúng tôi cứ theo đó mà học
thuộc lòng. Lâu lâu thầy gọi trả bài, cứ thế ngẩng đầu mà
đọc liên tục. Nếu trả lời ro ro (cách nói hồi đó khi thuộc
bài) thì được lãnh điểm cao về chỗ ngồi.
Đôi khi mở đầu giờ học, thầy viết một đọan chừng 7,
8 chữ của bài trước và gọi một học sinh để hỏi đó là chữ
gì. Lúc đó, chúng tôi phải lẩm nhẩm đếm coi chữ đó ở
hàng mấy trong câu rồi suy ra nhưng cũng có đứa xui sẻo,
tính sai vị trí chữ nên trả lời bậy hoặc im thít. Nếu không
nhờ các bạn nhắc thì ăn đòn là cái chắc, vì làm sao mà nhớ
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"mặt chữ" được? Hồi đó không thuộc bài thường bị đòn
bằng roi mây, tôi nghe nói có vài trường học trò bị phạt
bằng cách quì gối trên vỏ quả mít nhưng hai trường Đạo
Đức và Lê văn Trung đều không dung hình thức phạt này.
Hết năm học, chữ nghĩa cũng bay theo thầy. Cuối lớp
trung đẳng, nhà tôi dời ra cửa số 7 ngoại ô nên tôi lên lớp
cao đẳng của thầy Đáng ở trường Lê văn Trung. Vì cuối
lớp Cao đẳng, học sinh phải thi Cao đẳng Tiểu học nên
chữ Nho chỉ học ở Đệ nhất Lục cá nguyệt rồi ngưng.
Sau nầy tôi có hỏi một số bạn cùng thời ở các tỉnh khác
cùng học SPSG, các bạn nói ở tỉnh mình không có học chữ
Nho, vài nơi học tiếng Pháp. Tôi nghĩ trường Đạo Đức và
Lê văn Trung vì muốn học sinh mai sau thành người, lấy
chữ Hiếu, Lễ, Nghĩa làm trọng nên mới dạy chữ Nho.
Qua một thời gian học chữ Nho ở Tiểu học, tôi không
thể nhớ được mặt chữ nào, nhưng những bài học thuộc
lòng về hiếu nghĩa thì vẫn còn thuộc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng
nếu muốn đặt một nền tảng đạo đức cho học sinh Tiểu
Học, các Thầy Cô có thể dạy những bài bằng Tiếng Việt để
dễ nhớ và phù hợp với tuổi nhỏ.
Bây giờ, nghe nói đem chữ Hán vào trường cho học
sinh như một ngoại ngữ bắt buộc. Tôi thấy việc nầy
rất mất thời gian, không dễ áp dụng cho Thầy lẫn trò
trong khi tiếng Anh đang là ngôn ngữ quốc tế, dễ học, và
dễ hiểu. Thật ra, biết giỏi một ngoại ngữ là điều tốt nhưng
áp dụng một cách máy móc những tư tưởng của
Khổng Mạnh vào chương trình học có lẽ không còn thích
hợp vì các Cụ sống ở thời đại xưa suy nghĩ về quyền bình
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đẳng của con người rất khác với thời đại nầy... Các bạn
nghĩ sao?
Cũng nhân đây xin giới thiệu với các bạn 37 bài viết:
CHỮ NHO DỄ HỌC...MÀ HỌC KHÔNG DỄ (Bài 1 đến 37 )
của Nhà giáo Đỗ Chiêu Đức trên Trang Hoài Niệm Tây
Ninh để các bạn yêu thích chữ Nho tham khảo:
P. Hòa
https://hoainiemtayninh.blogspot.com/2016/01/chunho-de-hoc-bai-1.html
(*)Những năm đầu HS.ở ĐĐHĐ và Lê văn Trung
được họcmiễn phí . Năm 1957 mới thu tiền hoc
10đồng/tháng/hoc sinh
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Doøng soâng hai laøn nöôùc
chs Khánh Dũng

Một buổi chiều hè , tháng 3 năm 1973, sau một cuộc
hành quân mở đường trên tỉnh lộ 51, đơn vị trở về hậu
cứ Tiểu Đoàn. Tôi xuống xe, đi về cuối dãy nhà dành cho
sĩ quan đơn vị, nhìn về phía đầu hồi, tôi thấy một người
cao ráo, trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, mặc quân phục,
mang lon chuẩn úy. Trông thấy tôi, anh ta đưa tay chào.
Tôi chào đáp lại: “Mới về đơn vị à?”
Anh ta rụt rè đáp lại:
“Dạ, em mới về, chờ trình diện Tiểu Đoàn Trưởng”
Tôi khoát tay:
“Đại úy Hai đang ở Trà Cú , hai ngày nữa, ổng mới về”.
Anh ta trả lời nhỏ nhẹ:
“Dạ, vậy em phải chờ ông”.
Tôi bước nhanh về phòng. Sau khi tắm rữa xong. Tôi
xuống căn tin, vừa ngồi vào bàn, nhìn xuống cuối dãy, tôi
thấy anh sĩ quan trẻ ngồi trầm ngâm bên ly café. Tôi đưa
vẫy:
“Ăn cơm chưa, lại đây cùng ăn, cho vui”
Anh ta hớn hở, đi về phía tôi:
“Dạ, em mới ăn xong. Đến ngồi với huynh trưởng cho
vui”.
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Tôi đáp lại: “Thế à”
Anh ta ngồi nhìn tôi ăn, ra vẽ bối rối, không biết, mở
đầu câu chuyện như thế nào. Tôi gợi chuyện:
“Cậu tên gì? Quê cậu ở đâu? “
“Em tên Nguyễn Thế Hùng. Em ở Đà Nẵng.”
Tôi hỏi: “Cậu có biết vùng nầy? Vì sao chọn về đây?“
Hùng ngập ngừng:
“Dạ không! Em chọn một cách ngẫu nhiên, do thấy
tên là lạ! “
Tôi bật cười, và tiếp tục ăn cơm. Khi ăn xong, tôi đứng
dậy, và nói:
“Cậu có chỗ ngủ chưa, nếu không có, về phòng tôi
ngủ, cho vui? “
Hùng vui vẻ nhận lời: “Dạ, em về ngủ với HT. “
Tôi đưa Hùng về barrack. Tôi và Hùng vừa bước vào,
một đám sĩ quan đơn vị đang ngồi đánh xì phé, thấy
chúng tôi đến, họ ngước nhìn, Trung úy Thiện cất giọng:
“A, có tay mới về…biết đánh bạc không em? Ngồi
xuống đây!”
Hùng trả lời ngập ngừng: “Dạ, không biết.”
Những tiếng cười nắc nẻ cất lên. Tôi bảo Hùng:
“Cậu vô phòng tôi, cuối dãy, bên trái. Ngủ trước đi.”
Hùng trả lời: “Dạ, HT để em ngồi chơi, chút nữa, đi
ngủ.”
Tôi ngồi xuống, đảo mắt, và bắt con bài, đưa lên mắt,
nặn từng lá bài, vẽ mặt dãn ra thích thú. Cứ thế, các ván
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bài lướt qua chầm chậm. Tôi quên đi sự có mặt của Hùng,
và mọi thứ chung quanh. Hơn 23 giờ, nhìn lại số tiền, tôi
thấy khá cộm, chắc thắng được vài trăm. Bỗng có tiếng
điện thoại bàn reo vang, tiếng của Thượng sĩ Bùi cất lên:
“Trung úy Thiện, Đại úy TĐT gọi “
Trung úy Thiện lầm bầm: “Mẹ, có chuyện rồi đây.”
Từ phòng trực, bước ra. Trung úy Thiện hạ giọng:
“Lệnh Tiểu Khu, Đại Đội 2-3 chuẩn bị. Trung úy Tuấn,
Hiển, theo tôi qua phòng 3 nhận lệnh. Thượng sĩ Mùi tập
họp quân số, Thiếu úy Pháo, ban 4, trang bị cấp số đạn tác
chiến, chuẩn bị 1 Dodge và 6 GMC… Giải tán ngay!”
Tôi bước nhanh về phòng, lấy súng và nón sắt, áo
giáp. Hùng nằm nghiêng, tay ôm đầu, ngủ say.
Ngày tháng trôi nhanh. Sau một tuần lễ, tham dự trận
đánh giải vây đồn Trà Sim. Tôi trở về hậu cứ tiểu đoàn,
gặp lại Hùng. Cậu ta cho biết, tiểu đoàn trưởng giao coi
ban 4, thế Thiếu úy Pháo bị thương, trong đợt tiếp tế trận
đánh đồn Trà Sim vừa qua. Cứ thế mỗi tối, Hùng qua
phòng, ngủ chung với tôi, và câu chuyện đời sinh viên, và
gia đình, được Hùng kể ra, trong giấc ngủ chập chờn đời
lính chiến.
Hùng vào Sàigon, học đại học Vạn Hạnh, ở nhà người
cậu tại đường Trương Minh Giảng. Gia đình Hùng, gồm 6
anh chị em. Hùng con thứ sáu. Năm học thứ hai, Hùng bị
động viên vào Thủ Đức. Ra trường, Hùng về đơn vị của
tôi. Hùng có nét mặt thư sinh, tính tình hồn nhiên, chân
chất. Mỗi đêm, khi nghe tiếng súng nổ, Hùng trở mình,
nắm chặc tay tôi, ướt đẫm mồ hôi…Tôi coi Hùng như đứa
em ruột. Tội cho cậu ấy, đi vào cuộc chiến, như đi dạo
chơi, tham dự pinic ngày dài.
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Những ngày cuối tháng 4, đơn vị hành quân liên tục.
Tiểu Đoàn đóng tại Ba Động, chặn địch từ phía biển, chiến
trường ác liệt, triền miên... Khi về tới thị xã, tôi được tin,
Hùng đã về Saigon, trước đó 3 ngày.
Sau đó, là những năm tháng nhọc nhằn, tủi nhục,
trong chốn lao tù. Những khốn khó tưởng như không thể
vượt qua trong những ngày tháng đen tối của những
người ở lại. Tôi hầu như quên lãng mọi chuyện đã qua.
***
Một buổi sáng tháng 5 năm 2014, tôi nhận một cú
phone, giọng một người đàn ông lạ cất lên:
“Alo, chào HT, ông nhận ra tôi không?”
Thoáng bối rối, tôi hỏi lại:
“Xin lỗi, anh là ai?”
Đầu dây bên kia, một giọng cười dòn dã:
“A, Tôi là Hùng đây.”
Tôi ngập ngừng:
“Hùng 523 C.T?”
Một giọng cười vang lên:
“Đúng rồi. Sáng mai, tôi lên thăm HT.”
Tắt điện thoại, tôi ngồi thừ ra, miên man suy nghĩ.
Sáng hôm sau, tôi đón Hùng tại bến xe tốc hành. Từ xa,
nhìn thấy một người đàn ông cao to, da trắng trẻo, mặc
áo Pull màu xanh, quần Jeans, mang giày Addidas. Đích
thị là Hùng ngày xưa. Hùng bắt tay tôi hồ hởi:
“HT khỏe không? Lâu quá không gặp lại ông.”
Tôi xúc động vì tấm lòng của Hùng. Tôi giục Hùng:
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“Thôi cậu lên xe, mình đi ăn sáng, rồi uống café, nói
chuyện sau “.
Trong quán phở HN, Hùng hứng thú kể chuyện:
Những ngày cuối tháng 4, hậu cứ tiểu đoàn vắng vẻ,
sĩ quan- lính lần lượt bỏ đi. Không liên lạc được với
BCH/TĐ, tôi lang thang, không biết đi đâu. Sáng ngày 27,
anh Năm tôi, từ Saigon xuốngvà giục tôi về ngay. Ngày
28/4, gia đình tôi xuống Cát Lái gặp một đứa em họ, làm
hạm trưởng tàu hải quân, đưa cả gia đình ra biển. “
Hùng gọi thêm tô phở thứ 2, quay sang tôi:
“HT ăn thêm, uống một chai nữa nhé!”
Tôi lắc đầu, cười nhẹ. Hùng tiếp tục kể:
“Sang Mỹ, gia đình tôi sống nhiều tiểu bang như
California, Oregon…Sau cùng, định cư tại Houston, Texas.
Tôi lấy vợ, cô ấy dân Saigon. Chúng tôi có một trai, và một
gái. Hiện nay, con cái ra trường, có công việc làm. Trước
đây, tôi làm cho một công ty dầu hỏa của Mỹ, cách nhà 2
giờ lái xe nhưng sau đó chuyển sang làm cho Post Office
để được nhàn nhã hơn.”
Ngồi uống café, Hùng hỏi tôi:
“HT còn nhớ Thiếu úy Long, Thiếu úy Hải không?”
Tôi trả lời:
“Sao quên được, mấy tay đó, bây giờ ra sao?”
Hùng kể:
“Ông Long ở Oregon. Ông Hải ở Florida. Hai ông nầy,
từ lúc ra đi đến nay, chưa về Việt Nam. Ngay khi, bố ông
Hải mất, ông cũng không về.”
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Tôi ngồi yên lặng. Hùng gợi chuyện tiếp:
“HT nhớ anh Năm tôi- anh Trí?”
Tôi đáp:
“Không nhớ rõ lắm. Anh ấy, vẫn ở Mỹ chứ?”
Hùng bắt chuyện về người anh thứ Năm:
“Anh Trí tốt nghiệp Ph.D in Economics tại Stanford
University. Anh đi dạy ở Singapore, Thailand. Năm 1987,
anh được mời về giảng dạy tại Việt Nam. Sau đó, anh làm
đại diện cho chánh phủ Mỹ, trong các dự án ODA. Anh
thường xuyên qua lại, nên gia đình tôi đã mua một căn
nhà ở Tân Bình.”
Tôi thăm dò Hùng:
“Tôi nghe nói, có ít người ra đi quay trở về
Việt Nam?“
Hùng cười tươi tắn:
“Lúc trước, tôi cũng nghĩ như HT. Nghe anh tôi kể lại
rằng đối tác của anh, là các thứ trưởng, bộ trưởng,
UV/TWĐ… Họ cởi mở, dễ dãi trong công việc làm ăn cũng
như giao tế. Anh ấy nói họ “Đỏ vỏ - Xanh lòng” hết cả rồi!
Tôi nghe đăng đắng, nghẹn trong cổ:
“Thế các tướng-tá phe mình ở bên ấy, các ông lên
tiếng ca tụng chế độ CS, có đúng không? “
Hùng trả lời:
“HT muốn nói các ông TTK, NKB...? HT ơi! Thấy vậy,
chứ không phải vậy! Nhiều người chửi rủa, do họ không
hiểu, chuyện bên trong! “
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Tôi đưa Hùng về nhà. Hùng đến chào vợ tôi, và có nhã
ý tặng chúng tôi, một ít quà, Hùng mang từ Mỹ về…Buổi
trưa, tôi đưa Hùng đi một vài địa điểm, và vòng quanh thị
xã. Buổi chiều, tôi chở Hùng ra bến xe đi Saigon. Chia tay
tôi, Hùng bộc bạch:
“Tôi vừa từ Phan Thiết về hôm qua. Sáng nay, tôi lên
thăm ông. Ngày mai, tôi sẽ đi Huế-Đà Nẵng, Quảng Bình.
Chúc HT an lành, vui vẻ.”
Tôi ngỏ lời cám ơn, và chúc Hùng , có chuyến du lịch
tốt đẹp. Trên đường về, tôi rẽ qua quốc lộ, chạy về hướng
Cẩm Giang. Vô chùa Cẩm Phong, tôi dựng xe, đi ra phía
sau chùa, ngồi dựa trên ghế đá nhìn xuống sông Vàm Cỏ.
Nắng chiều dìu dịu. Xa xa đàn cò trắng bay nhanh về
hướng chân trời. Giữa dòng sông, lững lờ hai màu nước
xanh- đục, lặng lẽ trôi về nơi vô tận. Tôi chợt nhớ, một
câu nói nào đó: “Only freed from past burdens, can we
take advantages of the present”.
Bầu trời bắt đầu chớp lạch. Những vạch sáng lóe
nhanh, vụt tắt và mây đen ùn ùn kéo về. Tôi đứng dậy, uể
oải bước đi, văng vẳng một âm thanh sâu thẳm vọng về:
“The half-truth is just as wicked as a complete lie, for it
deceives as fully.”
Khánh Dũng

30th August 2014.
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chs Ngọc Ánh
Tưởng niệm thầy Võ Thanh Tòng

Đường xây giáo dục cổ xưa giành
Tiết nghĩa công dầy chẳng nệ danh
Tước chỉ sư quyền cao kiễm hạnh
Gồm thâu lễ thức đạt công thành
Chu toàn huấn trẻ thêm cường mạnh
Mở lối rèn trui giữ vẹn thanh
Vững lộ con đò trên nẻo chánh
Thầy cô đức độ khổ muôn ngành
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Nhôù meï
chs Anna Duyên Chu
Một đóa hồng màu hồng cho bạn,
Vì bạn còn mẹ để yêu thương,
Để hỏi han sớm chiều phụng dưỡng,
Để còn nghe mẹ trách, mẹ hờn.
Một đóa hồng màu trắng cho tôi,
Cho những ai không còn mẹ nữa,
Cho những ai đã mất mẹ rồi,
Nghẹn thốt lời “Nghìn thu vĩnh biệt”
***
Bạn nhớ không công lao từ mẫu.
Biển Thái bình ví sánh được chăng?
Bước vào đời nhờ tay mẹ dắt,
Chữ vỡ lòng mẹ dạy bờ a (ba)
***
Tuổi mộng mơ mẹ trông mẹ ngóng,
Ánh đèn khuya thấp thỏm đợi mong.
Ngồi bên chồng trên bàn thờ nhỏ,
Mẹ khấn thầm “xin bảo vệ con.”
***
Con theo chồng mẹ lòng đau đáu,
Se sắt hồn thương trẻ dại khờ,
Ăn chưa biết no, lo còn chưa tới.
Mẹ dõi theo từng bước đường đời,
Phận gái mười hai bến nước đục trong,
Mẹ khẩn xin bến trong con cặp.
Con sinh nở mẹ chăm, mẹ đỡ,
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Mẹ dạy con từng cách đứng ngồi.
***
Ánh hừng đông sắp sửa lặn rồi,
Mẻ kho mẹ nấu với nồi canh thơm.
Mẹ mong con ăn cho lại sức,
Ăn sao cho sữa có đầy bầu,
Trẻ thơ no ngủ thật sâu,
Đỏ da thắm thịt tươi mầu tồn sinh.
***
Con sung sướng mẹ vui mẹ khỏe,
Con khổ sầu lòng mẹ héo hon.
Con về vui với chồng con,
Mẹ mình thui thủi mỏi mòn đợi trông.
Mẹ xa con nửa vòng trái đất,
Mẹ nơi này con tận trời Tây.
“Mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng ...” còn đây thương sầu.
***
Mẹ đi tháng bảy mưa ngâu,
Con nhìn khói quyện giọt sầu đầy, vơi.
Nỗi lòng rưng rức mẹ ơi,
“Nghìn thu vĩnh biệt” thốt lời chia ly.
Con về đưa tiễn mẹ đi,
Hẹn nơi Thiên Quốc, hẹn khi tương phùng.
Mẹ đã vĩnh viẽ n ra đi 28/8/2018.
Lò ng con thương nhớ mẹ .
Garden Grove, 1/2019
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Hoaøi nieäm tieáng troááng tröôøng
chs Lê Trung Ngân
Sau tết Kỷ Hợi 2019, các bạn bè tổ chức họp mặt ở
trường Trung Học Công Lập Tây Ninh năm xưa. Sau
những “tay bắt mặt mừng”, ai cũng muốn ghi lại hình ảnh
mình và bạn bè trong khung cảnh mái trường xưa. Nhìn
cái TRỐNG TRƯỜNG, những kỷ niệm xưa chợt như vang
vọng đâu đó…
Có những vật tưởng như tầm thường, đơn giản
nhưng cứ theo ta suốt cuộc đời. Những ai đã qua thời đi
học chắc không thể quên âm thanh quen thuộc khi nghe
nó trỗi lên: TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG. Âm thanh thân
thương đó vẫn luôn gắn liền với những năm tháng tuổi
học trò thơ dại và còn vang vọng mãi trong suốt cuộc đời.
Những giai điệu trầm bổng ấy vẫn hằng đánh thức, gợi
nhớ những kỷ niệm tuổi học trò, hình ảnh bạn bè, thầy cô
và mái trường xưa…
***
Tôi còn nhớ lúc còn học tiểu học, thầy đã nói với cả
lớp: “Sau này khi ra đời các em sẽ thấy thời đi học là cả
một quãng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ.” Lúc đó, tôi
nghĩ thầm: “Suốt ngày vật lộn với bài vở thì có gì đâu mà
nhớ”. Từ khi ra trường, bôn ba với cuộc sống, vật lộn
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không ngơi nghỉ với những khó khăn, nhớ đến câu nói
ngày xưa của thầy sao thấy đúng quá!
Hôm nay, nhìn thấy lại trống trường, những kỷ niệm
thời còn đi học theo nhau hiện về trong tôi, tất cả như mới
hôm qua.
Trống trường là quả trống được dùng làm hiệu lệnh
và báo giờ trong nhà trường. Đó là loại trống khá to và
nặng nên thường được đặt trên giá gỗ, ở dưới mái hiên
trước cửa phòng họp của các giáo viên. Trống nằm ngang,
một mặt hướng ra ngoài sân trường. Thân trống được
ghép bằng những mảnh gỗ mít rộng chừng bàn tay người
lớn và dài gần một mét. Hai mặt trống được bịt bằng da
trâu với vô số ghim tre. Vì thân trống phình rộng như thế
nên khi đánh, tiếng trống sẽ rất trầm ấm mà lại vang xa,
giúp cho cô cậu học trò nào đó mải chơi ở tận cuối sân
trường cũng đều nghe thấy mà chạy về…
Quả trống da trâu nhẵn mòn và trông rất cũ kỹ ấy mà
chứa đựng trong mình muôn ngàn âm thanh với nhiều
cung bậc, giai điệu khác nhau. Phải chăng trống biết lắng
nghe những tâm sự của con người hay trống chính là
tiếng vọng tâm hồn của học trò! Tiếng trống ngày tựu
trường thì tưng bừng, náo nức như thúc giục, mời gọi
bước chân của chúng tôi về từ bốn phương trời. Tiếng
trống báo giờ vào lớp thì hồi hộp, chờ trông những điều
mới mẻ trong bài học tới. Còn tiếng trống buổi tan trường
thì khoan thai, pha niềm luyến tiếc cùng hy vọng, hướng
tới ngày mai. Và tiếng trống trong buổi học cuối cùng của
đời học sinh thì nghe cứ xao xuyến, bâng khuâng mà rưng
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rưng nước mắt… Đối với chúng tôi, tiếng trống trường
giống như một người bạn thân, gắn bó từng ngày từng giờ
trong suốt cả quãng đời học sinh trong sáng, tinh nghịch
và vô tư. Nhưng tiếng trống trường cũng giống như người
thầy chu đáo và ân cần, gần gũi mà rất trang nghiêm…
Tiếng trống trường chuyên cần và nhẫn nại, đều đặn
mà mực thước như tấm lòng của thầy cô. Ngày lại ngày,
sau tiếng trống báo giờ là các lớp lại ngân lên lời cô giảng
bài, đưa chúng tôi đến những khung trời mới lạ. Những
phép toán, bài thơ cứ lần lượt hiện ra trên từng trang
sách mở. Năm tháng trôi qua theo từng nhịp trống
trường, theo từng bước lớn khôn của những lớp học trò
và theo từng hạt bụi phấn mãi còn vương trên mái tóc
thầy cô…
Lâu lắm rồi, có lẽ phải gần năm mươi năm tôi mới
nhìn thấy trống trường thân thương ngày nào. Lại liên
tưởng đến bài văn: “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh,
tôi hầu như không còn hiện hữu giữa hiện tại mà đang
sống về quá khứ…
***
Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, tôi đi bộ đến trường trên
con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã đi lại
nhiều lần nhưng hôm đó bỗng dưng thấy lạ. Khi đến
trường, sự hồi hộp tăng lên khi nghe tiếng trống. Đến khi
xếp hàng vào lớp, tôi rơm rớm nước mắt khi chỉ còn một
mình vào lớp, không có người thân bên cạnh.
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… Bao năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ những
bài học đánh vần đầu tiên: a cái nhà, ă cái khăn, â mâm
cơm, ư bộ lư… Nghĩ lại việc học của các con cháu bây giờ
sao khổ sở quá! Cách đánh vần cứ thay đổi. Học sinh tiểu
học phải mang chiếc cặp nặng hơn cả trọng lượng cơ thể
và phải học thêm ngay từ lớp một.
Khi tôi lên lớp 9, tiếng trống trường vẫn ngày mấy
lượt trỗi lên để báo hiệu giờ ra chơi, ra về, giờ vào lớp.
Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết học và học. Kiến thức mà các
thầy cô truyền dạy thì phong phú vô cùng. Mỗi bài giảng
từ văn, sử, địa… đều rất sinh động dù chẳng có đèn chiếu
hoặc máy vi tính như bây giờ. Lúc đó trong chúng tôi,
hình ảnh thầy cô rất thiêng liêng. Trong giờ thi đệ nhất
lục cá nguyệt, đệ nhị lục cá nguyệt (học kỳ 1 và học kỳ 2
bây giờ), không khí trong phòng thi im phăng phắc. Thầy
giám thị chỉ đi tới đi lui tất cả các phòng thi nhưng học trò
thì sợ xanh mặt, dù không ai dám nghĩ tới lật tài liệu, thật
là đúng nghĩa với việc thi cử. Sách giáo khoa thì năm
trước người anh học để lại năm sau em tiếp tục học. Mùa
hè thì vô tư đi bắt dế, câu cá, chơi đùa thỏa thích.
Ở những vùng quê nơi chúng tôi sinh ra, được đi học
là một hạnh phúc lớn lao! Do đó, chúng tôi dành tất cả thì
giờ cho viêc học, mặc dù điều kiện sống thiếu thốn trăm
bề. Đêm chong đèn dầu để học, ngày đi bộ đến trường, về
nhà còn phải nhổ mạ, cuốc đất, phụ việc nhà … Nhưng
chúng tôi học một cách say sưa và tranh đua nhau từng
điểm. Mỗi môn học đều đem đến sự thú vị và hữu ích
thông qua cách giảng bài thật sinh động của thầy cô. Việc
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thi cử cũng nhẹ nhàng vì hàng ngày đã học hết cả bài học
lẫn bài tập. Vui nhất là những ngày dự trại hè du khảo:
thường là đi Vũng Tàu, Phan Thiết.
Khi tôi đã tốt nghiệp y khoa và đi làm. Thì tiếng trống
trường thay bằng chuông điện, hiện đại hơn. Dần dà, mọi
người quen với tiếng chuông điện và quên hẳn tiếng
trống trường. Nhưng với tôi, trống trường của thế hệ học
trò bọn tôi như là một chứng nhân: Đón lớp trò đến rồi
tiễn lớp trò đi, tiếng trống vẫn chuyên cần và gần gũi,
thân thương như thế, mặc cho bao đổi thay. Dù bao thế
hệ học trò được lớn khôn toả đi tìm những phương trời
xa nhưng âm thanh tiếng trống trường vẫn đươc nâng
niu, gìn giữ và những hình ảnh thầy cô luôn mãi còn trong
sâu thẳm tâm hồn mọi người.
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Khung trôøi kyû nieäm
chs Bùi thị Măng – Trúc Mai
Các em đã cùng nhau ra về sau những siết tay thân ái
giã từ. . . Các em ơi: Vân, Nhường, Xuân Hương, Yến, Ba,
Đáng, Bạc, tuy chúng ta không học cùng lớp, cũng thầy,
nhưng chúng ta đã có một thời gian dưới một mái trường
Trung học Công lập Tây Ninh, các em đã không ngại đường
xa đến nhà thăm chị với tất cả tấm lòng. Giờ đây, chị nhớ
đến cả một khung trời kỷ niệm!
Ánh nắng chiều vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào
phòng, tôi thấy lòng mình ấm lại. Xa quê hương, len lỏi ở
xứ người hơn 45 năm, tôi không đủ ngôn từ để diễn tả hết
những gì đã ở trong tôi. Mặc dù ngày xưa, lúc tuổi học trò,
tôi luôn ước nguyện lớn lên sẽ theo nghề giáo, viết văn, làm
từ thiện và sẽ không lập gia đình! Hồi ấy, văn chương lai
láng, còn ngày nay, qua bao thăng trầm, thì văn từ khô
cạn; nhưng theo lời yêu cầu của chị Kamila, tôi cố gắng ghi
lại nơi đây những kỷ niệm của tuổi học trò, của những
ngày học dưới mái trường Trung học Công Lập Tây Ninh.
***
… Cuối hè 1960, tôi vui mừng vô hạn khi được họ c
bổng để và o lớp Đệ thất trường Trung họ c Công lập Tây
Ninh. . . Trong chié c áo dài trắng, dáng người bé nhỏ hiền
lành, chúng tôi 5 đứa, Hoàng, Hạnh, Hiền, Sương, Măng
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đã ké t thành bạn thân thié t nhá t! Chị Trưởng lớp Kamila,
chị Phó lớp Ngọ c Trang, chị thư ký Hồng Anh cùng cá c
bạn khá c, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ được: chị Quế Anh,
chị Kim Quy, Tùng, chị Nết, Kim Thu, chị Muôn, chị
Hường, Bé. Lớp Đệ tam có thêm Hồng Việt. Cá c Thầy Cô:
Thầy Phước Quang dạy Việt văn, thầy Nguyễn Hoàng Ảnh
dạy Vạn vật, thầy Nguyễn Quang Ngân dạy Anh văn, thầy
Sĩ dạy Lý hoá, cô Tuyết dạy Vạn vật, cô Bạch Tuyết dạy
Pháp văn, Thầy Lê Hữu Khoan và thầy Thành dạy Toán,
thầy Việt Long dạy Pháp văn, thầy Vũ Mộng Long dạy
Phá p văn, thầy Tòng, thầy Lân dạy Sử địa. . .
Tôi không thể nào quên được là tất cả cá c thầy rá t
thương tôi, nhưng đôi khi không đối xử tốt với bạn tôi
đến đổi tôi không ngăn được sự bất bình, nghĩ rằng không
có sự công bằng trong cách đối xử của các thầy. Tôi muốn
cá c thầy cũng phải thương cá c bạn tôi cũng như cá c thầy
đã thương tôi. Tôi đã can đảm viết bài trên bích báo bình
luận “bất công”, mô tả mọi sự không công bằng trong xã
hội, gia đình và ngay trong chốn họ c đường. . . Tôi ngây
thơ mong rằng cá c thầy hãy ghét tôi đi, mà nên chia tình
thương đến cá c bạn tôi! Tôi không ngờ bài bích báo này
càng khié n tôi được nhiều người để ý đến và thương tôi
hơn!
Được thầy thương nên tôi càng sinh ra quái quắt!
Một lần, thầy Phước Quang vào lớp dạy Việt văn, thân
tình chia sẻ với cá c cô học trò: cá c em là phụ nữ, mình
phải bié t giữ gìn, không nên ngồi lê đôi mách, không nên
ngồi ăn uống ở cá c vỉa hè, xó chợ! Cá c bạn bié t không,
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ngày hôm sau, 5 đứa tụi tôi thật là “Ngũ Qủy”, dĩ nhiên tôi
cầm đầu. Đợi lúc thầy Phước Quang cùng các thầy khác
sắp đến trường dạy họ c, 5 đứa chúng tôi xúm nhau chạy
mua mỗi người mọ t ly đá nhận chế si-rô, đứng xắp hàng
trước cổng trường. Đợi thầy bước đến, 5 đứa cùng đưa 5
ly đá nhận lên và “mú t” rột rột cho cá c thầy thấy, rồi cười
khú c khích và bỏ chạy.... Thầy nhìn thấy và chỉ bié t lắc đầu
cười trừ trước sự tinh quái của cô họ c trò yêu quý bé nhỏ
này... Bây giờ, không bié t thầy Phước Quang còn ở
Vancouver không? Lần cuối, tôi đã được tin và nói chuyện
với thầy và o năm 1986 lú c tôi còn ở Cerritos, California.
Một kỷ niệm khá c cũng khó quên là “duyên nợ mai
chiè u”. Cùng một phòng học, lớp học buổi sáng là lớp lớn
từ Đệ tam đến Đệ nhá t, lớp buổi chiè u từ Đệ thất đến Đệ
tứ. Tôi nhớ là chỗ tôi ngồi cùng chỗ với chị Ngô Thị Ngọ c
Hương, chị của chị Phó lớp tôi Ngô Thị Ngọc Trang, thế là
hai chị em ké t nghĩa “duyên nợ mai chiè u” bằng những
cánh thư nhét và o họ c bàn để trao nhau tình nghĩa chị
em, thương và thân nhau lắm... Cuọ c đời đưa đẩy, hai chị
em lại gặp nhau ở quận Cam của California! Tình xưa vẫn
đậm đà mặc dù rất ít có dịp gặp nhau!
Đến lớp Đệ tam, học sinh phải chọn ban A, B hoặc C
tuỳ theo khả năng và mục đích của mình. Tôi còn nhớ sau
lớp Đệ tứ, sau nkhi phát phần thưởng cuối năm, tôi được
2 phần thưởng danh dự nhất của trường bèn cùng bạn bè
chạy ù về nhà khoe cùng ba má tôi, những người luôn bận
rộn với việc Đạo, việc đời nên không có thời gian tham dự
những phút giây vinh dự của con mình… Niềm vui chia sẻ
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với gia đình chưa trọn vẹn thì một giờ đồng hồ sau, một
chiếc xe ô tô chở một đoàn gồm các thầy cô đến tận nhà
thăm. Thầy Giám Học Nguyễn Ngọc Nam Hùng, thầy Sĩ,
thầy Long, thầy Lân, thầy Thành, thầy Khoan, thầy Tống,
thầy Tòng… Niềm vui, vinh dự, hạnh phúc thật trọn vẹn…
Trước khi ra về, các thầy, nhất là thầy Thành, nhắc nhở,
em phải ghi học ban B khi lên Đệ tam nhé. Nhớ lời thầy,
tôi đã ghi danh vào lớp Đệ tam B. Nhưng khi nhập học,
bước vào lớp Đệ tam B, tôi lặng người rồi lẳng lặng ra về
và hôm sau không dám vào lớp Đệ tam B nữa. Sau đó, tôi
xin được sang Đệ tam A. Thầy hiệu trưởng lắc đầu và chấp
nhận. Lý do: lớp Đệ tam B không có nữ sinh nào, trừ tôi!
Lên Đệ tam, tôi biết thêm những khuôn mặt mới: Có Hồng
Việt do ba chị từ Sài Gòn về nhận nhiệm sở ở Tây Ninh
nên Hồng Việt được nhận vào trường THTN. Tôi biết
thêm các anh học cùng lớp: Anh Long, anh Thân, anh
Chiến, anh Đấu… Rồi từ đó, tôi lại được nhóm anh em kết
nghĩa gồm: Anh Chiến, anh Thân, Hồng Việt, Măng và Đấu.
Và cũng từ đó, tôi có được một cậu em kết nghĩa là Đấu,
thi đậu vào trường Y và một chị kết nghĩa là Hồng Việt.
Còn tôi sau đó vào trường Dược. Anh Chiến và anh Thân
nay đã qua đời. Đến bây giờ lưu lạc xứ người, ba chị em
được gặp lại nhau: Hồng Việt, Măng và Đấu. Tuy mỗi
người mỗi nơi với cuộc sống bận rộn, mỗi người mỗi cuộc
sống, mỗi lý tưởng nhưng tình bạn, tình chị em vẫn được
duy trì và thân thiết…
Vào Đệ nhị cấp, các nữ sinh đã đến tuổi “ô mai”. Khi
có bóng dáng của các anh cùng trường thì cũng biết thẹn
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thùng, e-ấp. Dãy phòng học nữ ở phía trước khuôn viên
trường, đối diện và ở phía sau là dãy phòng học nam, ban
B. Thỉnh thoảng thấy bóng dáng các anh đứng ngay khung
cửa sổ nhìn sang các lớp học nữ. Trên đường đi học về,
ngày nào cũng thấy bóng dáng anh “Cây tre miễu” và anh
“Sút dây sên”. Bạn hiền Ngọc Sương đặt tên hai anh như
vậy đó… thật là vui . Bây giờ anh “Sút dây sên” không biết
ở đâu. Anh “Cây tre miễu” đã tròn danh phận, một gia
đình hạnh phúc, nhưng hiện tại đang lấy lại tinh thần, sau
biến cố lớn trong cuộc đời! Nguyện cầu ơn trên ban ân
lành và bình an cho tất cả.
Anh Hương đã rời trường THTN xuống Sài Gòn học
Pétrus Ký, sau đó đi du học Mỹ và bây giờ công thành
danh toại đang định cư ở Washington DC.
Anh Trần Thanh Nhàn học giỏi, là Trưởng ban đại
diện trường, lớn hơn tôi 2 lớp cũng từng đưa thư làm bạn.
Tính tôi quá khép kín nên thường hồi hộp khi tiếp bạn
hiền. Sau đó anh vào học Quôc Gia Hành Chánh và hiện
cũng định cư tại Mỹ… Có chuyện này kể ra chắc bạn tôi
buồn tôi lắm. Đó là vào năm Đệ nhất bầu lại Ban đại diện
toàn trường, tôi được mời vào ứng cử liên danh Ban đại
diện do thầy Tống đỡ đầu (có 2 liên danh ứng cử). Người
ấy nhất định mời tôi vào cùng một liên danh nhưng tôi
nhất định từ chối. Còn anh ấy cứ nhất định phải có tôi vào
liên danh. Tranh luận hơn tiếng đồng hồ, thầy Tống
khuyên tôi nên nhận đi. Cuối cùng tôi cũng nhận, mà có ai
đoán được điều gì đã xảy ra không? Bầu phiếu kín, các
ứng cử viên được quyền bầu cho chính liên danh mình.
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Tôi làm càng, thay vì bầu cho chính mình tôi lại bầu cho
liên danh đối lập. Khi kiểm phiếu, hai liên danh bằng
phiếu nhau. Lúc ấy, tôi đứng ra thưa với thầy Tống là tôi
đồng ý nhường và ủng hộ cho liên danh kia. Kết quả cuối
cùng, vì tôi nên liên danh tôi phải nhường lại cho liên
danh anh Nhứt đứng ra làm Ban đại diện toàn trường.
Bạn hiền tôi ơi đừng buồn tôi nhé!
Thưở học trò, tuổi sinh viên, một thời để thương để
nhớ không thể kể hết ra đây. Hiện nay, mỗi người một
nơi, kẻ lưu lạc xứ người, có người ở lại quê hương, có
người an phận và cũng có người thành công trong cuộc
sống. Riêng vợ chồng tôi và gia đình gồm hai đứa con
ngoan, 4 đứa cháu còn non dại, đã trở về quê thực hiện
ước nguyện cuối đời là trợ giúp những người nghèo ở
quê nhà. Đối diện với một hệ thống giáo dục, y tế cần cải
tổ… khó khăn làm sao! Nhưng chúng tôi không thể bỏ
cuộc. Kỳ họp mặt liên trường năm 2018, được Bác sĩ Trần
Công Minh, thuộc lớp đàn anh quan tâm, thông báo mời
Măng về họp mặt. Đến trường xưa với bao nhiêu xúc
động, anh Minh đưa hai đứa tôi đi chụp hình các dãy
trường mới xây, mới sửa lại… Bước vào phòng họp, mọi
người quây quần bên nhau hàn huyên, chụp hình… Tôi
ngỡ ngàng trước những khuôn mặt mà tôi không hình
dung trong trí nhớ… Thật ra, lớp tôi dường như không có
ai dự cả. Ngồi vào bàn cơm chay với anh Minh và gặp lại
các em Vân, Xuân Hương, Nhường, Cẩm Tú toàn là các em
thuộc lớp đàn em, cùng và sau thời với Quí, Chiêu Uyên…
Các lớp đàn anh chỉ biết anh Minh, anh Ẩn… Sự ngỡ ngàng
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đã qua đi nhường lại sự hoà nhập với giọng ca truyền cảm
của em Lê Trung Ngân tạo nên niềm cảm xúc cho tất cả
mọi người. Cám ơn anh Minh đã giúp Măng có được giây
phút của tuổi học trò… Rồi sau đó được cùng các em tham
gia thiện nguyện với cô Vương Thanh Tú phát quà cho
300 gia đình nghèo và khám bệnh phát thuốc cho 500
người nghèo ở Suối Dây, Tây Ninh vào dịp lễ Trung thu,
mang hơi ấm đến cho dân sống trong những túp lều ở
Biển Hồ chạy về Tây Ninh.
Hôm nay, các em Vân, Nhường, Xuân Hương, Đáng,
Ba,Yến… đã không ngại đường xa đến thăm tôi trong lúc
tôi chỉ còn là “hiệp sĩ một chân”. Ấm cúng vô cùng như lời
bé Vân đã nói: “Tuy mình ở xa, ít gặp nhưng tình vẫn đậm,
đó là những gì quý nhất trong đời mình…”.
Còn một vài kỷ niệm nữa nhưng tôi thành thật xin lỗi
các thầy, không phải em quên nghĩa thầy trò nhưng vì
cuộc sống và thời gian làm em lỗi đạo.
Trong buổi lễ tang ở tỉnh nhà, đứng trước người
đáng tuổi thầy mình:
-

Có phải Măng không?
Dạ…
Có nhớ ai đây không?
Dạ…

Mới thật là kỳ nha. Thầy nhớ trò mà trò lại chẳng nhớ
thầy! Thầy Tòng trách nhẹ và xoa đầu tôi…
Một lần khác, trong một buổi họp tại Tu Viện Lộc
Uyển ở Cali, một nét mặt thật quen đứng trước mặt tôi:
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-

Có phải Măng không?
Dạ, thưa thầy…

Một hồi sau tôi mới nhớ, thì ra là thầy dạy toán
Dương Hồng Quân. Thầy trò trao đổi thông tin liên lạc.
Một vài ngày sau, tôi nhận điện thoại của các thầy
khác là thầy Vũ Ngọc Đỉnh, thầy Thành dạy toán. Cảm
động làm sao và cũng lỗi đạo làm sao! Các thầy đừng buồn
em nhé.
Thời gian gần đây, tôi được trực tiếp điện đàm với
thầy Lê Hữu Khoan đang ở Little Sài Gòn, California…
Thầy đã 80 tuổi nhưng vẫn còn phong độ, sáng suốt và
rất vui vẻ, cởi mở khi trò chuyện… Được biết thầy Nguyễn
Hoàng Ảnh cũng đang định cư tại Mỹ, không biết thầy còn
ca lại bản nhạc “Chiều” cho học trò cũ nghe không?
Thầy cô ơi, các bạn ơi! Vì cuộc sống, ước nguyện của
mỗi người, Măng không thể trở về họp bạn liên trường
Tây Ninh cùng chung vui với mọi người, Măng xin chúc
những ngày họp mặt thật nhiều vui và nhiều ý nghĩa. Bài
viết này thay thế sự hiện diện của Măng nha.
Bây giờ ngồi đây, nhắc chuyện hơn 45 năm trước mà
tôi vẫn tưởng như mới đây thôi. Xin ghi lại đôi hàng như
chút tình gởi lại KHUNG TRỜI KỶ NIỆM.
Trúc Mai
3/2019
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Chôø nuï mai bôø soâng Beán Ñình (*)
Nhớ ngày Tết ở quê nhà Ngoại năm một chín sáu tám
Vàng ừ mấy nhánh Mai xưa
Em về xỏa tóc giữa mùa Xuân mơ
Sông theo sóng vội cuối đò
Khói hương của buổi Giao Thừa buồn tênh
Nắng Xuân rớt giọt u tình
Tiếc thương rồi cũng chỉ mình quạnh hiu
Bên sông trống giục gió chiều
Bỏ bờ bến cũ buồn hiu hắt buồn
(Bến Đình:1 đia danh ở TN)
chs Thuyên Huy
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Baøi hoïa: Nhôù mai beán cuõ
chs Khôi Nguyên
Mậu Thân, Sáu Tám, Xuân xưa,
Hoa MAI tươi thắm, ước mùa mộng mơ!
Bỗng Dân hối hả xuống đò,
Bến Đình lỡ Tết, Giao Thừa buồn tênh.
Lánh xa súng đạn vô tình,
Chia tay từ đó, chúng mình đìu hiu.
Lênh đênh xuôi ngược trăm chiều,
Nhớ MAI bến cũ hắt hiu nỗi buồn...
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Kyû nieäm tuoåi thô: Thaêm chuøa Goø Keùn Taây Ninh
chs Hương Lệ Oanh

Đọc qua bài viết của tác giả Tài Lê khiến cho tôi nhớ
lại một thời tuổi thơ… Ngày đó, sau giờ học hoặc ngày Chủ
Nhật, bọn học trò chúng tôi thường rủ nhau đến chùa Gò
Kén, một nơi tĩnh mịch, mát mẻ. Nhớ mỗi lần đi, khi vừa
ra khỏi Mít Một là bọn tôi hay hát bài “Chủ nhật tươi
hồng” thật là dễ thương. Đến nơi chúng tôi vào chùa lạy
Phật cầu xin được sáng suốt học hành và thi đậu.
Nhà tôi gần dinh tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh nên chỉ
cần đạp xe qua Giếng Mạch rồi đến Mít Một, xuống hết
dốc đạp xe thêm một đoạn nữa là tới chùa Gò kén. Chùa
nằm phía tay phải lộ dầu (Quốc lộ 22) đường đi Sài Gòn.
Trên đoạn đường vô chùa khoảng hơn 250 mét, hai bên
đường đi vào chùa được trồng hàng cây dầu có tàng che
mát trông thứ tự.
Đi vào cổng tam quan, giữa sân có cây Bồ Đề to rễ lồi
lên mặt đất trải nền xi măng bị nứt nẻ bởi những rễ cây
cổ thụ đùn lên trông hoang tàn xơ xác! Bên hông phía trái
ngôi chùa là gian nhà sau. Khi bước vào tối thui, thấp
thoáng chút ánh sáng từ các cửa sổ. Bên trong rất rộng,
bàn ghế tủ thờ cũ kỹ. Trên bàn thờ, hình ảnh các vị bồ tát
trang nghiêm bên những ngọn đèn dầu nhỏ leo lét khiến
bọn tôi không khỏi rụt rè.
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Sau nhà dài là hình tượng của 18 vị La Hán. Trong
chánh điện, giữa nhà là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Cao chót vót, trên vách tường là hình vẽ thiên đình tầng
trời có Ngọc Hoàng thượng Đế, Đế Thiên, Đế Thích và các
vị Tiên. Hai bên cửa đi ra vào có bàn thờ Ngài Quan Thế
Âm Bồ Tát, Phật A Di Đà, Đại Thế Chí bồ tát, Địa Tạng
Vương bồ tát, và hai ông Tiêu Diện Sĩ, một ông hiền và
một ông mặt dữ trông có vẻ cổ kính huyền bí! Lúc đó tôi
chẳng hiểu gì về Phật và Bồ Tát cứ hình dung sự che chở
và ban bố bởi lòng từ bi thương xót ban phước lành cho
muôn loài.
Sau khi vái lạy chúng tôi đi vòng quanh sau chùa và
Khi đi ngang qua lò gạch, tôi vẫn còn ngửi thấy mùi đất
nung. Sau đó chúng tôi đi dần ra bờ đê ruộng. Nơi đây,
mọi người có thể nhìn thấy mặt nước sông Vàm Cỏ đang
dâng cao. Một người chăn vịt đang lùa đàn vịt vào cái đồ
nhốt vịt khoanh tròn to, đường kính khoảng 3-4 mét đan
bằng ruột tre. Mấy con vịt Tàu kêu cạp cạp rân trời. Họ
cho biết mỗi sáng họ có thể nhặt gần trăm quả trứng.
Cảnh vật quanh đây thật là thanh bình và êm ả.
Chúng tôi băng qua bờ đê ruộng đầy những bụi hoa Mua
màu tím. Mãi đến xế chiều, bọn chúng tôi mới rủ nhau đạp
xe về.
Mãi đến bây giờ được đọc bài viết của ông Lê Tài, bao
kỷ niệm chợt kéo về nên tôi cảm tác bài thơ tứ tuyệt của
nhà thơ Trương Kế và họa bài thơ của tác giả Huệ Phong
(Huệ Phong giống tên của một nhà sư), để hồi tưởng lại
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thời gian và không gian nơi chùa Gò Kén ngày xưa tôi đã
từng đến đây.
Hiện nay ngôi chùa đã được trùng tu uy nghi tráng lệ
thu hút rất nhiều du khách mọi miền. Dưới đây là những
bài thơ tác giả sáng tác cảm nghĩ về ngôi cổ tự từ thuở
xưa.
PHONG KIỀU DẠ BẠC
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
Giang phong ngư hỏa đối sầu miên
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bá chung thanh đáo khách thuyền
THI SĨ TRƯƠNG KẾ
TẢN ĐÀ dịch ra tiếng Việt:
Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San
Quạ kêu, trăng lặn, sương đầy
Bờ phong kia với lửa chài buồn sâu
Hàn San tự, Cô Tô lầu
Chuông khuya vẳng tiếng đong sầu thuyền ai.
LÊ TẤN TÀI
Dịch thơ của Trương Kế bài Phong Kiều Dạ Bạc

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

56

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

PHONG KIỀU DẠ BẠC
Trăng tàn tiếng quạ thảm kêu sương,
Ngư hỏa, hàng phong cảnh vấn vương.
Ghé bến Cô Tô thuyền thấp thoáng,
Hàn San văng vẳng tiếng chuông vang.
HƯƠNG LỆ OANH

VỊNH CẢNH CHÙA
Từ Lâm Gò Kén mắt vui trông
Trước lộ sau kinh ruộng giáp vòng
Cửa tịnh chuông tan niềm tục lụy
Gió thanh dương trổi nhạc hư không
Chính nơi từ phụ khai chơn giáo
Tuyển bậc hương sanh lập đại đồng
Phật Tự xưa in hình Thánh Thất
Cảnh nầy còn mãi với non sông. . .
THI SĨ HUỆ PHONG
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Họa bài Vịnh Cảnh Chùa của tác giả Huệ Phong

VỊNH CẢNH CHÙA
Gò Kén Từ Lâm cõi tịnh trông,
Lộ đông, sông ruộng bọc quanh vòng.
Thiền môn vắng lặng sầu tan biến,
Cửa tịnh chuông ngân vọng sắc không!
Khai đạo mượn nơi tu hoá độ,
Mở đường tìm bậc trí chung đồng.
Chùa xưa hình dạng trông như Thất,
Cảnh cũ nay còn với núi sông.
HƯƠNG LỆ OANH
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HÌNH ẢNH CHÙA GÒ KÉN
QUA TỪNG GIAI ĐOẠN TRÙNG TU
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Leä ñau
Anh đi rồi bỏ nỗi nhớ chênh vênh,
Mối tình xưa ngọt ngào đau đến lạ..
Mưa lất phất ngoài hiên buồn lạnh giá,,
Mình em ngồi ôi thương qúa anh ơi.
Em vẫn nhớ khoảng thời gian khờ dại,
Bóng xế chiều hai đứa bên nhau.
Anh thì thầm yêu em nhiều lắm,
Giờ đâu rồi chỉ còn lệ rơi… đau.
Anh hỡi anh, lời yêu như dao sắc,
Cắt tim đau nhưng lại ngất ngây hồn.
Em gom nhặt mảnh vụn rời nước mắt,
Lòng thương sầu da diết nhớ về anh.
Anh ra đi, mình em còn ở lại,
Lối về nay cô độc mỗi mình em.
Gom lá thu em gom từng mảnh vỡ,
Tình tan rồi chỉ còn lệ rơi… đau./.
Garden Grove, 1/2018
chs Anna Duyên Chu
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Boán muøa
chs Đào Anh Dũng

Xuân
Giá băng, tuyết trắng bỏ sau lưng
Đón cơn gió ấm dạ vui mừng
Cỏ cây đơm lá, hoa hé nụ
Xuân!
đàoanhdũng
Xuân 2018

Hạ
Màn đêm rút ngắn ngày dài ra
Ung dung hưởng thụ đến xế tà
Nắng ấm vô vàn, ơn Thượng Đế
Hạ!
đàoanhdũng
Hè 2017
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Thu
Lá vàng bay nhẹ, gió vi vu
Không gian se lạnh thoảng sương mù
Hoa xuân* nở rộ trời rực sáng
Thu!
đàoanhdũng
Thu 2017
* L’automne est un deuxième printemps où chaque
feuille est une fleur...Thu là mùa xuân thứ nhì mà mỗi
chiếc lá là một đoá hoa... Albert Camus
Đông
Giá băng, tuyết trắng phủ mênh mông
Co ro nuối tiếc nắng ấm nồng
Nếu không xuôi Nam đành đón nhận
Đông!
đàoanhdũng
Đông 2017
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Tröôøng Leâ vaên Trung: 1961-1962
chs Đặng Quang Tâm
"Nguyện tam cang gìn tâm trọn đạo
Nguyện ngũ thường hiếu thảo làm khuôn
Nguyện nên hương quả tông đường
Nguyện thương lê thứ trong trường công danh"

Trường Le Van Trung do đạ o Cao Đà i thành lập nam
1952. Le Van Trung là thé danh củ a Đức Quyền Giá o
Tong, người anh Cả trong Đạ o. Ten củ a trường lú c đà u là
trường Nghĩa Thụ c Le Van Trung vì họ c trò đi họ c được
miẽ n họ c phí. Lúc đầu ông Nguyễn Hữu Lương, hiệu
trưởng trường Đạo Đưc Học Đường kiêm nhiệm chức Xử
Lý Thường Vụ Hiẹ u Trưởng. Vài tháng sau (?), Hội Thánh
mới bổ nhiệm Luạ t Sư Trà n Van Tuyen (1913-1976) làm
hiệu trưởng chánh thức, lú c đó ông Tuyên mang quan
hà m Đạ i Tá trong Quan Đọ i Cao Đà i. Nam 1954 ong Tuyen
từ chức đẻ tham gia và o phá i đoà n Viẹ t Nam đi dự họ i
nghị Geneve chia đoi đá t nước. Người thay Luạ t Sư Tuyen
là ong Chu Van Bình (1917-1975), bú t hiẹ u Chu Tử, tá c
giả cá c tiẻ u thuyé t Yeu, Só ng, Loạ n..Ngày 5 tháng 101955, tướng Nguyễn Thành Phương đem quân bao vây
Toà Thánh, tình hình ở Tây Ninh rất rối loạn, nhất là sau
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khi Đức Hộ Pháp (1890-1959) lưu vong ở Miên ngày 162- 1956, ông Bình từ chức bỏ về Saigon sống bằng nghề
dạy họ c, viết văn làm báo .
Khi trường Le Van Trung bị chính quyè n tịch thu
nam 1957 thì tên trường đổi thành trường bán công Lê
Văn Trung và chức hiẹ u trưởng do hiẹ u trưởng trường
Cong Lạ p Tay Ninh kiem nhiẹ m. Từ nam 1956-1959, toi
khong nhớ ai là m hiẹ u trưởng, nhưng từ 1960-1963, thì
ong Trà n Bình Quang kiem nhiẹ m hiẹ u trưởng trường Le
Van Trung. Sau cách mạng ngà y 1-11-1963, người thay
thé ong Quang là ong Nguyẽ n Hữu Lương mới ở Nam
Vang vè . Ô ng Lương là m hiẹ u trưởng đé n nam 1967 thì
từ chức vì đá c cử Dan biẻ u, rò i sau đó , nam 1970 ông đá c
cử Thượng Nghị Sỉ. Ô ng Dương Van Dũ ng thé ong Lương
là m hiẹ u trưởng cho đé n ngà y 30 thá ng 4-1975. Trong
bà i nà y toi chỉ xin kẻ vè trường Le Van Trung nien khó a
1961-1962. Trước hé t toi xin kẻ qua giai đoạ n toi đi họ c
Tiẻ u họ c.
Toi họ c lớp Nam và lớp Tư ở trường Minh Đức Tan
Dan do thà y Thà nh dạ y. Trường nà y nà m tren đường từ
cửa só Nam đi xuó ng Cực Lạ c cũ , mé ben tay trá i. Trường
chỉ có lớp Nam và lớp Tư. Len lớp Ba toi và o họ c trường
Đạ o Đức Họ c Đường với thà y Ba Ngọ (?), nhà ở giửa
đường đi từ cửa só Sá u xuó ng chợ Long Hoa, mé ben tay
trá i. Lú c nà y trường Đạ o Đức cò n ở trong nọ i o Tò a
Thá nh. Sau đó , khong rõ lý do gì, trường phả i dọ n ra ngoà i
Cơ Thá nh Vẹ gà n chợ Thương Binh. Tạ i đay, toi họ c lớp
Nhì với thà y giá o Hạ nh, lớp Nhá t với co Mười Han nhà ở
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cửa só Bó n. Gió ng như phà n lớn cá c bạ n cù ng lớp, sau khi
đạ u bà ng Tiẻ u Họ c, toi và cạ u Bả y toi, Nguyẽ n Minh
Viẹ tSơn, khong thi vo trường Cong Lạ p Tay Ninh, ngược
lạ i, chú ng toi ghi ten và o họ c lớp Đẹ Thá t ở trường đạ o
Cao Đà i, trường Le Van Trung, nien khó a 1961-1962.
Nam đó , trường Le Van Trung đã bị chá nh quyè n Ngo
Đình Diẹ m "bá n tịch thu" được khoả ng ba bó n nam, nen
gọ i là trường bá n cong Le Van Trung(1). Mang tié ng là
bá n cong nhưng trường khong nhạ n được sự giú p đỡ gì
từ phía chá nh quyè n hé t. Tình trạ ng củ a trường lú c đó
xuó ng cá p dử lá m. Từ phía ngoà i cỏ ng trường nhìn và o,
trường có hai dã y lớp song song, vá ch bà ng đá t, trước
mõ i dã y có trò ng mọ t hà ng cay bả đạ u và cay phượng vĩ.
Má i trường lợp bà ng tranh, cũ quá , mõ i là n trời mưa, họ c
trò phả i dò n lạ i từng nhó m nhỏ đẻ đụ t mưa. Ngoà i ra, lau
lau có và i con rá n bò tren má i nhà xin họ c dự thính. Toà n
trường có hơn 300 họ c trò , nhưng khong có được mọ t
nhà vẹ sinh. Né u cà n tiẻ u tiẹ n thì cứ ra hai ben hong
trường, chõ má y bụ i tà m dong, cò n đạ i tiẹ n thì ra phía sau
trường kié m bụ i cay. Vì vạ y mà hai ben hong trường,
khong khí bị o nhiẻ m trà m trọ ng. Mõ i nam cứ và o khoả ng
cuó i thá ng tư đà u thá ng nam, má y cay phượng vĩ trong
trường nở bong đỏ rực, cả nh đẹ p lá m (2). Nà m ở giữa
trường, thả ng gó c với cuó i hai dã y nà y, là mọ t dã y xay
bà ng gạ ch gọ i là van phò ng, ben trá i là bà n thờ Đức Quyè n
Giá o Tong, phà n cò n lạ i là nơi cá c thà y nghỉ giả i lao mà
cũ ng là nơi hiẹ u trưởng, giá m họ c và giá m thị là m viẹ c.
Phía trước van phò ng có mọ t cọ t cờ nơi mõ i sá ng thứ
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hai chú ng toi sá p hà ng trước cửa lớp đứng chà o quó c kỳ
và há t bà i suy ton Ngo Tỏ ng Thó ng. Gà n cọ t cờ, mé ben
tay mạ t (từ cỏ ng trường nhìn và o) có trò ng mọ t cay mít
rá t nhiè u trá i. Đà ng sau van phò ng, mé ben phả i là mọ t
dã y lớp cho họ c sinh tiẻ u họ c. Cạ nh dã y nà y là quá n củ a
ong hai Mien(?) (3). Thả ng gó c với phà n cuó i dã y nà y là
mọ t dã y bỏ hoang. Mé ben trá i van phò ng là mọ t cá i gié ng
nước có má y bơm tay. Cạ nh gié ng nà y là nhà ong Mười
Tan (4) đá nh tró ng. Nhà ong có nuoi mọ t con khỉ, mõ i giờ
chơi chú ng toi bu lạ i, lá y chuó i dụ cho nó ra an đẻ bá t nó
là m trò ...khỉ. Ké ben nhà ong Mười là quá n nhỏ bá n đò an,
tạ p vở, bú t, mực, cho họ c trò do gia đình mọ t ong thà y
dạ y tiẻ u họ c là m chủ (toi quen má t ten). Quá n nà y có mó n
củ mì ná u, trọ n hà nh lá , thá ng dà u, mè , đường rò i bỏ dừa
nạ o len, an rá t ngon. Đà ng sau dã y bị bỏ hoang là khu
rừng có rá t nhiè u gò mó i, có cá i cao tới đà u người lớn, tụ i
toi thường có ý đi họ c sớm, tụ họ p ở đó đẻ chia phe đá nh
lọ n hoạ c đi bá t dé . Trong rừng nà y có cay "trá i mực", tụ i
toi lá y ngò i vié t đam vo trá i thì ra được mực mà u xanh lá
cay, vié t bà i đọ c cũ ng được lá m dù hơi lợt.
Vì là trường bá n cong, nen hiẹ u trưởng củ a trường
cũ ng là hiẹ u trưởng trường Cong Lạ p Tay Ninh. Nam đó ,
hiẹ u trưởng là ong Trà n Bình Quang, ong cò n rá t trẻ , chá c
dưới 30. Ô ng ít có mạ t ở trường nen cử Cạ u Ba toi, ong
Nguyẽ n Minh Đạ o là m Xử lý Thường Vụ Hiẹ u Trưởng cho
ong. Cò n ong, lau lau ong mới đé n trường mọ t là n, mỏ i
là n như vạ y trong ong rá t oai phong lẫm liẹ t. Ô ng đé n lớp
nà o thì họ c trò lớp đó run lạ p cạ p. Hai tay chá p sau đít,
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ong đi tới đi lui, đứa nà o khong bỏ á o vo quà n (xà lỏ n)
hoạ c tó c tai bườm xờm đè u được ong keu đứng dạ y giả ng
cho mọ t trạ n(5). Ô ng Quang rá t khinh thường họ c trò
trường tư. Trong con má t ong, những đứa nà y là họ c trò
dởm, vì né u giỏ i chú ng nó đã thi đạ u vo trường Cong hé t
rò i. Ô ng Quang khó với họ c trò trường Le Van Trung có
mọ t thì đó i với họ c trò trường Cong lạ p, họ phả i gạ p ong
mõ i ngà y, ong cò n khó gá p chín mười là n hơn là ít. Vì vạ y
mà ngà y 1 thá ng 11 nam 1963, ong bị họ c trò trường
Cong Lạ p đả o chá nh, phả i bỏ vè Sà i Gò n, chá m dứt chức
vụ hiẹ u trưởng củ a ong. Nam 1973, toi nghe nó i hình như
ong đang giữ chức thanh tra ở bọ Giá o Dụ c.
Hò i cò n họ c lớp Nam ở trường Đạ o Đức Họ c Đường,
co Mười Han dạ y mọ t mình từ sá ng đé n chiè u. Bay giờ thì
khá c, mỏ i giờ có mọ t ong thà y khá c nhau. Thà y Tạ Thà nh
Chié u dạ y Viẹ t Van, chú Tư Khương dạ y Phá p Van, thà y
Thơ dạ y Toá n, thà y Danh dạ y Lý Hó a, thà y Le Kim Tá n
dạ y Sử Địa Vạ n Vạ t, thà y Huyè n Thanh dạ y nhạ c, thà y
Nhiè u dạ y Cong Dan Giá o Dụ c và thà y Nguyẽ n van Già u
dạ y vẻ . Giá m thị lớp toi là chú Nam Khié u, chú củ a thà ng
Cao van Cá p, bạ n họ c cù ng lớp với toi, cò n Tỏ ng Giá m Thị
là chú Sá u Phá n. Trưởng lớp là Vỏ van Bả y, anh chú bá c
với thà ng Vỏ Van Diẹ u nhà ở có ng Tan Hương. Sau khi
cạ u Ba toi bị đọ ng vien đà u nam 1962, toi khong cò n được
họ c miẽ n phí nửa, chú Nam Khié u là người khỏ tam với
toi khong ít. Thá ng nà o toi cũ ng bị chú keu len van phò ng
đò i tiè n trường. Má y nam đó ba toi là m an thá t bạ i, viẹ c
toi đi họ c chữ có lẽ khong cò n là mọ t quyé t định tó t nữa.
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Toi vã n thường nghe bà Ngoạ i toi an ủ i: Mà y là con mò
coi, tau nghĩ mà y nen đi họ c cá i nghè gì cho dẽ kié m cơm
chứ đi họ c chữ cả má y chụ c nam, tọ i nghiẹ p ba má mà y.
Nó i thì nó i như vạ y, chứ mõ i khi có ai chỉ chõ nà y chõ nọ
dạ y nghè , thì ba má toi đỏ i ý , muó n toi cứ ở lạ i trường Le
Van Trung họ c tié p. Và như vạ y, viẹ c mõ i thá ng toi bị chú
Nam Khié u keu len van phò ng "là m viẹ c" đã trở thà nh
chuyẹ n bình thường trong suó t gà n ba nam cuó i toi họ c
ở trường Le Van Trung.
Bay giờ né u có ai hỏ i toi, nam Đẹ Thá t thà y Chié u dạ y
Viẹ t Van ong dạ y cá i gì, thì toi chỉ cò n nhớ là ong dạ y tụ c
ngữ ca dao. Ô ng dạ y nhiè u lá m, nhưng toi chỉ cò n nhớ có
mỏ i mọ t bà i. Đó là bà i Hom Qua Tá t Nước Đà u Đình. Bà i
nà y ong dạ y có chừng cả thá ng là ít. Nọ i cá i cau "bỏ quen
chié c á o tren cà nh hoa sen" cũ ng đã tó n cả tuà n lẽ . Ô ng
chỉ cho chú ng toi coi hình hoa sen mọ c trong hò như thé
nà o mà tạ i sao anh con trai nà y khong chịu vá t á o tren
cà nh tre, cà nh trú c mà lạ i tren cà nh hoa sen đẻ cho nó
chìm xuó ng nước má t đi. Hó a ra đay là cá ch đẻ anh ta có
cá i cớ đi dụ khị con gá i mà thoi. Rò i cau ké đó , chữ sen
đau có cù ng mọ t và n gì với chữ xin mà anh gượng gạ o
mọ t hai đò i: "có được thì cho anh xin". Ngoà i ra, Thà y
Chié u cò n cá t nghĩa rá t dong dà i vè tụ c thá ch cưới, tụ c tả o
hon ở ngoà i Bá c. Nghe ong kẻ ở ngoà i đó con nít 5-10 tuỏ i
nếu nhà khá giả mọ t chú t là đã được bó mẹ cưới cho mọ t
co vợ lớn hơn cả chụ c tuỏ i đẻ “cỏ bò ng cỏ ả m" ong chò ng,
là m nhiè u đứa lớp toi (trong đó có toi) mơ ước kié p sau
được sanh ra ở ngoà i Bá c. Có lẽ ong giả ng kỹ quá , nen lớn
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len, bỏ và i chụ c mua "đoi chié u em nà m" thì được, chứ
phả i bỏ ra cả "mọ t con lợn bé o, mọ t vò rượu tam" thì
chả ng má y đứa dá m giỡn. Thong thường, giờ Viẹ t Van chỉ
có mọ t giờ, nhưng thà y Chié u dà nh mười lam phú t đà u
đẻ keu họ c trò trả bà i. Đứa nà o khong thuọ c, ong vụ t tạ p
vo gó c và bá t quì gó i đé n khi nà o ong tha mới thoi. Sau
nà y toi có gạ p thà y Chié u mọ t là n trong lẽ cà u phong Hiè n
Tà i nam 1972. Nam đó Thà y Chié u đã 57 tuỏ i nhưng vã n
cò n mạ p mạ p, to lớn và khẻ o mạ nh lá m. Gạ p toi thà y vui
vẻ hỏ i tham lú c nà y toi họ c ở đau, là m gì. Tó m lạ i, thà y
khong cò n gió ng ong Á c mà mõ i giờ Viẹ t Van chú ng toi sợ
ong như cọ p.
Trong cá c thà y toi họ c nam Đẹ Thá t có hai thà y dạ y
mà toi dở quá khong cá ch gì hiẻ u nỏ i. Đó là thà y Thơ dạ y
Toá n và thà y Danh dạ y Lý Hó a. Đay là hai mon khoa họ c
ứng dụ ng, muó n giỏ i, họ c trò phả i là m bà i tạ p, cà ng nhiè u
cà ng tó t, vạ y mà cá c thà y bá t trả bà i như họ c Sử Ký Địa
Dư, thiẹ t là khong ché t cũ ng bị thương. Bởi vạ y cho nen
cá c định đè , định lý , định nghĩa toi thuọ c lò ng vanh vá ch,
nhưng biẻ u là m bà i tạ p thì toi mờ mịt như người mù .
Thà y Thơ dá ng người cao rá o, ó m, đẹ p trai. Đi dạ y lú c nà o
thà y cũ ng thủ mọ t cay thước bả ng thạ t to đẻ trừng trị
những đứa khong thuọ c bà i hoạ c ngu ngó c như toi. Tụ i
toi gọ i thà y là Tè Thien Đạ i Thá nh (6). Thà y Danh thì trá i
lạ i, người khong cao cũ ng khong thá p, có thẻ nó i thà y hơi
có da có thịt. Tó c thà y lú c nà o cũ ng lá ng có ng chả i ngược
ra tới đà ng sau ó t, trong thà y gió ng hẹ t nghẹ sĩ Ú t Trà Ô n.
Đi dạ y, thà y ưa mang sandal chứ khong mang già y như
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

70

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

má y thà y khá c. Tuy nhien, thà y lạ i là người hiè n nhứt. Toi
chưa thá y hoạ c nghe thà y trừng trị bá t cứ mọ t đứa nà o.
Nguyen cả mọ t lớp có hơn 50 họ c trò , nhưng toi quả
quyé t chỉ có bó n nam đứa là hiẻ u Toá n và Lý Hó a mà thoi,
phà n cò n lạ i cứ dở dở ương ương (7).
Tuy thà y Già u dạ y toi vẻ chỉ có mọ t nam, nhưng thà y
đã lưu lạ i khong ít khá i niẹ m vè vẻ trong lò ng toi. Bà i vẻ
đà u tien thà y dạ y là vẻ lá mì. Thà y bá t chú ng toi là m mọ t
cá i khuon tren tờ giá y vẻ : phà n dưới, mé ben trá i đè ten
bà i vẻ , cò n mé ben mạ t thì đè ten trường, ten họ họ c trò
và sau hé t là ngà y thá ng nam. Cá i khuon nà y có kích
thước đạ c biẹ t củ a nó . Cạ nh ở tren phả i cá ch bìa má y cm,
cạ nh ở hai ben phả i cá ch bìa má y cm và cạ nh ở dưới cũ ng
phả i cá ch bìa đú ng má y cm nửa. Cá ch trình bà y nà y triẹ t
đẻ phả i tuan theo, đứa nà o phá lẹ là bị thà y xé cuó n tạ p
vẻ vụ t ra khỏ i lớp, bá t cà n vẻ lá mì có gió ng lá mì hay
khong. Toi là mọ t trong rá t nhiè u đứa bị thà y xé tạ p. Khỏ
mọ t nỏ i là toi khong dá m vè nhà xin má toi tiè n đẻ mua
tạ p vẻ khá c vì sợ bị đò n. Khong có tạ p, toi phả i tró n họ c
hai tuà n lẽ , nhịn an cả sá ng lả n trưa đẻ dà nh dụ m cho đủ
tiè n (3 đò ng) mua tạ p vẻ khá c rò i mới vo họ c trở lạ i. Cũ ng
nhờ những ngà y bỏ họ c đó mà toi mới có dịp khá m phá
ra vườn điè u mười mã u ở phía sau trường Le Van Trung.
Vè sau nà y, khi và o họ c trường Cao Đả ng Điẹ n Phú Thọ ,
toi mới bié t cá ch vẻ củ a thà y Già u là cá ch vẻ trong kỹ nghẹ
họ a. Muó n vẻ cá i gì ta phả i vẻ nó theo bó n phương tá m
hướng: từ tren nhìn xuó ng, từ dưới nhìn len, từ ben trá i
nhìn qua, từ ben phả i nhìn lạ i, từ trước nhìn ra sau và từ
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sau nhìn ra trước. Né u đạ t lá mì tren bà n thì bà i vẻ lá mì
củ a thà y Già u chỉ có mọ t hướng từ tren nhìn xuó ng. Thà y
Già u đi dạ y bà ng chié c xe Traction mà u đen. Chié c xe nà y
lú c nà o cũ ng được lau chù i bó ng lưởng và thường hay
đạ u dưới tà ng cay bả đạ u trước lớp. Thà y Già u là người
cao rá o, đẹ p trai, nghiem nghị và cũ ng rá t khó tá nh, cho
nen nguyen cả trường, dù đứa lí lá c thé má y cũ ng chỉ dá m
đứng cá ch xa xe thà y ít nhá t mọ t thước. Khi to i họ c lớp
Đẹ Ngũ thì thà y Già u dạ y Viẹ t Van(8). Thà y dạ y chú ng toi
cá ch vié t bà i luạ n và trình bà y thé nà o cho gió ng như bả n
in, tức là chõ xuó ng hà ng mõ i cau phả i cù ng mọ t đường
thả ng đứng với nhau. Những bà i thơ mới củ a Té Hanh,
Xuan Diẹ u, Thé Lử mà thà y lá y ra từ cuó n Thi Nhan Viẹ t
Nam củ a Hoà i Thanh và Hoà i Nhan đã mọ t thời giú p toi
nuoi mọ ng là m thi sĩ (dù khong thà nh). Trong cá c người
thà y dạ y toi họ c, toi nghĩ thà y Già u là mọ t trong rá t hié m
người theo đạ o Khỏ ng cò n só t lạ i ở thé kỷ thứ hai mươi.
Lú c thà y ra Hà Nọ i họ c trường Kié n Trú c, thà y chơi rá t
than với ong Nguyẽ n Ton Hoà n, sinh vien Y Khoa, người
cù ng que ở Trả ng Bà ng với thà y. Cho nen nam 1964, khi
ong Hoà n vè nước là m phó Thủ Tướng, ong Hoà n có mời
thà y Già u là m chá nh van phò ng phủ phó Thủ Tướng.
Thà y Già u ké o theo hai thà y, thà y Phạ m Tà i Đoan và thà y
Huyè n Thanh theo là m viẹ c trong chá nh phủ Nguyẽ n
Khá nh. Nhưng đường hoạ n lọ củ a thà y rá t ngá n. Khong
đà y mọ t nam thì bá c sĩ Nguyẽ n Ton Hoà n bị tướng Khá nh
mời đi lưu vong là n nửa. Thay vì ở lạ i tié p tụ c là m viẹ c
cho chá nh quyè n như hai thà y Đoan và thà y Huyè n
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Thanh, thà y Già u trở vè Tay Ninh tié p tụ c só ng với nghè
dạ y họ c.
Thà y dạ y Phá p Van là chú Tư Khương. Chú Tư là
người rá t hiè n là nh. Bay giờ ngò i nhớ lạ i, toi thá y chú
than thiẹ n với chú ng toi như người trong nhà . Dù chú có
la rà y đứa nà o chú cũ ng cười. Đi dạ y lú c nà o chú cũ ng cà
vạ t, quà n á o ủ i thả ng né p. Chú có chié c xe hơi cũ hai ngựa,
lau lau xe khong chạ y, chú phả i nhờ chú ng toi đả y dù m.
Toi nghe nó i trước kia, chú Tư Khương có đi họ c trường
Sư Phạ m, nhưng hoà n cả nh chié n tranh sao đó , chú phả i
bỏ họ c nửa chừng.(9)
Thà y dạ y Sử Địa Vạ n Vạ t là thà y Tá n(10). Thà y là
người rá t có hoa tay. Thà y vẻ con có c ra con có c, con gà
ra con gà . Nhưng giờ Vạ n Vạ t chỉ có mọ t tié ng mà vẻ má y
con nà y xong thì đau cò n đủ thời giờ đẻ giả ng bà i. Đó cũ ng
là lý do họ c xong má y nam trung họ c, toi vã n khong hiẻ u
tạ i sao con có c leo len bờ vã n cò n là con có c só ng nhan
rang, trong khi con cá nhả y len bờ lạ i trở thà nh cá kho tọ ,
cá rang muó i, cá chien bơ.
Thà y Nhiè u, ba củ a Phạ m van Lò ng (Lượm), bạ n
cù ng lớp với toi, dạ y Cong Dan Giá o Dụ c (Má toi thích
mon nà y nhứt vì khong cà n phả i mua sá ch). Mà khong có
sá ch nen thà y Nhiè u cũ ng khong bié t dạ y cá i gì. Ró t cuọ c
thà y bié n giờ Cong Dan Giá o Dụ c thà nh ra giờ kẻ chuyẹ n
đời xưa. Tà i kẻ chuyẹ n củ a thà y hay đé n nõ i con chim đạ u
ở cửa sỏ đang há t líu lo, bỏ ng thá y thà y kẻ chuyẹ n, nó sẽ
đứng im thinh thích và nghe me mẹ t đé n nỏ i khong cò n
bié t bay nhả y là cá i gì nửa. Cả lớp toi, đứa nà o cũ ng chờ
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tới giờ củ a thà y đẻ nghe tié p phà n hai. Thạ m chí hom nà o
thà y bạ n khong dạ y được, phả i dời qua họ c ngà y chủ
nhạ t, né u như cá c thà y khá c thì lớp họ c sẽ vá ng hoe,
nhưng cả lớp toi đứa nà o cũ ng mò đé n, kẻ cả má y đứa nhà
ở Giang Tan, Suó i Đá . Tó m lạ i, toi chả ng họ c được gì trong
mon Cong Dan Giá o Dụ c, ngoạ i trừ cá i tà i nó i dó c, mà sau
nà y ra đời, toi thá y nó vo cù ng quan trọ ng.
Bay giờ toi kẻ vè thà y Huyè n Thanh dạ y nhạ c và
những kỷ niẹ m khó quen trong đời toi. Vợ thà y Huyè n
Thanh có chơi hụ i do mợ Ba toi là m chủ . Nghe nó i bà hó t
hụ i đó đẻ có vó n là m "hả ng" dà u thơm. Cong viẹ c là m an
thá t bạ i, bà bị vỡ nợ. Vì vạ y mà mõ i thá ng, khi mợ Ba keu
toi ra nhà thà y Huyè n Thanh gó p hụ i thì khong có thá ng
nà o bà có tiè n đẻ trả . Nhà thà y Huyè n Thanh ở trong can
phó nhỏ ngoà i cửa só Bả y ngoạ i o, tren đường toi đi họ c,
rá t tiẹ n đẻ mợ Ba nhờ toi ghé qua, gó p được chú t nà o hay
chú t ná y. Ró t cuọ c, vợ chò ng thà y Huyè n Thanh đam ra
á c cả m với toi. Thong thường, thà y Thanh viết bà i nhạ c
len bả ng cho họ c trò ché p lạ i, khong bié t trời xui đá t
khié n thé nà o, nam toi họ c, thà y quay roneo bả n nhạ c và
bá t họ c trò mua 5 bả n mọ t đò ng. Nam 1960, mọ t to hủ
tié u chỉ có 3 đò ng. Họ c trò trong lớp keu trời. Mõ i là n và o
giờ chơi là tụ nhau bà n tá n má c rẻ . Khong bié t đứa nà o
tung tin nó i thà y Thanh tư vị, bá n ben lớp con gá i 5 bả n
chỉ có 50 xu (thạ t ra thà y Thanh bá n cù ng giá mọ t đò ng).
Toi nghe được và đem chuyẹ n nà y họ c lạ i cho Thà ng
Ngọ c, con chủ xe đò Ngọ c Thà nh, ngò i ké ben toi nghe. Nó
ghim trong lò ng chuyẹ n nà y và chờ đé n hom toi với nó có
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chuyẹ n xích mích với nhau, nó đi thưa toi với thà y Huyè n
Thanh: "Thưa thà y, trò Tam nà y nó i thà y bá n nhạ c cho tụ i
em mọ t đò ng cò n ben con gá i thà y bá n có 50 xu, ngoà i ra,
trò Tam cò n nó i thà y thié u tiè n hụ i, nó đò i hoà i vợ chò ng
thà y khong chịu trả ". Thà y Thanh nghe chưa hé t cau, mạ t
thà y đỏ bừng như người say rượu, thà y bá t toi đứng dạ y,
rò i khong nó i mọ t lời, thà y lá y hé t sức bình sanh, dù ng cả
hai tay tá t toi lien tié p ít nhứt bó n nam cá i bạ t tai. Toi ngã
gụ c xuó ng bà n, mạ t mà y sưng vù , hai con má t bà m tím.
Lỏ tai ben trá i củ a toi, ngà y thường nghe khong được rõ ,
tự nhien sau má y cá i bạ t tai đó , toi nghe được cả tié ng con
ruò i, con muõ i đang bay vo ve trong lớp. Hó a ra, 50 đứa
họ c trò lớp toi đang ngò i im ché t đié ng, đứa nà o đứa ná y
mạ t mà y xanh lè như tà u lá chuó i.
Sau má y cá i bạ t tai, thà y Thanh kiẹ t sức, bỏ dạ y, len
van phò ng "là m viẹ c" tié p với cạ u Ba toi. Khong bié t thà y
nó i thé nà o, chiè u đó , toi bị cạ u Ba đạ p cho mọ t trạ n thạ p
tử nhứt sanh nữa, lạ i cò n bá t toi phả i đé n nhà thà y Thanh
xin lõ i, vì thà y Thanh đã đè nghị đuỏ i họ c toi. Ngà y hom
sau, toi rủ thà ng Khương, bạ n bá t cá lia thia với toi, đé n
nhà thà y Thanh đẻ xin lõ i. Toi chưa nó i hé t nửa cau là
thà y đã xua tay, đuỏ i: Đi vè , đò vo giá o dụ c.
Sau tai nạ n đó , má toi buò n lá m, khong cho toi đi gó p
hụ i ở nhà thà y Thanh nưữa (mà có cho toi cũ ng khong
dá m). Chưa tới ba nam sau, vợ chò ng thà y Thanh ly dị. Vợ
thà y bỏ ra Vũ ng Tà u bá n bar, lá y Mỹ , cò n thà y thì đi theo
thà y Già u là m viẹ c cho phó Thủ Tướng Nguyẽ n Ton Hoà n.
Đường cong danh củ a thà y Thanh len nhanh như diè u
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gạ p gió . Trước nam 1973, toi nghe nó i thà y là m chức vụ
gì lớn lá m trong bọ Kinh Té . Và thà y cũ ng đã lạ p gia đình
lạ i với mọ t co gá i trẻ , con nhà già u có ở Saigon. Từ đó đé n
nay, toi khong bao giờ có cơ họ i gạ p lạ i thà y Thanh.
Đó là những gì toi cò n nhớ vè những người thà y dạ y
toi họ c nam họ c Đẹ Thá t, trường bá n cong Le Van Trung
nien khó a 1961-1962.
ĐẠ NG QUANG TÂ M
PO BOX 450185
GARLAND, TX 75045-0185
Vié t xong ngà y 1/4/15 sửa là n chó t 2/4/17
TB:
(1) Sau khi ra lẹ nh cho tướng Nguyẽ n Thà nh Phương
đem quan bao vay Tò a Thá nh, buọ t Đức Họ Phá p phả i lưu
vong nam 1956, chá nh quyè n Ngo Đình Diẹ m tịch thu hà u
hé t cá c cơ sở củ a Đạ o ở ngoạ i o Tò a Thá nh như trường
Le Van Trung (thà nh trường bá n cong Le Van Trung),
Nhà n Du khá ch Sạ n ở Bà u Cà Na (thà nh Ty Công An Mật
Vụ củ a tỉnh) và tá t cả trụ sở khá c củ a Quân Đội Cao Đà i
(thà nh trụ sở củ a Quân Đội Quó c Gia, Sư Đoàn 21). Ngoà i
ra, chá nh phủ NĐD cò n cá m khong cho người tín đò củ a
đạ o tụ hợp tren ba người. Vì vạ y, cú ng lien gia và chè o
thuyè n Bá t Nhã cho cá c chức sá c cũ ng khong cò n được
tié p tụ c nữa.
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(2) Toi ché p lạ i đay mọ t trong cá c bà i thơ đà u tay toi
là m và o mù a hè , cuó i nam Đẹ Ngũ được trò Cao Van Cá p
lá y từ cuó n lưu bú t cũ .
THĂM TRƯỜNG LÀNG
Hom qua toi đé n trường là ng
Cỏ ng xanh xưa đã bạ c hà ng chữ rong
Cay buò n sa rũ mưa giong
Cò n in vé t phá n reu phong chõ ngò i
Ten đè tren vá ch lu rò i
Thà y đau khong thá y mình toi trở vè
ĐẠ NG QUANG TÂ M
Mù a hè 1964

(3) Ô ng Mien (?) là cạ u ruọ t củ a hai chị em sanh đoi
họ c cù ng lớp với toi: Le thị Thu Thủ y và Le Thị Thu Van.
(4) Ngoà i nghè đá nh tró ng, lú c đó ong Mười Tan cò n
them nghè nhỏ rang... con nít. Sau nà y ong mở tiẹ m hớt
tó c ở cà u Thủ y Kiè u gà n nhà toi. Ngày khai trương tôi có
dẳt thằng em thứ Bảy của tôi đến hớt. Báo hại hớt xong
thằng nhỏ về nhà khóc ba ngày không chịu nín.
(5) Có mọ t là n ong Quang bá t gạ p Bù i Thanh Long,
con co Hụ e, đọ i nó n nỉ ngò i trong lớp, ong bá t nó đứng
dạ y giả ng cho mọ t trạ n vè tọ i đọ i nó n trong "bó ng má t".
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Ô ng khong bié t nó phả i đọ i vì sợ sơ ý đẻ bay bạ sẽ bị kẻ
"lạ " an cá p.
(6) Thà y Nguyẽ n ngọ c Thơ má t ngà y 15/6/2016.
Hưởng thọ 92 tuỏ i.
(7) Thi trung họ c Đẹ Nhứt Cá p, nam 1965, lớp toi có
2 đứa đạ u Bình: Nguyẽ n Minh Viẹ t Sơn và Vỏ van Vui, 4
đứa đạ u Bình Thứ: Bù i Thanh Long, Đạ ng Loan, Đạ ng
Quang Tam và Lưu Minh Dưỡng. Tá t cả đè u được nhạ n
và o họ c lớp Đẹ Tam B1 ở trường Cong Lạ p Tay Ninh. Bù i
Thanh Long vo họ c được và i thá ng thì bỏ (vì khong chịu
nỏ i sự khó dẽ củ a chú giá m thị Bả y Chí) và quay trở lạ i Le
Van Trung họ c tié p lớp Đẹ Tam. Trong lớp toi cò n có hai
người họ c giỏ i khá c là Ngo van Đá c và Trà n Minh Sanh.
Sau nà y, Đá c thi đạ u vo Đó c Sự Hà nh Chá nh cò n Sanh thì
đạ u vo Kỷ Sư Cong Chá nh.
(8) Khi dạ y cá ch là m cau đó i, thà y Già u có cho chú ng
toi hai cau nà y:
"Nước chảy cặt bần rung bây bẩy
Gió đưa vái mít vẩy tê tê."
Rò i thà y ra cau ké : "Con cò lửa đứng trước cửa lò " và
bá t chú ng toi đó i lạ i. Cả lớp đè u bí. Rieng toi, toi có cau
đó i lạ i nhưng tụ c quá , khong dá m đưa tay. Cau đó i đó như
và y: "Thà ng Đá c cực có ngà y đứt...".
Thà y Già u là người đà u tien giới thiẹ u với lớp chú ng
toi những truyẹ n ngá n vè thon que ở miè n Nam củ a tá c
giả Phi Van (Lam thé Nhơn 1917-1977) như cá c truyẹ n:
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Đỏ ng Trá c bié t sạ p già n, Chau Xương, cử Thanh Long Đao
hoạ c Trao than con khỉ mó c mà toi đã đọ c đi đọ c lạ i rá t
nhiè u là n, khong bié t chá n.
(9) Là n cuó i cù ng toi gạ p chú Tư Khương đau khoả ng
70-71, chú dò m toi từ đà u tới chan và hỏ i toi mọ t câu rá t
chan tình: Chừng nà o có vợ mạ y?
(10) Có mọ t là n thà y Tá n keu mọ t đứa trong lớp toi
len trả bà i Địa Lý . Thà ng nà y khong lo họ c nen cứ cà lam:
"Dạ thưa thà y, Địa..Địa..Địa..Địa..". Bié t thà ng nhỏ khong
thuọ c bà i, thà y Tá n vụt tạ p vo gó c lớp. Thà y nó i: "Địa...lu
mà cũ ng khong nhớ". Là m cả lớp cười một cái rầm.
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Laëng thaàm beân maùi nhaø xöa
chs/cgc Đạm Phương
vkp phượng ngày nay

Về mái nhà xưa lặng thầm tiếc nhớ:
Vườn cau trầu, nhà mái ngói rêu phong
Nước giếng trong veo mát dạ ấm lòng
Cái chòi lá, bày trò chơi lúc nhỏ
Cây mít trước nhà, Ba đành đốn bỏ
Cây trâm trái tím chết bởi già nua
Cây “xoài cà lăm” vỏ chát ruột chua
Nên cam phận để người đời phế thải!
Cây sung góc vườn. tết ra nhiều trái
Hàng xóm láng giềng xin lộc về chưng
Nhà nhà trọn năm sung túc tưng bừng
Cây khế ngọt trái chùm, đâu còn nữa!
Nhánh dừa héo khô Má đem nhóm lữa
Nấu cơm ngon ăn với cá kho tiêu
Đêm trăng sáng đốt củi nướng hột điều
Ngọt thơm trái chín, béo bùi nhân hạt...
Trôi theo kỷ niệm... lòng buồn man mác!!!
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Leân coång trôøi
chs/cgc Nguyễn thị Nhường
Lại một chuyến đi nữa đang được lên kế hoạch, đi
đâu đây? Lên núi, xuống biển, xuôi miền sông nước, đều
đã đi rồi, giờ chỉ còn nước lên trời nữa thôi !!! Một câu nói
hơi bế tắc, nhưng thật bất ngờ bạn Hen tuyên bố: Đi lên
Cổng Trời nha các bạn !!!
Lần này mình sẽ đi lên Cổng Trời thật sao? Thế thì
tuyệt quá, mặc dù mình không biết Cổng Trời ở nơi mô
nhưng nghe hấp dẫn đấy, vừa lạ vừa giải quyết bế tắc
trong khâu chọn điểm để đi. Mình thì muốn đi Đà Lạt vì
rất lâu rồi mình không trở lại nơi ấy, nhưng quyết định là
của tập thể thôi. Nhưng thật bất ngờ và thú vị vì cái Cổng
Trời lại ở gần Đà Lạt! Còn gì vui hơn nữa phải không các
bạn? Đà Lạt Mộng Mơ đang vẫy tay chào chúng ta đó! Và
thêm một điều tuyệt vời nữa là mình được biết Cô Tú là
cựu Giáo Sư Trường Trung Học Tây Ninh vừa về nước
đang ở Bảo Lộc. Cô đã vài lần về lại Tây Ninh cùng với
nhóm thiện nguyện cứu tế cho những đồng bào Việt kiều
ở Campuchia về, đang sống cuộc sống không nhà cửa,
không việc làm. Mình đã có dịp cùng cô đến nơi ấy và tận
mắt chứng kiến cuộc sống của họ. Mình mới cảm thấy
mình còn được may mắn biết bao!!!
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Mình nghĩ ngay đến việc sẽ ghé thăm cô trên đường
về, vì đã nhiều lần hứa đến nhà Cô chơi nhưng mình biết
không dễ gì thực hiện được điều đó. Không lẽ đây là cơ
hội sao? Có lẽ đấy, vì Cô vừa cho mình hay Cô sẽ về Bảo
Lộc ngày 16. Được tin ấy mình liên lạc Cô ngay. Thật là ý
Trời: ngày đi ĐL đã được bạn Hen sắp xếp ngày 15, 16,
17, và 18. Vậy là ngày 18 mình sẽ ghé thăm Cô, một sự kết
hợp trên cả mong đợi! Tin ấy được các bạn OK ngay.
Người vui nhất là Cô Tú khi nghe mình báo tin em và các
bạn sẽ ghé thăm Cô ngày 18.3.2018
Trưởng nhóm vẫn là bạn Đức , hướng dẫn viên là bạn
Lân và phu nhân, ban ẩm thực gồm Tế Thủy và Cúc (Cúc
cụt đuôi) và người được giao cho khâu điều động nhân
sự (nói thế cho có vẽ một tí) là mình .
Việc ai nấy làm, bạn Đức lo xe, và phán : đi 10 bạn
thôi cho thoải mái dù xe 15 chỗ . Mình có nhiệm vụ báo
cáo cho bạn Đức mọi việc, vì phán xong là bạn ấy lên
đường đi Đà Nẵng ngay. Ngày 11 bạn Hen báo đi 9 bạn :
Đức, Lân, Hen,Tế, Thủy, Cúc, Yến, Phụng, Nhường, chưa
đủ 10. Mình báo cho Trưởng đoàn hay tình hình nhân sự
là vậy và tìm thêm bạn nữa cho đủ 10. Còn đang tìm thêm
người thì sáng 12 bạn Yến lại rút tên vì nhà có việc, cuối
cùng mình rủ 2 đứa em mình, bạn Kim Hoa và bạn Thu
Cúc .
Hôm ấy mình xem như xong mọi thứ, chỉ còn sửa
soạn lên đường thôi, nhưng bất ngờ tối đó bạn Nở gọi và
hỏi còn chỗ không, mình rất mừng nên OK ngay và báo
tin vui này cho bạn Đức. Tổng số người tham gia là 11.
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Sáng 14 uống cafe nhà bạn Nở và hẹn mai gặp lúc 5
giờ sáng. Ra về chị Nở còn dặn mình “4 giờ em gọi cho chị
kẻo chị ngủ quên”. Vậy là mình có thêm một nhiệm vụ
nữa là báo thức !!!
Sáng 15 lên đường Tham quan nhà thờ Ka Đơn
Như lời hứa, 4 giờ mình gọi cho bạn Nở thì nghe chị
nói giọng nói yếu ớt “em ơi chị không đi nổi đâu !“ Ơ hay
mình có gọi lộn số không? Mình gọi lại thì đúng là bạn Nở
“Tối giờ chị không ngồi dậy nổi, không đi được mấy em
đi nhen. “ Mình không ngạc nhiên mấy vì chị vốn là người
nắng không ưa, mưa không chịu, thế là không cãi lại được
lời phán ban đầu của trưởng nhóm: ”Đi 10 bạn thôi nhen
“.
Xe lăn bánh lúc 5 giờ đến nhà Cúc. Ở đó bạn Lân, Hen,
Tế, Thuỷ đã có mặt. Cũng vẫn là những người bạn đảm
đang là Tế, Thuỷ, Cúc lo phần ẩm thực cho mỗi chuyến đi
... mọi thứ được mang lên xe gọn gàng, nhanh chóng.
Rút kinh nghiệm của lần trước, mình không ngồi
băng cuối nữa tự nguyện dành băng đó cho bạn Lân,
nhưng mình lại bị hố to vì lần này bạn Lân lại phải ngồi
gần bác tài để chỉ đường vì hôm nay bạn ấy có nhiệm vụ
làm hướng dẫn viên. Lần đầu tiên mình được ngồi ghế
gần gần bác tài vì mỗi lần lên xe, mình đều nhường ghế
trên cho các bạn hay bị say xe hoặc cao niên. Hôm nay
không có bạn Sương và bạn Nở nên mình là người có tuổi,
được xem là đứng hàng thứ 2 sau trưởng đoàn, có lẽ cũng
là ý trời !
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Do ấm ức vì phải lo đủ thứ cho chuyến đi mà còn bị
la nên sau khi ăn sáng xong Cúc cụt đuôi phát pháo liền:
Chị Nhường, chị xem anh Đức nói em là ”tối ngày đứng
đường” có tức không? Mình chưa biết nói gì thì Cúc tiếp:
Ảnh gọi cho em lúc em đang đi ngoài đường, sợ nói
chuyện anh không nghe được cũng bị rầy nên em nói em
đang ở ngoài đường tí về em gọi lại thế mà anh nói vậy
đó, chị xem có tức không? Nghe xong mình bèn nói: thì
cho ảnh một đấm đi. Nghe xong, Cúc làm ngay, đấm cho
ảnh một cái thật mạnh nhưng vì là con gái chân yếu tay
mềm hay vì không nỡ ra tay nên chẳng những không đau
mà anh còn tỏ ra thích thú vì được mát xa miễn phí!
Những chuyện cười vui của nhóm “dã quì” đã làm
cho đường đi như ngắn lại. Bạn Thuỷ, bạn Lân, bạn Tế làm
cả xe cười muốn vỡ bụng, nhất là bạn Thuỷ, khi kể chuyện
cười mà bạn ấy vẫn tỉnh như ruồi!
Qua một đoạn đường khá vất vả, xe cũng tới điểm
tham quan đầu tiên là Đức Trọng. Chúng tôi đến thăm nhà
hướng nghiệp dạy gia chánh cho các em người dân tộc tại
giáo xứ và thăm nhà thờ Ka Đơn. Nhà thờ Ka Đơn được
thiết kế và xây dựng thành một công trình thấp, dưới
những tán thông ba lá và hoà mình hoàn toàn vào thiên
nhiên, mang đậm nét văn hoá người Chu-ru bản địa . Vật
liệu chính xây dựng nên nhà thờ là gỗ thông tại địa
phương và mái ngói đỏ. Nhà thờ thiết kế rất đơn sơ, ít
màu sắc, trang trí giản dị để giữ nét đẹp tự nhiên của vật
liệu. Hệ thống tường bao và trần nhà là hệ thống thanh gỗ
thông xếp song song, tạo nên một không gian thoáng
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rộng, linh thiêng nhưng gần gũi. Đây chính là những tiết
tấu, nhịp điệu của phần “ rèm” nan gỗ . Tường quanh
chánh điện là kính trong suốt chèn giữa những thanh gỗ
thông. Nhờ thiết kế này nên nhà thờ và thiên nhiên không
hề bị chia cắt và hoà quyện vào nhau . Nền nhà chánh điện
nhà thờ cũng không làm bậc cấp và được lót bằng đá, thể
hiện sự quảng đại, bao dung và trường tồn của đức tin ...
Công trình Nhà thờ Ka Đơn tuy rất đơn sơ và gần gũi

Từ trái qua phải (Hàng đứng): Nhường, Kim Hoa, Phụng, Tế, Bích Thủy.
Sau lưng Đức và Thủy là Thu Cúc. Hàng ngồi phía trước: Hen. Phía sau là
Cúc.

nhưng đã tạo được nhiều bất ngờ cho các kiến trúc sư, hệ
thống tôn giáo, và đã đạt được 2 giải kiến trúc quốc tế .
Rời nhà thờ Ka Đơn xe hướng về Đà Lạt thì trời cũng
vừa tối nên mọi người về KS nghỉ ngơi sau một ngày dài
trên xe. Dù rất mệt nhưng nhờ Thủy vừa mới thăm ”Cha
nhà thờ” kể cho nghe chuyện “Cha, Masơ và chai nước
thánh” làm cả đoàn được một trận cười quên cả mệt mỏi.
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Sau khi ăn tối tại KS, mọi người về phòng nghĩ ngơi chuẩn
bị cho ngày mai.

Ngày 16 Tham quan Ma rừng lữ quán
Hôm nay đi “Ma rừng lữ quán”. Cả nhóm nhao nhao
hởi: Ở đó có ma không? Bạn Lân tuyên bố: Không có ma,
mà có cô chủ quán rất xinh đẹp, đẹp mê hồn nên người ta
ví như là ma vì ai đã diện kiến về sẽ ốm tương tư cho đến
chết !!! Đó là quí ông nhé, còn quí bà thì ganh tỵ mà chết
!!! Nhưng hên cho chúng tôi vì tìm hoài không thấy cô chủ
quán ma mị ấy ở đâu. Chỉ có điều là chúng tôi bị mê hoặc
bởi màu tím nơi ấy. Một không gian toàn màu tím, hoa
tím khắp nơi, nhà cũng tím, dù che mát cũng tím! Thế là
những hình ảnh, người và hoa được ghi lại thật đầy đủ
nhờ bác phó Hen và Cúc.
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Nơi đến tiếp theo là Đường hầm đất sét. Do đường đi
quanh co, lên xuống rất dài và vì trời nắng to nên các bạn
bị mệt và không đi nổi nữa nên đành quay về KS nghỉ
ngơi, để chiều sẽ đi tham quan chùa Linh Phước.
Chùa Linh Phước còn gọi là chùa “Ve chai” và Dinh 1,
một công trình khảm sành đặc sắc ở TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm
Đồng. Đến đây du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi
chùa có lối trang trí đầy màu sắc từ những mảnh sành, sứ
nhưng không kém phần trang nghiêm. Ngôi chùa này có
tên gọi khác là chùa “ve chai” bởi trong sân chùa có con
rồng dài 49 mét được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn
vỏ chai. Đây là nơi thu hút đông đảo khách du lịch và
người theo đạo Phật đến tham quan mỗi năm. Ghé thăm
Dinh 1 chúng tôi cũng chụp được vài tấm ảnh làm kỷ niệm
cho chuyến đi.
Đêm Đà Lạt thật là đáng nhớ! Cả nhóm đi uống sữa,
ăn chè và ăn bắp nướng. Cái vị beo béo của mỡ hành,
thơm thơm của bắp nướng và cái se se lạnh của Đà lạt về
đêm cho mọi người một cảm giác êm đềm, hạnh phúc.
Thế mà có 2 đứa giận nhau! Mình thấy họ rất thương yêu
nhau và đấy có lẽ chỉ là thêm một tí gia vị cho đậm đà hơn
trong cuộc sống của họ.
Ngày 17 Đi uống cafe Bích Câu
Đêm ấy bạn Hen bị bịnh. Mình nghĩ ngày mai sẽ
không vui vì “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” nhưng khi
bạn Lân đến thăm thì nàng khoẻ ngay. Bạn Lân tuyên bố:
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“Biết ngay mà không ngủ chung với tui là sẽ bị bịnh mà!”
Ôi, lại thêm một cặp đôi nữa làm ta phải ganh tỵ.
Càfe Bích câu kia rồi! Phong cảnh tuyệt đẹp và cafe
thật ngon.
Chương trình lại thay đổi! Trưởng nhóm đề nghị là
hôm nay đi về Bảo Lộc ghé nhà Cô Tú chơi rồi nghỉ ở Bảo
Lộc để sáng mai đi lên Cổng trời cho sớm. Thế là mình gọi
cho Cô để báo là mình sẽ ghé Cô ngay chiều nay. Cô nói sẽ
dọn phòng cho bọn mình nghỉ lại nhà. Cô làm mình cảm
động quá nên chỉ gật đầu với cô mà không trả lời. Bạn
Đức và bạn Cúc chọc quê nhưng không sao! Nhờ đó, mình
rút thêm được một kinh nghiệm cho văn hoá Alo.
Trên đường về BL chúng tôi ghé thăm làng nghề dệt
thổ cẩm K’Long, xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng. Những
người phụ nữ thôn K’Long đã gửi bao tâm tư, tình cảm
của mình thông qua những sản phẩm như áo, váy, khăn
choàng, túi xách, với những hoạ tiết bắt mắt. Cả nhóm
say sưa chọn lựa. Ai cũng mua cho mình vài món về làm
quà cho người thân. Trên đường đi, chúng tôi còn ghé
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mua Trà Tâm Châu, sau đó về khách sạn thưởng thức
món cơm gà luộc rất ngon để lấy sức leo lên nhà Cô Tú .

Người đứng đầu hàng bên trái đeo kính râm là GS Vương Thanh Tú,
Phụng, Thuỷ, Nhường , Đức , Lân người ngồi là Huỳnh Kim Cúc

Ý kiến ghé nhà Cô Tú ngày 17 quả là rất hay vì đến
nhà Cô không đơn giản chút nào! Mình nghĩ là đi ngang
qua Bảo Lộc ghé vài tiếng thăm Cô rồi về, không ngờ
đường vào nhà Cô rất xa và rất khó đi. Cháu Cô chở mình
bằng Honda dẫn dường cho xe chạy sau, thỉnh thoảng xe
phải dừng lại chờ. Nhân cơ hội, mình xuống xe lượm mấy
cục đá to giữa đường. Chưa hết đâu, xe phải ngừng cách
nhà Cô khá xa nên chúng tôi phải lội bộ một đoạn nữa
mới tới chân đồi và sau đó leo khoảng 50 tam cấp nữa
mới tới nơi. Mấy bà già xém hụt hơi! Mệt nhưng vui vì đã
thực hiện được lời hứa với Cô. Nhà của cô là một ngôi
nhà 2 tầng đồ sộ nằm cheo leo trên một ngọn đồi cao. Cô
trò tay bắt mặt mừng. Dù đã từ chối không nghỉ đêm tại
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nhà Cô nhưng Cô vẫn chuẩn bị nơi nghỉ ngơi và một nồi
cháo to. Cám ơn tấm lòng của Cô rất nhiều Cô nhé .
Đêm Bảo Lộc mình được đi ăn lẩu dê. Dê này chắc
cũng cở U 70 gậm gần gãy răng, sái cả quai hàm nhưng
rất ngon, may là không có ăn món “dê xối xả”. Vậy mà về
khách sạn có người đi lộn phòng !!! Sẽ kể mọi người nghe
để gỡ đều cho Cúc bị gọi là đứng đường.
Sáng 18 lên Cổng trời tham quan chùa Linh Quy
Pháp Ấn.
Chuẩn bị đi từ 5 giờ sáng để đuợc nhìn ngắm cảnh
mặt trời mọc nhưng vì đường đi sương mù dày đặc nên
bác tài không dám chạy nhanh. Đã vậy còn rề rà mua bắp
nấu. Phải công nhận bắp mới nấu thật ngon và ngọt. Vì
sương mù nên mọi người mất cơ hội ngắm mặt trời mọc.
Chùa Linh Quy Pháp Ấn tại xã Lộc Thành huyện Bảo
Lâm toạ lạc trên ngọn đồi cao, bao phủ xung quanh là
chè, cà phê, cây cối nên được ví như “Cổng Trời”. Du
khách không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh hùng vĩ,
thanh tịnh của núi rừng, tựa như chốn chốn bồng lai tiên
cảnh. Ngoài tham quan thích thú chụp hình vào buổi sáng
khi sương mù dày đặc, hay khám phá những góc độ “cực
ảo” với những tầng mây lướt nhẹ qua những đồi núi chập
chùng. Và chắc chắn khi đứng giữa “Cổng trời”, bạn sẽ có
một cảm giác tuyệt vời, lâng lâng như “lạc bước trên mây,
về giữa gió”. Nghe HDV giới thiệu sơ qua ai cũng háo hức
muốn được một lần đi mây về gió. Nhưng khi đến nơi
nhìn thấy đường lên chùa ai cũng muốn thối lui! Bạn Lân
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cho biết đường lên chùa hẹp, dốc rất khó đi, nên mọi
người chỉ đi bằng xe số, nghe thế chúng tôi đều lo sợ. Đầu
tiên là bạn Tế, Thuỷ, Kim Hoa, Thu Cúc, và tôi. Hình như
bạn Đức cũng nói là không đi lên chùa và sẽ ở lại chờ. Biết
chúng tôi sợ không dám đi nên bạn Hen quyết tìm cho
được đường lên chùa khác an toàn hơn, dù mấy tài xế xe
ôm bảo rằng không có đường nào lên được đâu. Nghĩ
rằng họ nói thế để mình phải đi xe ôm, nhưng tìm khá lâu
cũng không có đường nào lên cả đành phải quay lại đi xe
ôm thôi. Thương bạn Hen phải đi tìm đường, giờ phải đi
thuyết phục từng người. Cuối cùng thì tất cả đều đồng ý
đi, mỗi người chọn cho mình một chiếc xe ôm, ý nghĩ đầu
tiên là chọn anh nào khoẻ, xe nào tốt. Khi tất cả nhìn thấy
con đường mà mình phải đi thì không còn kịp nữa xe đã
lăn bánh. Điều đầu tiên bác xế dặn dò là “Bác bám vào con
cho chắc nhé.” Eo ôi, lần đầu tiên trong đời tôi được đi “xe
ôm” đúng nghĩa!
Con đường lên chùa vừa dốc, vừa hẹp, xe chỉ chạy
trên một khoảng rộng 4 tấc, hai bên là đá lổm chổm. Có
một đoạn dốc rất cao xe phải dừng lại một chút. Tôi hơi
thắc mắc nhưng không dám hỏi, vì đang nín thở và căng
mắt nhìn về phía trước, hơn nữa không dám để bác xế
phân tâm. Thì ra họ chờ cho xe chạy trước qua hết đoạn
dốc ấy xe sau mới chạy. Thì ra họ làm vậy là để giữ
khỏang cách an toàn nếu chẳng may xe đi trước gặp trở
ngại... Có một điều rất hay là chi phí lên và xuống là 50
nghìn nhưng họ không lấy tiền trước mà chờ khi xuống
mới lấy tiền. Đến nơi họ không chờ chúng tôi mà họ đưa
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cho mỗi người số ĐT của họ và tiếp tục xuống để rước
khách khác. Khi nào chúng tôi đi về sẽ gọi điện thoại cho
họ lên rước. Đây cũng là cách để du khách an tâm.
Đúng là không uổng công các bạn ạ. Mặc dù tim như
muốn ngừng đập suốt quãng đường đi, giờ nghĩ lại còn
hú hồn! Đường lên chùa thật tuyệt vời! Vừa đẹp và vừa
trang nghiêm khiến cho nguời ta cảm thấy lòng thanh
thản, quên hết mọi ưu phiền và cũng quên hết nỗi lo sợ
ban đầu. Lúc ấy tui muốn đi tu quá nhưng sợ chùa không
nhận thì quê chết !!!

Mây ở ngay trên đỉnh đầu khiến mình có cảm giác
như chỉ cần với tay ra là chạm ngay được bầu trời. Mình
thích thú vô cùng và chỉ muốn chụp mấy tấm ảnh đẹp về
khoe bạn bè. Bồng lai tiên cảnh có giống như vầy không
hỉ, hỏi ai bây giờ ???
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Mọi người rời chùa, về nghỉ ngơi, ăn bắp, uống nước
dừa, sau đó lên đường về nhà. Chuyến đi kết thúc với
những niềm vui, những lưu luyến lúc chia tay mặc dù biết
rằng sẽ còn gặp lại nhau. Sẽ còn những chuyến đi ....
Tây Ninh, tháng 3 năm 2018
Nguyễn thị Nhường ghi lại
Nguyễn văn Đức chỉnh sửa, ghép hình và in ấn
Nguyễn Bá Lân, Võ Thị Hen, Huỳnh Thị Kim Cúc cung
cấp hình ảnh.
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MỨT CHÙM RUỘT
chs/cgc Nguyễn Thị Nhường
Các bạn thân mến, ngày xưa, Ông Bà ta chế biến trái
cây chua, chát... thành những món mứt ngon ngọt rất
công phu và vất vả. Vì thế những hậu duệ như chúng ta
vốn không kim chỉ mấy nên món nào dễ làm, ít mệt thì
làm, còn món nào cực quá thì “cho qua“… chẳng hạn như
món mứt chùm ruột. Hồi xưa, muốn làm món mứt này
thì phải qua nhiều giai đoạn như: chà cho trái thật mềm,
phải dùng nhiều sức vào 2 tay chà cho thật đều… Do đó,
khi làm xong 2kg chùm ruột là hai tay rã rời nên các cô
thường ngó lơ khi thấy Ba mẹ mình làm. Hôm nay, tôi xin
mách bạn cách làm mứt không phải hao tốn sức lực.
❖ NGUYÊN LIỆU
-2 kg chùm ruột
-1 kg đường cát trắng
-10 g muối
❖ CÁCH LÀM
Chùm ruột rửa sạch, lựa bỏ
những trái hư, cho tất cả vào ngăn
đá tủ lạnh 2 ngày, 2 đêm sau đó
lấy ra rã đông ngăm vào nước
muối chừng nữa tiếng, sau đó vắt
bớt nước chua, nếu thích chua
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nhiều thì vắt ít còn muốn chua ít thì vắt thật kỷ, sau đó
cho vào nồi với 1kg đường trộn đều, để khảng 2,3 giờ, sên
với lửa to cho đến khi thấy mứt có màu cam ( chưa đỏ )
giảm lửa cho nước đường rút dần và thấy vừa sang màu
đỏ là tắt bếp mứt nguội màu sẽ đậm dần ( nếu để cho màu
đỏ vừa ý thì sẽ bị sậm màu không đẹp).
Sau khi mứt thật nguội cho vào hủ, bảo quản ngăn
mát ăn dần. Ngoài làm mứt ra
chùm ruột còn làm món này “
đâm bóc” chỉ nghe hoặc thấy thôi
là nước bọt ứa ra…
Chùm ruột rửa sạch, đâm
từng trái cho bể cả hột chừng
khoảng 1 tô, vài trái ớt, cho vào
vài muỗng đường, tí bột ngọt , 1 muỗng nước mắm ngon
trộn đều, tùy khẩu vị mà gia giảm nhé, ăn là ghiền …
Chúc các bạn thành công.

Tây Ninh , tháng 4 năm
2019.
chs/cgc Nguyễn Thị Nhường
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Veù soá cuoäc ñôøi
chs Đào Anh Dũng

1
Mẹ già đi đứng khó khăn, trợt chân té, bị nứt xương
chậu, phải nằm một chỗ. Ông bà Thành vội về quê thăm
mẹ, cho mẹ vui, lên tinh thần. Thấy ông bà suốt ngày
quanh quẩn ở nhà, mẹ biểu hai con cứ đi du lịch đó đây
như mấy lần trước, nhưng ông bà không đành lòng, có đi
đâu cũng lòng vòng trong tỉnh. Đôi ba ngày, ông đạp xe
đến quán cà phê của
ông Hùng, một người
bạn học cũ, ngồi ngó
ông đi qua bà đi lại,
kể chuyện xưa, tán
dóc cho vui.
Trưa hôm ấy,
trong khi bạn bận
tiếp khách đến uống
cà phê, ông Thành
ngồi một mình, đọc
báo cho qua thời giờ.
Lướt mắt qua cột tin
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tức nói về "một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ
ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc rồi lan xuống miền
Trung..." ông cảm thấy buồn cho tiếng Việt của mình. Tâm
trí còn đang trầm ngâm, tư lự, bỗng có một bàn tay chìa
vài tấm vé số trước mặt làm ông giật mình. Đó là một
thiếu niên khoảng 11, 12 tuổi, đầu đội nón kết đỏ đã bạc
màu, áo quần cũng đã cũ mèm nhưng không đến nỗi vá
chùm, vá đụp.
"Dạ, ông mua dùm cháu vài vé số, mười nghìn một vé,
tuần tới xổ..."
Ông Thành vốn không thích đỏ đen nên ông thường
hay từ chối những lời mời mọc mua vé số, song nhìn ánh
mắt trong sáng, mang chút nét van nài, cầu khẩn của chú
bé, ông không đành lòng. Mới có mười mấy tuổi đầu mà
nó đã phải ra đường mưu sinh rồi. Tội nghiệp! Thôi, mười
ngàn tiền Việt, khoảng nửa đô một vé mua giúp cũng
không chết thằng Tây nào. Ông móc túi, lấy tiền nhưng
nhìn dáng điệu học trò của thằng nhóc, ông chợt nhớ đến
bản tin mình vừa đọc nên đưa tờ báo ra trước mặt nó, chỉ
ngay cột báo, nói:
"Ừa, ông sẽ mua giúp cháu. Nhưng trước tiên, xin
cháu đọc bản tin này rồi làm ơn giải thích cho ông hiểu
một bộ phận không khí lạnh tăng cường nghĩa là gì?"
Ánh mắt chú bé lộ vẻ ngạc nhiên khi cầm lấy tờ báo.
Nó lẩm bẩm đọc rồi nói:
"Dạ, thưa ông, cháu nghĩ... ý họ muốn nói nhiệt độ
xuống thấp thì trời lạnh đấy ạ..."
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Thằng nhóc chưa nói hết lời, ông đã vỗ đùi nghe một
cái bốp, sung sướng nở một nụ cười, chìa ra tờ giấy 50
ngàn.
"Giỏi! Ráng học cho giỏi sau này viết báo cho hay, cho
đúng tiếng Việt của mình nhen cháu. Bán cho ông bốn vé,
số nào cũng được. Cháu khỏi thối tiền!"
Chú bé nhanh nhẹn chọn bốn vé số trao cho ông, lấy
tiền, cám ơn ông, rồi tót lên xe đạp...
Nhìn dáng chú bé đạp xe dưới ánh nắng chang
chang, ông Thành không khỏi thở dài, thương xót. Hoà
bình đã hơn bốn mươi năm rồi mà đồng bào vẫn còn
nhiều người thiếu ăn, nhiều kẻ thiếu mặc...
2
"Có chuyện gì mà bạn già ngồi thừ người ra vậy?"
Nghe bạn hỏi, ông Thành bèn kể lại chuyện bài báo
và lời giải thích của chú bé bán vé số. Ông Hùng cười khì,
bàn thêm:
"Ừ, bây giờ đọc báo và nghe thiên hạ nói tiếng Việt,
nhiều lần mình có cảm tưởng họ từ hành tinh nào đến... "
Ngó mấy tấm vé số còn nằm trên bàn, ông bạn nói
tiếp: "Vậy là bạn già mua hết bốn vé số giải đặc biệt trúng
một tỷ rưỡi đó. Nếu thời may trúng số thì xin nhớ bạn bè,
đừng có dông luôn nhen bạn già!" Rồi ông ta bỗng la lên:
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"Ủa! Đây là vé số xổ hôm thứ năm tuần rồi mà! Trời
đất! Ông bị thằng nhóc đó gạt rồi! Ôi! Bó tay chấm cơm!
Bó tay! Bó tay!"
Ông Thành lại ngồi thừ người, thở dài, lắc đầu ngao
ngán. Mới có mười mấy tuổi đầu mà thằng nhóc tì đã đầy
nhóc "bụi đời"!
3
Mấy hôm sau,
ông Thành mới đạp
xe trở lại quán cà phê
của bạn. Ba điều bốn
chuyện với bạn chưa
xong, ông đã phải
ngồi một mình vì bạn
bận pha cà phê cho
khách. Quán có wifi,
ông lấy trong túi ra
chiếc iPad đọc điện
thư, xem Facebook để
khỏi phải đọc báo,
đọc những dòng chữ
chướng tai gai mắt.
Ông vừa vào trang điện thư được chừng năm phút thì có
một bàn tay với vài tấm vé số xen vào, che mất màn hình.
Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp một gương mặt quen quen. À,
thì ra đó là thằng nhóc tì bán vé số hôm trước. Nó chì thật,
hay là nó đã lường gạt nhiều người, nên không nhớ...
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"Dạ... cháu xin lỗi ông ạ! Đây mới là bốn tấm vé số
cháu phải bán cho ông, ngày mai thứ năm xổ."
Nghe chú bé nói vậy ông Thành rất đỗi ngạc nhiên
nhưng ông cố gắng làm mặt tỉnh, chỉ chiếc ghế trước mặt:
"Cháu ngồi xuống đây cho ông hỏi chuyện."
Chú bé rụt rè ngồi vào ghế, ngập ngừng nói:
"Vâng ạ... xin ông bỏ qua cho cháu. Một đứa bạn bán
vé số nó... nó xúi cháu làm như vậy với mấy ông Việt... Việt
kiều. Hôm ấy, cháu đạp xe đi rồi mà hình ảnh Chúa Giêsu
chịu nạn trên cây Thánh Giá ông đeo ở cổ cứ lởn vởn
trong đầu làm cháu… cháu thấy cắn rứt lương tâm. Mấy
hôm rồi cháu trở lại quán này nhiều lần, mong gặp ông
mà không thấy. Hôm nay, may quá ông đến uống cà phê,
nếu không, cháu phải đi xưng tội mới...
"Ông khoát tay, không để chú bé nói dứt câu, và
không hiểu sao ông liên tục xổ ra một tràng câu hỏi:
"Cháu tên gì? Cháu còn đi học không? Nhà ở đâu?
Vì sao còn nhỏ tuổi mà cháu phải đi bán vé số rồi?"
"Dạ vâng, cháu tên Hiển, bố mẹ đặt tên cháu theo tên
thánh bổn mạng Giuse Hiển đó, thưa ông. Cháu đang học
lớp sáu, ở trên xứ Cao Xá. Thứ bảy, chúa nhật cháu đi bán
vé số. Vâng ạ... mới đây thôi! Bố mẹ cháu làm công nhân
cho xưởng da giày Trung Quốc ở khu công nghiệp Chà Là.
Mấy tháng nay mẹ cháu phải ở nhà vì có em bé nên cháu
đi bán vé số, kiếm tiền đóng học phí."
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Ông lại thở dài, lắc đầu ngao ngán. Về thăm quê nhà
mấy tuần nay, ăn không ngồi rồi, ông mới có dịp hỏi thăm
bà con, biết được thời nay học sinh trường công lập cũng
phải đóng học phí và cũng phải có tiền đi học thêm đủ các
môn mới theo kịp chúng bạn.
Ông móc túi lấy ra vài tờ trăm ngàn, nhét vào tay chú
bé bán vé số: "Đây, ông cho cháu chút quà đóng học phí.
Cháu ráng học cho giỏi!"
Nhưng thằng nhóc lắc đầu, lùa mấy tờ giấy bạc trở
vào tay ông Thành.
"Dạ, cháu không dám. Cháu chỉ muốn gặp lại ông để
xin lỗi và đưa cho ông mấy tấm vé số thôi."
Nghe giọng nói của chú bé không chút đắn đo, do dự,
ông biết nó đã quyết định không nhận quà của ông rồi
nên dành phải nói: "Vậy thì cháu bán thêm cho ông vài vé,
được không?"
Thằng nhóc nở một nụ cười thật tươi, hỏi: "Dạ vâng,
ông muốn mua bao nhiêu vé?" Nhưng nó lại nói tiếp:
"Cháu thấy ông mua năm vé đủ rồi, ông ạ. Thật ra, nếu
Chúa thương Chúa cho, mình mua một vé cũng trúng,
phải không ông?"
4
Xong việc, ông Hùng trở lại bàn, kéo ghế ngồi đối diện
bạn. Thấy mấy tờ vé số để trên bàn, không nói không
rằng, ông ta lấy lên xem.
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"Tốt! Lần này bạn già khôn ra, không bị gạt!" Ông
Hùng khen bạn rồi mỉm cười nói tiếp, gương mặt cố làm
vẻ nghiêm trọng nhưng không dấu được ẩn ý khôi hài:
"Chà, kỳ này bạn già về thăm quê lại ưa mua vé số
đó nhen! Bộ tính trúng số rồi ở luôn hả? Hay là đã gặp
một em trẻ đẹp nào nên mua vé số, mong trúng lớn để lập
phòng nhì?"
Nghe bạn nói đùa, ông Thành chỉ biết cười trừ. Thời
buổi này đã có biết bao chuyện dở khóc dở cười dính líu
đến quý ông bà Việt kiều "vinh quy bái tổ". Ông đã quyết
định không tiết lộ câu chuyện chú bé bán vé số với bạn.
Nếu ông kể ra, cách nào bạn ông cũng không tin mà còn
khuyên ông phải cảnh giác, biết đâu đó là một chiêu làm
tiền... Bạn ông đã bảo bó tay chấm cơm. Riêng ông, những
gì ông vừa trải qua khiến ông tin rằng tương lai Việt Nam
sẽ tươi sáng hơn với triệu triệu người trẻ tuổi như Hiển,
một chú bé bán vé số biết nhận ra lằn ranh đạo đức và
gian dối, thiện và ác, ánh sáng và bóng tối... Và, ông Thành
thầm nghĩ, phải chăng đời không là những canh bạc,
những tấm vé số may rủi như thiên hạ thường nói mà là
một chuỗi lựa chọn?
đào anh dũng
Cựu học sinh tiểu học Tây Ninh
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Meânh moâng doøng nöôùc höõng hôø
chs/cgc vkp Đạm Phương

Ra đi từ tinhTây Ninh
Đến thành đô… bước đăng trình Luật khoa
Cầu chử Y chia làm ba
Chánh Hưng, Thế Hiển, nhánh ra Saigon
Ven sông nhà trọ tí hon
Đủ vừa mơ mộng thả hồn văn thơ
Mênh mông sông nước lững lờ
Lục bình trôi đến, em nhờ đưa tin
Anh bên kia, kết nối tình
Chinh nhân áo trắng… chúng mình yêu nhau
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Dòng đời lận đận lao đao
Chiến trường khốc liệt, em nào biết tin
Ngờ rằng biển đã cướp anh
Áo đen em mặc thay vành khăn tang
Nhưng than ôi! Quá bẽ bàng
Anh đành lỡ bước sang ngang qua đò
Bỏ bến cũ không đắn đo
Quên lời thề ước hẹn hò ngày xưa
Hình như trời đổ cơn mưa?
Mắt cay mi ướt răng vừa cắn môi
Máu tuôn ướt đẫm ngực rồi !!!
Đốt lò hương cũ 1965

Saigon 4/10/2017- Vkp đạm phương
*** Nhắn tin: Có ai qua cầu chữ Y
Giúp tôi kể chuyện tình si ba người…
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CHUYỆN BA ĐỨA MÌNH
Hải Âu đáp lời nhắn
Đời anh như nước xoáy dòng
Quanh ba nhánh rẽ sông cầu chữ Y
Tuổi xuân bay nhảy được gì?
Ngoài hai tay trắng mang đi xứ người…
*Nhớ về quá khứ khôn nguôi
Chuyện ba đứa…lòng bùi ngùi xót đau
Lặng nhìn em bước xuống tàu
Hai tay hứng lấy trăng sao trên trời
Nhưng rồi sao đã đổi ngôi
Trăng kia rụng xuống bến đời nợ duyên
Em đành chuốc lấy ưu phiền…
Còn anh dấn bước đến miền sơn khê
Chiến tranh bùng nổ tư bề
Quen mùi thuốc súng đam mê núi rừng…
*Bảy mươi lăm (1975), cuộc chiến ngưng
Anh đi cải tạo chín từng ngục rơi
Mười năm ròng rã cầm hơi
Rừng thiêng nước độc… nhờ Trời cũng qua
*Một lần về lại quê nhà
Cầu tuy mới vẫn chia ba bến tình
Mặt trời rạng ánh bình minh
Trải dài thảm tím lục bình trên sông
Gợi hình ảnh cũ… nát lòng!!!
chs Hải Âu (6/10/2017)
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chs Võ Hà Thu Thủy
Hồi còn trẻ lúc tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu có bao
giờ tôi nghĩ đến lúc mình già. Cuộc đời lúc đó thật đẹp,
thật vui, và tràn đầy mộng mơ. Giờ đây, dù đã thất thập
cổ lai hy nhưng tôi vẫn còn yêu đời như chưa từng lớn
lên. Tôi hay mơ mộng lắm. Tôi thường mơ ước sau một
giấc ngủ dài, khi thức giấc, tôi trở thành con bướm trắng
để nhập vào đàn bướm tung tăng đạp xe đến trường như
xưa.
Có lúc tôi mơ thành Chu Chỉ Nhược để được Trương
Vô Kỵ khắc lên mộ bia bốn chữ “Hiền Thê Chi Mộ”, hay
được chàng Vô Kỵ kẻ chân mày như nàng Triệu Minh…
Mơ mộng và tiểu thuyết hoá trong một tuổi thơ gắn liền
cùng bom đạn.
Có thể nói là bây giờ cuộc sống cải lão hoàn đồng, trở
về thời trẻ dại, không còn lo lắng nữa, tâm tư luôn lướt
gió muôn nơi, muôn hướng tìm tri kỷ như Bá Nha, Tử Kỳ.
Rồi một ngày như Lý Bạch, ngồi bên Tróc Nguyệt Đài,
trầm mình xuống hồ để ôm lấy nàng trăng. Hay sống
không bao giờ hết mùa xuân như Đổ Phủ đời Đường đã
viết:
“Những tưởng hoa tàn xuân đã hết,
đêm qua sân trước một cành mai.”

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

107

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Lúc còn đi học ở trường Trung Học Tây Ninh, tôi có
cô em gái nhỏ hơn tôi 4 tuổi rất dễ thương. Em tôi tuy nhỏ
nhưng có võ, được mệnh danh là “thằng tướng Công Lập”
vì em bảo vệ tôi trước những lời tán tỉnh của nhóm nam
sinh cùng trường. Những lời “nhắn nhủ” đầy văn hoá của
em tôi khiến các anh chàng không dám đến gần tôi khi có
mặt em gái tôi.
Từ trường về nhà tôi có hai lối, một lối đi qua trường
Trung Học Văn Thanh, đi về Trảng Dài ngang “Xóm Thúi”.
Bọn học sinh chúng tôi gọi là Xóm Thúi vì vùng nầy làm
bột mì, khi xay bột nước mì chảy ra ruộng. Tây Ninh nắng
nung người nên nước bốc men tạo thành mùi hôi. Do đó,
khu này phải chịu tên là Xóm Thúi. Đến chợ Thương binh
rồi xuôi theo cửa Hoà Viện của Toà Thánh về đến “Vùng
Nước Mắt”. Bà chị chú bác với tôi gọi là “Vùng Nước Mắt”
vì đây là một nghĩa trang dài hơn một cây số trước khi
vào làng đến nhà tôi. Những buổi sáng mù sương, khi đạp
xe đi học ngang Vùng Nước Mắt, mỗi khi nhìn những ngôi
mộ đất tôi không khỏi nao lòng.
Ngã kia đi ngang qua trường trung học Lê Văn Trung
với hai hàng điệp trổ hoa rực lửa lúc hè về, rồi đến cửa số
7, chợ Ngã năm, cửa số 4 của Toà Thánh. Kế đến, đi ngang
điện thờ Phật Mầu, ngang rừng thiên nhiên, ngang Toà
Thánh ra cửa Hoà Viện, rồi đến Vùng Nước Mắt.
Nhà tôi nghèo rớt mồng tơi. Khi ba tôi lưu vong nơi
xứ người, dì Út tôi may quần áo phụ mẹ tôi nuôi chị em
tôi. Bên nội mua cho một căn nhà tranh vách bồ phết
phân bò chứ chẳng được miếng vách đất.
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Sau khi ba tôi về nước thì dì Út đi lấy chồng, ba mang
mẹ con tôi ra sống gần phố chợ, tôi xa Vùng Nước Mắt từ
đó.
Lớn lên trong chiến tranh, ngày ngày có biết bao
thanh niên lên đường gìn giữ quê hương thì cũng có
muôn vạn cuộc tình kết trái đơm hoa.
Nghe lại mấy câu hát ngày xưa để thấy nhớ nhung
một thời:
“Ai lớn lên, không từng hẹn hò...
Không từng yêu thương...
Nhưng có mấy người tìm được tình yêu ngát hương.”
Ngày đó người ta mất nhau, vì chiến tranh cướp đi
người thương không chỉ ở chiến tuyến mà ngay cả ở hậu
phương:
“Nhưng không chết người trai khói lửa,
mà chết người em nhỏ hậu phương.”
Tôi cũng không ngoại lệ, đã yêu và được yêu. Những
lúc khắc khoải nhớ thương thì tôi lại làm thơ:
Cũng lối đi nầy xưa nắng đổ,
Cũng chiều ngày đó, đến thăm em
Giờ đây xa cách phương trời nhớ,
Anh có làm thơ, thức trắng đêm?
Hỏi để rồi tự trả lời thôi:
Thì ở đây cũng buồn như ở đó
Trời cũng cao, đất cũng rộng vô cùng
Và chấp nhận:
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“Tráng sĩ hề, bất lụy tình hề,
Dưới trăng mài thước gươm thề nước non.”
Rồi hy vọng:
“Tầm mắt nhìn về tương lai, đôi cánh chim mang
nghiệp gió, anh đã vào đời, gởi em cái nhìn thật gần trên
cánh gió, đường mây.”
Yêu nhau trong thời chiến, nhớ nhung nhiều hơn
ngày tháng bên nhau, nhưng tình yêu đó rất thiêng liêng
và đậm đà, gắn bó vì không ai biết được tương lai ta còn
có nhau được bao lâu.
Chiến tranh tàn, buồn mất nước, người ra đi, kẻ ở lại
quê hương, bạn bè phân tán như chim lạc bầy.
Ở tuổi gần đất xa trời mơ ước nhỏ nhoi của tôi đã
thành hiện thực, một căn nhà ở vùng quê, vườn hoa sân
trước, vườn rau sau hè, vài con cá lội trong ao nhỏ và
chiếc cầu khỉ chơ vơ khi đêm trăng về, có một đàn gà và
vài chú vịt thong dong bơi lội vô tư.
Từ ngày xếp áo từ quan
Về quê trồng cụm hoa vàng thảnh thơi.
Nhiều lúc nghĩ vẫn nghĩ vơ khi đã già nếu còn chút
lãng mạn, yêu đương, thì cũng chỉ là lẩm ca, lẩm cẩm
không biết mình là ai trong thế giới nầy:
Con đường nào là con đường tình sử?
Công viên nào chân đạp lá lao xao?
Mùa đông nào đứng đội tuyết chờ nhau?
Để rồi hỏi ta là ai...không biết?
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

110

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Già là thế...cứ viết lung ta, lung tung vì cảm nghĩ lung
ta, lung tung, nhưng tôi biết rằng bây giờ là mùa thu của
tôi, mùa thu có văn, có thơ và có nhạc.
Canada
Mar-03-2019
Võ Hà Thu Thủy
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Moät laàn gaëëp laïi anh
chs/cgc VKP Đạm Phương

Từ ngày anh bỏ tôi chạy theo người con gái xứ võ
Bình Định, lòng tôi tan nát rã rời. Tôi đem đốt hết thư anh,
luôn cả quyển nhật ký tình yêu mà tôi nâng niu như báu
vật. Tôi cũng bỏ cả làm thơ, một niềm đam mê cháy bỏng
của tôi. Dù vậy, khi cuộc chiến đã tàn, tôi cố tìm kiếm tin
anh theo từng ngõ ngách trong và ngoài nước nhưng
không ngờ, hơn 40 năm sau, anh vẫn còn ở VN và đang
nằm trong một bệnh viện ở Saigon.
Tôi lập tức gọi xe đến thăm anh. Buổi chiều cuối tuần
nơi đây tương đối vắng vẻ vì đa số những người bệnh nhẹ
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đều được người thân đón về với gia đình, đầu tuần họ
mới vào lại.
Dọc theo hành lang dài hun hút, tôi đi chầm chậm để
tìm số phòng. Đây rồi, phòng số 352, cửa chỉ khép hờ. Tôi
đẩy nhẹ, nhìn vào…Ánh đèn trong phòng không đủ sáng.
Trên sáu chiếc giường, sáu người đàn ông mặc cùng đồng
phục của bệnh viện rộng thùng thình, đang nằm bất động
như đống xương khô… Màu trắng nhạt của ngọn nê ông
cộng với màu ố vàng của bốn bức tường, hòa lẫn với mùi
ether, mùi hóa chất… khiến tôi choáng váng. Nơi đây,
không có tiếng động, một không gian yên vắng của những
con bệnh nan y đến thời kỳ cuối. Thỉnh thoảng, có vài
tiếng ho sù sụ, tiếng rên ư ử phát ra từ miệng con bệnh
như sắp đứt hơi…
Đang định thần,đảo mắt để tìm anh, tôi chợt nghe có
tiếng người nói: “Bà kiếm ai vậy?” Tôi giật minh vì giọng
nghe quen quen nên nghiêng người, mở to mắt, nhìn về
phía phát ra câu nói…Đúng là anh rồi, tôi kêu tên anh thật
to, anh bàng hoàng nhận ra tôi nhưng vội quay đi để che
giấu hai hàng nước mắt… Trời ơi, anh đây sao? Thân thể
chỉ còn da bọc xương , hai hố mắt sâu hoắm, đôi vai rắn
chắc ngày nào từng làm chỗ dựa lúc tôi buồn tủi, nay còn
đâu nữa…
Tự nhiên, một niềm hói tiếc lẫn tức giận bùng lên
trong tôi: “Tại sao anh không để cho tôi giữ lại cái hình
ảnh oai hùng trong bộ đồng phục sĩ quan Hải Quân của
anh chứ? Tại sao anh không cho tôi được cái quyền chăm
sóc những vết thương trên thân thể anh trong một bệnh
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viện Hải Quân nào đó? Hay ít ra tôi cũng còn được nhìn
Di ảnh của anh được đưa từ chiến hạm trở về”…
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Tôi đứng chết lặng bên giường anh, không nói thêm
được một lời nào, tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa. Phải,
tôi đang khóc cho cuộc tình bất hạnh của tôi và tôi cũng
khóc cho thân phận người lính bại trận sắp từ giã cõi đời
vì căn bịnh hiểm nghèo...Ngày xưa anh là thần tượng của
bao cô gái trẻ đẹp, không ai ngờ có ngày anh bước xuống
cuộc đời một cách thảm hại thế nầy ? Có phải tôi đến
không đúng lúc với anh trong giây phút cuối đời ? Làm
sao tôi ngăn được cơn mưa cuối mùa thu bất chợt đến
trong lòng tôi mà tôi cũng không biết đến bao giờ nó mới
tạnh ?
Hơn bốn mươi năm trước, tôi đã mất chỉ mình anh
thôi, còn giờ đây, tôi đã mất tất cả: chiến hạm, con tàu,
binh chủng Hải Quân và nhất là mất anh thêm một lần
nữa...
Tôi lắc mạnh đầu để xua đi cái ý nghĩ quái quỷ vừa
thoáng qua thì chợt bàng hoàng khi anh lên tiếng: ”Nếu
em bằng lòng tha thứ cho anh thì hãy làm thơ lại để anh
đọc trước khi anh vĩnh viễn rời xa em !”…Dù giọng anh
đứt quảng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào
ấm áp trong từng tiếng nói của anh. Tôi cúi xuống hôn
lên trán anh, mắt anh…Suối lệ tôi hòa cùng nước mắt anh,
chảy đầm đìa trên nền gối trắng… Tôi không mất gì cả vì
đã tha thứ cho anh…
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chs Nguyẽ n văn Xuân

Ở Mỹ Tho, ai ná y đè u bié t đé n mọ t bà già dong dỏ ng
cao 1,65m – 1,66m, khoảng 75 tuỏ i (vào năm 1965). Cứ
mõ i sá ng sớm, bên nà y cà u Bá c Rạ ch Miẽ u, bờ Mỹ Tho,
người ta thá y bà lọ i sang bên kia bờ sông.
Bà lên bờ ngò i nghỉ mọ t chú t rò i lọ i vè bờ sông Mỹ
Tho, đi bọ dọ c theo Công Viên Lạ c Hò ng, đé n bờ sông Khả i
Định, băng qua Cà u Quây, rẽ phả i và o đường Phan Thanh
Giả n II vè nhà . Nơi đây có nhiè u vựa bá n trá i cây theo mù a
cho thương nhân, mó i lá i, và cá c tiẹ m á p bá n gà, vịt con
và trứng vịt chuyẻ n lên Sà i Gò n, Gia Định và lụ c tỉnh.
Đè u đạ n mõ i ngà y, người ta thá y bà lọ i băng qua sông
và trở vè , như mọ t lực sĩ điè n kinh chuả n bị cho ngà y thi
Thé vạ n họ i. Lú c đà u họ kinh ngạ c, quen dà n cả m mé n, họ
trìu mé n gọ i bà là “ Bà Hai Ó m”. Đó là bà nọ i củ a tôi.
Bà tên Lê thị Mua, là chị thứ hai, có người em gá i thứ
ba só ng ở Tân An, ba tôi gọ i là dì ba, có người con gá i là
vợ củ a Trung Tướng Trà n Ngọ c Tá m. Ông nà y thường
quen miẹ ng hay chửi thè . Có là n bà nọ i tôi và tôi đé n thăm
mọ t vila ở vù ng đá t đỏ cạ nh đường rà y xe lửa Dĩ An – Biên
Hoà . Vừa bước xuó ng xe vô nhà , ông Tướng gạ p vợ, bà
mẹ vợ, bà nọ i tôi, ông xà i “giá y năm trăm “ liè n mọ t hơi:
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“ ĐM má , tui mới mua được cá i nà y, má xem có được
không...” Bà nọ i tui cười ngá t. (Ỏ ng liè n xin lõ i, vì quen
miẹ ng nên không giữ ý tứ trước mặt tôi).
Bà có hai người em, người thứ mười tên là Tá n, ba tôi
thường gọ i là cạ u Mười (ở Sà i Gò n). Người thứ năm tên
là Lê văn Đường (ở đà u hẻm Phan thanh Giả n – Mỹ Tho),
ba tôi gọ i là cạ u năm.
Bà tôi và ông Năm đè u dong dỏ ng cao và gió ng nhau
ở mọ t điẻ m: hai ngó n chân cá i ở hai bà n chân giao nhau.
Sau nà y, nhờ được họ c Sử ký tôi mới bié t những người
đó đú ng là dân Viẹ t chính gó c. Theo sử sá ch gọ i là gió ng
dân Giao Chỉ. Bà nọ i tôi tự hà o vè điè u nà y. Khi nhìn cá c
mó ng chân ú t củ a tôi có thêm mọ t mó ng nhỏ đi kè m, bà
nọ i tôi nó i với tôi: “ Thà ng nà y lai rò i “.
Tôi cò n nhớ mõ i năm đé n kỳ nghỉ hè , hai anh em tôi
thường được cha, mẹ cho vè Mỹ Tho thăm bà nọ i. Năm
nà o chú ng tôi không vè , thì bà đi xe đò từ Mỹ Tho lên Tây
Ninh thăm gia đình chú ng tôi chừng mọ t thá ng, rò i quay
vè Mỹ Tho.
Nhà bà tôi ở trên đường Phan thanh Giả n II, đó i diẹ n
cá c tiẹ m á p và bá n gà vịt con và họ t vịt, họ t gà như đã nêu
trên. Ngôi nhà nhỏ ở mạ t tiè n đường, có vá ch là những
tá m vá n sơn trá ng, chò ng xé p lên nhau. Hơi gió có thẻ và o
nhà theo cá c khe vá ch hở. Đây là cá ch giả i nhiẹ t bà ng khí
trời nhưng đôi khi cũ ng mang hơi nó ng của những buỏ i
trưa hè oi ả và o nhà . Nhà lợp ngó i âm dương, bên trong
chia thà nh ba phà n riêng biẹ t. Phò ng khá ch, có mọ t bà n
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thờ bà ng gỏ mun đen, chạ m khá c tỉ mỉ những chù m nho,
hoa lá , con chim , con só c, hoa văn rá t đẹ p. Phía bên trá i
có mọ t bọ vá n ngựa đen tuyè n, trơn lá ng, dà y chừng mọ t
tá c. Khi đạ t lưng trà n nà m trên bọ vá n ngựa, bạ n sẽ có
cả m tưởng đang nà m trên khó i nước đá má t lạ nh. Đó i
diẹ n bọ vá n ngựa là mọ t divan gỗ mà u và ng sạ m, mọ t
chié c bà n loạ i xưa cạ nh hai chié c ghé cỏ cũ kỹ . Nơi gó c
phò ng có mọ t tủ kié ng chứa nhiè u đò gó m và sứ củ a Phá p
thời vua Louis XVI mạ và ng rá t đẹ p và tinh xả o.
Ngay giữa bà n thờ có mọ t bức họ a truyè n thà n hình
bà có tôi, ăn mạ c theo kiẻ u con nhà quyè n quý ngà y xưa:
cỏ mang chié c kiè ng và ng, tai đeo đủ đôi bông, á o gá m
thêu hoa văn tinh xả o. Bà mang hà i, ngò i ngay ngá n trên
chié c ghé có chạ m khá c chung quanh, đẻ lọ đủ đôi bà n tay
mười ngó n, có đeo nhả n. Người họ a sĩ phả i vẽ trung thực
(Truthful and straightforward). Lú c đó , nhìn tranh tôi
thá y nơi miẹ ng củ a bà có điè u gì là lạ . Theo lời bà nọ i tôi
nói lúc đó bà có đang ngạ m mọ t cụ c thuó c xỉa, sau khi ăn
trà u. Thạ t là điè u kỳ lạ đối với tôi lú c bá y giờ! Gian ké là
phò ng ngủ thường dà nh cho cá c bà , cá c ông ngủ nơi
phò ng khá ch. Sau cù ng là nhà bé p, cà u tiêu nhà tá m.
Chỉ có vạ y mà ghi là “Những điè u kỳ lạ ” ?
“Thưa chưa xong đâu, vì cò n phả i nó i vè ông nọ i củ a
tôi và nhiè u điè u khá c nữa”, cũ ng kỳ lạ không ké m.
Theo lời Bà tôi, Ông nọ i tôi tên là Nguyẽ n văn Đạ ng,
người hiè n là nh, có tính thương người, rá t giỏ i võ và nghè
thuó c. Ông được họ c nghè võ với mọ t trong tá m ông thầy
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giỏ i nhứt bên Tà u thời bá y giờ. Mọ t điểm đạ c biẹ t là từ
ngà y cưới nhau đé n ngà y ông má t, ông chưa hè má ng
chửi (lash out at) hay tá t bà mọ t là n.
Tò mò , tôi hỏ i tạ i sao vạ y? Bà cười nó i: “ Ỏ ng bả o, khi
nó ng giạ n mà ra tay tá t mọ t cá i, rủ i ro trú ng chỏ nghiẹ t
là m ché t người”.
Ông bié t trước ngà y giờ năm thá ng má t, khi ông nó i,
bà tôi không tin, nhưng lạ i đú ng y như vạ y.(1)
Người ta đi buôn đò cỏ quý bá u thường phả i có “Bả o
tiêu” theo bả o vẹ . Ông thì không, và thường đi mọ t mình.
Ông thường rời nhà và i thá ng tìm mua cỏ vạ t, bá n được,
có tiè n ông mới trở vè nhà , bá y giờ ở Xó m Củ i – Chợ Lớn.
Khi vè đé n đà u ngỏ gạ p những người đạ p xích lô (
Tié ng Pháp: Cyclo. Tié ng Anh: Pedicab, trichaw ), xe ké o
(Rickshaw), người nghèo, ông đè u mời tá t cả và o quá n,
ông đã i họ ăn uó ng. Vè tới nhà trong tú i ông không cò n
mọ t cá c (10 cents ). Tạ i sao lạ i nó i vạ y ? Bà tôi nó i: “Có lú c
trong tú i ỏ ng cò n 7-8 xu, né u nó i không cò n mọ t xu (cent)
là không đú ng, rò i bà cười. Đó là nguyên nhân bà tôi gây
gỗ với ông. Nghe cà m rà m hoà i, có khi giạ n quá , ông lá y
cây tà m vong chọ c thủ ng má i nhà tranh mọ t lỏ bà ng cá i
nia.
Ba tôi bả o, vè đêm, nhìn lên trời thá y trăng sao, và
khi trời mưa phả i lá y thau, hủ , lu chứa nước mưa. Ông
không gió ng những ông lá ng giè ng ở nhà bên cạ nh, vũ
phu đá nh đạ p vợ con, cá c bạ n thá y có kỳ lạ chưa?
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Những là n ông mang vè những cỏ vạ t, ba tôi phả i
mang lên Dakao - Đá t Họ , Tân Định giao bá n cho mó i có
sẵn, là mọ t bà nhà già u có , sang trọ ng. Có là n tò mò , theo
lời ông tôi, ba tôi ró t nước và o chié c ché n ngọ c, hình ả nh
Trương Chi ngò i thuyè n thỏ i sá o, Mỵ Nương tựa cửa lá ng
nghe, hiẹ n ra chạ y lanh quanh trong tá ch nước như chié c
đè n ké o quân. Có lẽ người xưa đã bié t á p dụ ng và o hiẹ n
tượng quang họ c ở mọ t gó c đọ nà o đó ? Mọ t bình trà gò m
hai khó i ngọ c dính liè n nhau được chạ m khá c tinh vi. Ba
tôi bỏ trà và o bình bên phả i, cho nước sôi và o. Sau đó và i
phú t, trà sang bình bên trá i, ró t nước trà ra lạ nh như
nước đá . Ông bả o, bình thứ hai là “Hà n ngọ c”. Cò n có
những viên ngọ c là m nú t á o cho vua quan nà o đó , có viên
mà u đỏ ông bả o “không kỵ hỏ a”, ai mang trong mình đi
và o lửa không bị chá y, có viên khá c, xuó ng nước không
chìm ( ? ). Ba tôi cũ ng không dá m thử, cho dù ông bơi lạ n
rá t giỏ i và đã nhiè u là n lạ n đua với bạ n bè qua lạ i dưới
những chié c ghe chà i to lớn chở gạ o, muó i trên sông Mỹ
Tho. (2)
Ngoài ra, ông còn có những chié c dĩa chưng hoa quả
lớn đé n hai người khiêng mới nỏ i. Những ché n sứ đời xưa
thạ t xinh xá n, chạ m những viên ngọ c nhỏ bà ng hạ t gạ o
trông rá t đẹ p má t. Tôi chỉ giữ được mọ t chié c duy nhá t,
nhưng khi gia đình tôi rời Tây Ninh vè Sà i Gò n đã thá t lạ c
chié c ché n nà y.
Sau năm 1975, anh bạ n N...có hai thỏ i đò ng đen nhỏ ,
chỉ bà ng hai ngó n tay ghé p lạ i. Anh Đ...và tôi cà m lên ngạ c
nhiên vì nạ ng quá , cả hai chú ng tôi suý t là m rơi xuó ng
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đá t. Sau khi nung đỏ mọ t đà u, anh N...dí và o tay tôi. Tôi
không bị phỏ ng. Anh Đ...đạ t mié ng đò ng đen lên chié c
đò ng hò tự đọ ng “Seiko five”củ a Nhựt Bỏ n (Japan) mà tôi
đang mang, chié c đò ng hò ngừng chạ y tức thì.
Tôi nhớ lạ i, nhà bà tôi có mọ t con ngựa to bà ng cỏ
tay, là m bà ng đò ng mà u đen, trong tủ
chứa dụ ng cụ là m thợ bạ c củ a ông
tôi. Nhưng vì nạ ng quá nên tôi không
thích chơi với con ngựa á y, mà chỉ
dù ng chié c cân tiẻ u ly, cá i kè m, chié c
bú a nhỏ xinh xá n...đẻ chơi trò bá n
quá n. Con ngựa trong tư thé đứng
khá đẹ p.
Trước năm 1975 cô tôi đã bá n
căn nhà nà y và cá c vạ t dụ ng trong nhà đè u tiêu tá n.
Cò n nó i vè viẹ c bié t trước giờ má t củ a ông nọ i tôi, cò n
có Hoà Thượng Huẹ Hưng (ngà i dịch kinh Duy Ma Cạ t và
Kinh Kim Cang, tinh thông Đông Y, Y dịch, huyẹ t đạ o, và
cũ ng là thiè n sư), trụ trì chù a Huẹ Quang - Đà m Sen, quạ n
11 Sài Gò n cũ ng bié t trước ngà y. giờ má t.
Ngoài ra tôi cò n được bié t và i viẹ c lạ lù ng như:
Anh T.T.A và anh N.Đ.K là hai người trong só 3000
người, bà n tay chỉ có mọ t là n ngang. Theo sá ch ghi, “ Họ
là những ĐẠI ANH HÙ NG hay là những ĐẠI GIAN HÙ NG”.
Anh T.T.A tu dò ng frè re Catholic, sau đó xuá t. Năm
1975 bị VC nhó t vào khá m Chí Hoà, biẹ t giam, không á o
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chỉ được mạ c quà n đù i. Căn phò ng tó i đen, thình lình anh
thá y Phạ t Bà Quá n Thé Âm hiẹ n ra (anh nhìn kỹ thá y khác
với Đức Mẹ Maria).
Anh Đinh văn Khương, gia đình đạ o Phạ t nò i, đã thá y
Đức Mẹ Maria trên ngọ n cây buông (Palm) nơi sân đá nh
golf củ a Bọ Tỏ ng Tham Mưu VNCH. Anh tié n đé n sá t gà n
đẻ xem có phả i là Phạ t Bà Quá n Thé Âm, nhưng chính xá c
là Đức Mẹ Maria. Anh là mọ t người đạ o đức, rá t giỏ i,
thông thạ o Anh- Phá p văn, là Đạ i-Ú y trong nghà nh Quân
Nhu, là m vè IBM, được chọ n là m Chié n sĩ xuá t sá c củ a
ngà nh Quân Nhu/ QL.VNCH , được Tỏ ng Thó ng Nguyẽ n
văn Thiẹ u cho đi thăm Đà i Loan.

Ra khỏ i trạ i tạ p trung củ a cọ ng sả n, anh theo đạ o
Catholic, được cha Bạ ch văn Lọ c, thuọ c dò ng Chú a Cứu
Thé đỡ đà u. Sau đó gia đình anh sang Hoa Kỳ trú ngụ , và
anh đã qua đời cá ch nay và i năm.
Bá c năm Bù i văn Chức, là bạ n củ a người chú thứ tư
tôi khi cò n ở Nam Vang- Miên.
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

122

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Năm 1965 người Miên “cá p duò ng” (cá p là chạ t đà u,
duò ng là người Viẹ t Nam) người VN nên gia đình bá c vè
VN, ngụ nơi chợ Ông Tạ gà n nhà chú ng tôi ở trong khu cư
xá kié n thié t ngó i đỏ . Do đó, hai gia đình thường xuyên
gạ p lạ i nhau. Gia đình Bá c theo đạ o Phạ t từ xưa rò i, nhưng
khi bá c bị bịnh “Hoà ng đả n” toà n thân đè u có mà u và ng
không chừa nơi nà o trong thân thẻ . Gia đình đưa bá c chạ y
chữa khá p nơi cá c Bẹ nh viẹ n lớn ở Sà i Gò n lú c bá y giờ, tá t
cả Bá c sĩ đè u bó tay chịu thua, bá c chỉ cò n chờ thà n ché t
đé n rước đi thôi.
Đé n Bẹ nh viẹ n Võ duy Nguy – Phú Nhuạ n, thuọ c Cơ
Đó c Phụ c Lâm, Mụ c sư Thiẹ n, Mụ c sư Huỳ nh, Mụ c sư
Thanh, Ông Lê văn Khoa...cò n ở đó . Sau khi nhạ p viẹ n
được và i ngà y, nhìn biẻ u đò treo nơi giường bẹ nh củ a bá c
cứ tăng không giả m, vị Bá c sĩ người Mỹ cũ ng thở dà i đà nh
bó tay...Bá c năm nhìn lên ả nh Chú a Giê-su rò i khá n: ”Con
và o đây gởi thân cho Chú a, né u Chú a cho con hé t bịnh,
con sẽ theo đạ o”. Bá c chỉ khá n có vạ y thôi. Sá ng hôm sau,
vị Bá c sĩ Mỹ ngạ c nhiên, hỏ i gia đình có cho bá c ăn hay
uó ng mọ t loạ i thuó c phương ngoạ i nà o không? (ý nó i
thuó c Đông Y...)
Gia đình bả o không, và kẻ lạ i chuyẹ n bá c khá n
đêm qua. Bá c sĩ Mỹ bả o: “Lạ thạ t, chỉ trong vò ng mọ t đêm
mà ông á y hoà n toà n khỏ i bẹ nh”. Sau đó bá c rời bênh viẹ n
vè nhà só ng mạ nh khoẻ bình thường. Giũ lời hứa, bá c trở
lạ i họ c đạ o, mạ c dù cả gia đình gò m Bá c năm gá i, anh H..,
O.., con H..đè u quyé t liẹ t chó ng đó i bá c vè viẹ c theo đạ o.
Mọ i người đè u bả o “Từ xưa đé n giờ Ông bà , cha mẹ , gia
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đình đè u thờ Phạ t, nay ông theo đạ o nà y khá c hé t mọ i
người”. Đé n ngà y bá c được rửa tọ i, mọ i người cũ ng đé n
dự, bá c năm gá i nó i: “Cá i đạ o gì á c ôn, trời lạ nh thá y mẹ
mà trá n người ta xuó ng nước”. (Khá c với Catholic chỉ dọ i
ít nước lên đà u, đạ o Cơ Đó c thì dìm nhẹ đà u người được
rửa tọ i dưới nước).
Mọ t thời gian sau năm 1975, bá c năm trai qua đời, cả
nhà đè u và o đạ o Cơ Đó c.

Xin nó i qua mọ t chú t vè những giá c mơ tôi đã được
thá y, khi ở trong tù VC nơi phi trường Trảng Lớn, và
những nơi khá c. Trong mọ t giá c mơ tôi thá y câu cá trong
rừng rạ m um tù m gà n mọ t cây cà u. Và i ngà y sau bọ n tôi
được di chuyẻ n đi nơi khá c. Sau nà y giá c mơ mới ứng
nghiẹ m. Nơi tôi thá y là khu rừng già và rừng chò i, với cá c
trả ng tranh và hó bom do B-52 thả xuó ng, trong vùng
Kà Tum, Tây Ninh, cá ch biên giới Miên mọ t cây só theo
đường chim bay.
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Khi ở Long Khá nh năm 75, trời rá t lạ nh. Khi đi trò ng
lú a, bá p ở ngoà i đè u có vẹ binh VC theo canh. VC cọ ng bá t
được cá c xe bá n cá mà chú ng gọ i là bá n lạ u, chở và o trạ i
giao cho nhà bé p ná u ăn, có lú c tươi có lú c ương, đa só là
cá ngừ. Nhiè u bạ n bị dị ứng không ăn được, chỉ có tôi là
không ả nh hưởng gì.
Và i tuà n sau, nà m mơ tôi thá y mình đi trên cá c phié n
đá nỏ i trên mạ t nước và o mọ t ngôi chù a thạ t lớn, trong
chù a thá y Phạ t DI LẠ C to như mọ t building, ngà i cười hè n
hẹ t là m rung rinh cá i bụ ng to lớn là m tôi nhớ hoà i. Tôi chỉ
cao bà ng mó ng tay ú t, ngà i bả o tôi xoè bà n tay trá i ra, ngà i
dù ng bú t lông vié t và o lò ng bà n tay tôi, mọ t chữ bà ng mực
Tà u, lú c đó tôi cò n rà nh chữ Há n lá m nhưng nhìn hoà i
không bié t là chữ gì. Chữ vié t không phả i là đạ i tự, con
triẹ n hay lẹ thư...nên chưa hiẻ u nghĩa. Thức giá c tôi kẻ lạ i
cho hai người bạ n ngủ kè hai bên, anh Lê văn Cả n(SQ
Trung đoà n 10/SĐ 7BB) và Nguyẽ n minh Tâm SQ KQ
Không đoà n 33, cũ ng là bạ n thân. Nghe vạ y , nó cà m rà m
tôi:” ĐM, và o đây rò i mà cò n mơ với mọ ng”. Ngà y hôm đó
tụ i tui được ăn tương với chao. Thà ng Tâm nhăn mạ t.
Mọ t tuà n sau, tôi lạ i nà m mơ thá y đé n ngôi chù a đó ,
nhưng chỉ đi trên cá c phié n đá nỏ i trên mạ t nước, đi vò ng
quanh mà không và o chù a. Sá ng sớm thức giá c tôi kẻ lạ i
cho anh Cả n và thà ng Tâm nghe, "y như rà ng:” ĐM, chá c
hôm nay được ăn tương với chao”. Quả đú ng như thé ,
hôm đó toà n trạ i giam được ăn tương với chao. Nó liền
nó i với tôi: “Tâm, mà y đừng có nà m mơ nữa, ăn tương
chao hoà i đó i bụ ng thá y mẹ ”.
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Trước ngà y bà u cử mà VC gọ i là “thó ng nhứt đá t
nước”, thì ngay buỏ i chiè u, xả y ra mọ t vụ nỏ kho đạ n, đó i
diẹ n và chỉ cá ch nơi chú ng tôi ở là mọ t con đường đá t đỏ
trả i đá , có chiè u ngang, rọ ng chừng 8m. Những người SQ
VNCH đã từng có kinh nghiẹ m chié n trường, đá nh giạ c
lâu năm, cũ ng đè u nó i ”Chưa có trạ n nà o bà ng trạ n nà y”.
Vì đạ n nỏ bó n hướng tá m phương không thẻ định vị, mà
ả n ná p. Nơi đây là những barrack (Group of buildings for
lodging soldiers) củ a Sư đoà n 1 Không kỵ Hoa kỳ ở, gò m
nhà tôle, má i tôle, chung quanh không có mọ t giao thông
hà o nà o cả , có thẻ VC đã lá p trước khi giam giữ chú ng tôi.
Chỉ có những hà ng rà o kẽ m gai vây quanh. Và i chié c thié t
giá p cũ xưa củ a Phá p cò n lạ i không xử dụ ng được (gọ i là
Autoblender trang bị cá c khả u đạ i liên Rebel) nà m chơ vơ
ngoà i phía cá c connect giam tù nhân vượt, tró n trạ i.
Nhưng đó là những nơi ả n ná p tó t tạ m thời cho chú ng tôi
khi bó n bè đạ n nỏ . B 40, B 41, XM 105, các loạ i đạ n được
tung lên trời cao như phi đạ n và khi rớt xuó ng đá t mang
theo tié ng hú rít kinh hò n, và nỏ thêm là n nữa, với cá c
miẻ ng nhỏ , đá nh tạ t vè phía nà o đè u có người đỏ má u,
gụ c ngã .
Khi kho đạ n bớt nỏ chú ng tôi đò ng loạ t nhả y vượt
hà ng rà o kẽ m gai cao hơn ngang ngực, với đôi chân trà n
không già y dé p, mà không ai bị thương do kẽ m gai, đó là
mọ t điè u lạ lù ng. Có lẽ lú c đó , trong cơ thẻ mõ i người
“nang thượng thạ n đã tié t ra nhiè u Adré nalin”, giú p
chú ng tôi có sức mạ nh phi thường vượt qua cá c chướng
ngạ i vạ t dẻ dà ng ? Có người hỏ i,” Sao không lợi dụ ng lú c
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đó vượt thoá t ra ngoà i, đi luôn?”. Khi chú ng tôi vượt sang
barrack thứ hai thì VC nà m phụ c sả n ở bờ suó i dù ng đạ i
liên, thượng liên bá n chạ n không cho vượt ra ngoà i. Bọ n
tôi phả i đà nh nà m lạ i chịu trạ n giữa hai là n đạ n. Thạ t vạ y,
đé n chiè u tó i trở vè , không mọ t ai có thẻ nhả y qua hà ng
rà o kẽ m gai, phả i vạ ch hà ng rà o, chui lỗ chó mà vè . Hôm
sau kiẻ m điẻ m nhân sự, toà n trạ i má t mười người, bị
thương thì vô só , tôi bị thương nơi đù i phả i, hên là miẽ ng
đạ n nó đi xẹ t qua, né u phang thả ng và o thì lú c đó tôi đã
thà nh phé nhân “ngà y vè chà ng đã mọ t chân rò i”. Mọ t só
bạ n thân ché t trước má t tôi, và i người bị miẽ ng ghim và o
cọ t só ng, thà nh bá n thân bá t toạ i.
Có mọ t điè u kỳ lạ khá c là tượng Phạ t Bà Quan Âm đó i
diẹ n với kho đạ n nỏ 8m, đã bị VC bá n gả y phà n top ngó n
tay ú t trước đó ) và ngôi chù a đỏ ná t phía sau. Sau vụ nỏ
kho đạ n, tượng Phạ t Bà không hè há n gì. Tôi bị chuyẻ n
lên Kà Tum -Tây Ninh, thà ng Tâm chuyẻ n đi đâu tôi không
bié t, có là n tôi nà m mơ thá y Phạ t Bà Quan Âm đi kiẹ u và o
trạ i tôi, tié p theo là đạ n phá o binh bá n và o tới tá p. Tôi lạ i
chạ y theo hướng nghịch lạ i. Khi kẻ giá c mơ nà y với Bù i
văn Tà n SQ TQLC, Trương công Bửu SQ KQ, cả hai đè u
nó i: “Anh chạ y đâu thì tụ i nà y đè u chạy theo anh”. Sau đó
có những đơn vị khá ng chié n và Miên đá nh và o Bỏ Tú c
bá n chá y hai xe tăng VC, và đó t kho gạ o nơi đây. Mọ t đoà n
xe Molotova chá t đà y xá c cá n binh VC thay vì chạ y vè
hướng Bỏ Tú c vè Tây Ninh, lạ i chạ y thả ng và o trạ i giam
chú ng tôi, rò i vò ng trở ra. Đé n khi má y bay dọ i hai trá i
bom và o trạ i giam khá c cá ch trạ i giam chú ng tôi chừng
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

127

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

hai cây só , bọ n tôi lạ i khăn gó i quả mướp di chuyẻ n vè
trạ i giam ở Long Giao, gạ p lạ i những người dân trước ở
Kà Tum, họ bả o “khi má y ông vừa đi, thì nơi đó thà nh bình
địa” tụ i tui cũ ng đi luôn. Thêm hai là n chuyẻ n trạ i mới ra
đé n Rừng lá Hà m Tân, VC định chuyẻ n tù nhân ra Bá c sau
khi lạ p danh sá ch biên ché . Trung cọ ng đá nh qua VN. Nơi
trạ i giam VC bá t toà n trạ i đà o “ao nuôi cá ” giữa lú c trời
khô hạ n không có mọ t giọ t mưa, cá c chò i canh bó n phía
đè u chỉa đạ i liên và o trạ i giam, tụ i tui bả o nhau “đây là hó
chôn tụ i mình”. Nhưng ai ná y đè u bình thả n không chú t
âu lo.
“Hữu nhược đạ i mọ ng , hò vi là o kỳ sinh “ “ Giá c Nam
Kha khé o bá t bình, bừng con má t dạ y thá y mình ra tro”.
Anh em nói đù a với nhau.

Thạ t lò ng mà nó i, cò n có nhiè u chuyẹ n muó n ghi lạ i
nhưng tôi đà nh tạ m dừng nơi đây, vì cò n những bà i vié t
củ a cá c quý vị khá c nữa.

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

128

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

(1) “(5 giờ chiè u) khi đò ng hò quả lá c treo giữa nhà đỏ
năm tié ng, là tôi đi nghe bà ! Đá ng lẽ tôi đi năm rò i,
nhưng năm đó con chá u là m ăn không được, nên đà nh
xin chờ đé n năm nay. Bà nhớ cho kỹ, khi tôi ché t rò i
thì ông thà y chù a củ a bà sẽ ché t sau tôi, dò i trong
người bò ra.”
Bà nọ i tôi nghe nó i đụ ng chạ m đé n sư phụ củ a bà ,
bà liè n cự nự om xò m.” Nó i lã ng xẹ t, người ta đi tu từ
hò i cò n đỏ hỏ n, được sư ông trụ trì nhạ t trước cỏ ng
chù a, mang và o nuôi ná ng và cho tu họ c đé n già , là m
gì có chuyẹ n giò i trong người bò ra?”.
Chiè u trước khi má t, ông tá m rửa sạ ch sẽ , mạ c bọ
đò xá xị trá ng, ngò i ghé đả u, mang kié ng trò n, đọ c
sá ch. Ông bả o ba tôi đi Qué Sơn ngay, gọ i bá c hai vè
cho ông gạ p, (Bá c hai Nguyẽ n văn Phan, người trá ng
trẻ o, cao rá o rá t đẹ p trai, đã tó t nghiẹ p Tú Tài hai
Phá p, không sang Phá p họ c tié p Đạ i họ c, cũ ng không
chịu ra là m quan, chỉ lo giú p dân nghè o, và vè Qué Sơn
dạ y họ c). Tié c là khi bá c hai và ba tôi vè sau 5 giờ mọ t
chú t, ông đã đi rò i. Tay chân cò n mè m, bá c ba Phá n,
bá c Tá m Long, ông năm Đường và hà ng xó m đé n giú p
tả n liẹ m ai ná y đè u kinh ngạ c, vì không cà n phả i xoa
bó p rượu.
Cá ch đó không lâu, sư Minh Đà n trụ trì chù a Vĩnh
Trà ng viên tịch, lú c tả n liẹ m có giò i trong người bò ra.
Nhớ lời ông nọ i tôi nó i, Bà nọ i tôi kinh ngạ c thó t
lên“Miẹ ng thà ng chả (ý nó i ông tôi) ăn má m ăn muó i
mà nó i đú ng quá ”.
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Bà cò n nhớ, có là n bà và cá c bà bạ n là m công quả
nơi chù a, đé n đêm mọ i người nhìn qua khe vá ch vá n,
thá y mọ t đoà n quân có quan cởi ngựa đi đà u, mạ c
chié n y, mang kié m bên mình, theo sau là đoà n quân
giá o gươm nghiêm chỉnh, nhưng tá t cả đè u không có
đà u. Có lẽ đá nh nhau với binh lính Miên, bị chú ng
đông hơn gié t sạ ch!
Là n khá c, có bà bạ n nửa đêm má c tiẻ u, e sợ nên
rủ bà nọ i tôi cù ng ra ngoà i sân đi tiẻ u cho có bạ n.
Vì nẻ bạ n, bà cù ng đi ra theo, khỏ i chù a, vị trí cá ch
nhau không xa, ngò i xuó ng định tiẻ u thì cả ai đè u thá y
mọ t người không đà u đứng trước mạ t. Hai bà ké o
quà n lên, “bay” ngay vô chù a, nín luôn tới sá ng.
(2) Ba tôi thường hay bơi qua cò n Rò ng, khi á y cò n
hoang vu, có nhiè u cây bà n dọ c sá t bờ sông. Vừa
tá m có thẻ há i trá i bà n chá m muó i ăn chua chua
như trá i me, có là n ông bị cá sá u gạ m và dìm ông
dưới nước. Nhưng khi ăn, sá u chỉ ăn mò i trên bờ,
nên mang ông lên bã i sình rò i trườn lên người
ông, nhờ ọ c nước ra, ba tôi tỉnh lạ i, leo vọ i lên
nhá nh bà n thoá t ché t. Từ đó vè sau ông không
dá m tá m nơi đó nữa.
Nguyễn văn Xuân
Cựu học sinh Trường Tiểu học-Trung học Công lập Tây
Ninh.
Florida, ngày 18/3/2019.
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Em kể tôi nghe đời xa xứ
Một sáng đầu thu lỡ chuyến đò
Tôi cũng nửa đời thân lữ thứ
Chút tình xin chẳng mấy ai cho
Mùa này quê em mùa sen nở
Làng tôi tàn phượng úa ngập đường
Lâu rồi em không về chốn cũ
Tôi tháng năm dài vẫn tha phương
Từ độ xa trường em thôi học
Đi cố mà quên chuyện tình đầu
Mưa chợt về ngang em bật khóc
Riêng tôi cũng có nỗi niềm đau
Cà phê giọt đắng như tình đắng
Quán vắng thưa người em với tôi
Lẻ bạn chim bên đường thờ thẩn
Đò qua hai đứa bỗng thấy vui
Rồi tôi theo em về chốn cũ
Bên nhau mình chung một chuyến đò
Xôn xao nắng rộn ràng trên phố
Chút tình giờ đã có người cho
chs Thuyên Huy
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THẰNG CON CÓ PHƯỚC
chs/cgc Nguyễn Cang
Dấu binh lửa, nước non như cũ,
Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
Nguyễn Gia Thiều (Cung oán ngâm khúc)

Sáng nay anh Tư, sau khi chở thằng con trai đi học,
trở về nhà anh tỏ vẻ buồn bã. Không phải anh mệt nhọc
mà anh rầu cho gia đình bất hạnh, có thằng con trai đầu
lòng tên Hoàng, bị tật do sốt tê liệt gây ra, lúc thằng nhỏ
được 5 tuổi. Nó đi đứng khó khăn, cà quặc cà quẹo một
cách chậm chạp. Mỗi ngày anh phải chở nó bằng xe đạp
tới trường, trưa rước về. Không phải anh hy vọng gì ở
tương lai nó nhưng vì thằng nhỏ thấy bạn bè cùng lứa tuổi
đều đi học nên nó cũng đòi đi theo, lâu dần nó coi việc học
là một thú vui. Nhờ học giỏi nên được thầy yêu bạn mến,
nó cũng tạm quên thân phận tật nguyền của mình. Gia
đình anh Tư rất nghèo, anh thì lao động đủ thứ nghề, còn
vợ thì buôn bán rau cải ngoài chợ Cẩm Giang. Vì gia đình
nghèo nên khi thằng con bị bịnh sốt tê liệt, không tiền đi
bác sĩ cũng không kịp chở đi bịnh viện, hậu quả thằng nhỏ
bị tật đi đứng không bình thường như những đứa khác.
Có lẽ vì ân hận điều đó nên cả hai vợ chồng lúc nào cũng
buồn rười rượi.
Mấy lúc sau nầy anh có vẻ khác lạ trong cử chỉ và
hành động, có khi rước thằng con về nhà xong, anh đạp
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xe đi đâu mất, vợ có hỏi thì anh bảo đi gặp bạn bàn chuyện
làm ăn, chứ ở nhà hoài biết bao giờ mới khá. Vợ nghe nói
cũng tạm yên lòng không buồn để ý gì thêm.
Tối nay ở tận sâu bên trong khu rừng thưa cạnh ngôi
mộ hoang, anh Tư đang ngồi nói chuyện với một người
đàn ông lạ, họ có vẻ lo lắng sợ sệt điều gì, mà họ nói với
nhau những gì cũng không ai nghe được. Khi mảnh trăng
chênh chếch trên ngọn bằng lăng chiếu những tia sáng
yếu ớt vàng vọt xuyên qua kẽ lá rọi xuống gương mặt làm
anh giật mình, anh vội đứng lên từ giã người đàn ông rồi
biến mất trong màn đêm sương mờ lạnh ngắt...
Sáng nay như thường lệ, anh Tư chở thằng con đến
trường sớm hơn một chút, bỏ nó đứng trứơc cổng trường
Cẩm An, xã Cẩm Giang, quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, rồi đi
đâu đó, trông vội vã khác thường. Trường thằng Hoàng
học nằm cạnh quốc lộ số 22, đường lên Tây Ninh, bên nầy
sông Vàm Cỏ Đông. Giờ nầy còn sớm, lác đác quanh đây
một vài đứa cũng tới sớm như nó, đang ôm ngực nép vào
hàng rào trường. Thằng Hoàng không như những đứa trẻ
khác, lúc nào bên nách nó cũng kẹp một cái nạng trông
rất thô sơ do ba nó chặt cây rừng đẽo sơ sài như chính
cuộc đời rách nát của nó, giúp nó đi đứng khá hơn một
chút. Trưa nay khi tan học, lũ học trò vừa túa ra khỏi lớp
thì bên kia đường bỗng xuất hiện một đoàn xe quân sự,
súng ống dềnh dàng. Ô kìa, nó đậu bên nầy sông, cách
trường một khoảng khá xa, các họng súng đại bác đều
hướng về biên giới Campuchia trong tư thế sẵn sàng nhã
đạn. Nhiều người tò mò bước tới xem, đứng cách xa hơn
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200m, mấy thằng Mỹ la hét quơ súng quát tháo om sòm
nhưng chẳng ai hiểu nó muốn nói gì. Lũ con nít xa xa đứng
dòm, hoảng sợ chạy tán loạn. Thằng Hoàng cùng mấy đứa
bạn cũng mon men tới coi. Thình lình một thằng Mỹ to
con có vẻ như người chỉ huy, phất một lá cờ nhỏ màu đỏ
đồng thời la lên một tiếng thì 4 khẩu đại bác cùng nhã đạn
một lựơt. Tiếng súng vang dội chát chúa cả một góc trời.
Nhiều đứa nhỏ bỏ chạy thật xa, có đứa té lăn cù, còn
người lớn thì lùi hẳn về sau. Lính Mỹ bắn một chập rồi
ngưng. Độ 15 phút sau chúng tiếp tục bắn trở lại, một giờ
sau thì ngừng hẳn. Mấy đứa nhỏ lại mon mem tới gần. Vài
lính Mỹ còn trẻ thấy con nít thì có lẽ nhớ tới con mình ở
quê nhà Mỹ quốc nên đi tới đi lui nhìn trân trân mấy đứa
nhỏ, có thằng tặng kẹo cho trẻ nhỏ nữa. Thằng Hoàng
cũng thích kẹo lắm, nó rướn tới đễ nhận kẹo từ tay một
lính Mỹ, bất ngờ bạn nó phóng tới làm thằng Hoàng té
nhào. Thằng Mỹ nghĩ tại nó không cẩn thận đưa kẹo nên
thằng nhỏ mới té bèn lật đật đỡ thằng nhỏ lên, lúc đó nó
mới nhận ra thằng bé bị tật. Thằng Hoàng nằm gọn trong
vòng tay to lớn rắn chắc của lính Mỹ, nó sợ qúa dãy dụa
dữ dội, càng dãy thằng Mỹ càng ôm chặt vì sợ nó té! Sau
đó thằng Mỹ buông nhẹ nó xuống đất, Hoàng bị văng mất
cây nạng lúc nào không hay nên đứng lảo đảo. Thằng Mỹ
nói một tràng... Trong nhóm lính Mỹ, có một người Việt
Nam, đi tới nói với thằng Hoàng:" Ông Mỹ hỏi mầy có
muốn chữa lành bịnh hôn?". Thằng Hoàng gật đầu.
Lính Mỹ bắt đầu rút quân, nó thu xếp súng ống đạn
dược chuẩn bị lên đường. Bỗng tù xa, trên bầu trời xanh
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ngắt, một chiếc trực thăng bay tới, tiếng động cơ nổ ầm
ầm, định đáp cạnh khoảng đất trống gần đó. Mọi ngươì
hoảng hốt bỏ chạy vì sợ máy bay đụng đầu mình. Thằng
Hoàng cũng bỏ chạy nhưng bất ngờ một canh tay rắn chắc
ghì nó lại, một lính Mỹ từ trên trực thăng nhào tới bồng
thằng Hoàng đưa lên trực thăng bay mất trong không
gian mờ mây khói.
Chuyện xảy ra nhanh quá và bất ngờ nên không ai
phản ứng kịp, bây giờ chợt tỉnh ra mới hoàn hồn, nhiều
người la lớn: Mỹ bắt cóc trẻ! Mỹ bắt cóc con thằng Tư rồi
bà con ơi! Mọi người túa ra, chạy tới chạy lui coi Mỹ có
thả thằng nhỏ ở đâu đó không, nhưng vô ích!
Má thằng Hoàng buôn bán gần đó bỏ ngang phiên
chợ chạy đi tìm con, rồi ba nó hay tin cũng chạy tới hiện
trường tìm dấu vết. Có người bảo đi cớ trưởng ấp, xã
trưởng mong tìm ra tông tích thằng bé nhưng tất cả đều
vô hiệu. Bóng chiều dần xuống, rớt nhẹ những tia sáng
vàng vọt bên kia sông. Những vạt nắng vô tình chiếu lấp
lánh trên mắt trên vai hai vợ chồng bất hạnh như trêu
gan, thách thức sự đau khổ tột cùng của kiếp nhân sinh.
Hai vợ chồng ngồi lỳ chỗ thằng Hoàng bị bắt cho tới khi
trời tối mịt. Bóng hai người bước đi liêu xiêu giữa màn
đêm lạnh ngắt, cái lạnh trời đêm không lạnh bằng cái lạnh
và cái đau thấu tim của một người mất con.
Từ ngày mất con hai vợ chồng anh Tư không tha thiết
gì tới ăn uống, vợ bỏ luôn mấy phiên chợ, còn anh Tư thì
đi tới đi lui như người mất trí, miệng lúc nào cũng nguyền
rủa: Mỹ xâm lược, Mỹ ác ôn, Mỹ ăn cướp...hết ngày nầy
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qua ngày nọ. Thỉnh thoảng người ta thấy có vài bóng đen
thấp thoáng trong nhà anh.
Thời gian trôi mau, đầu năm 1966, kể từ lúc thằng
Hoàng bị "bắt cóc", đúng một tháng rưỡi, vào một buổi
trưa, ngay chỗ thằng nhỏ bị bắt lúc trước, một chiếc trực
thăng đáp khẩn cấp rồi cất cánh lên nhanh sau khi bỏ
thằng nhỏ xuống đất. Từ trong bước ra một thằng nhỏ
giống hệt thằng Hoàng, nó đi nhẹ nhàng bằng một cây
nạng inox, màu bạc sáng loáng. Thấy lạ người ta chạy tới,
mừng rỡ sau khi nhận ra đúng là thằng Hoàng con anh Tư
xóm trong. Mấy đúa nhỏ nắm tay thằng Hoàng hỏi han rối
rít: Thằng Mỹ nó có đánh mầy hôn Hoàng ? Nó có cho mầy
ăn cơm hôn? Bao nhiêu câu hỏi làm nó xúc động không
trả lời kịp. Có người chạy về nhà nó báo cho cha mẹ nó
biết, thằng Hoàng xua tay: Thôi, để tôi về nhà một mình!
Nói xong nó bước đi về phía đường cái. Ai nấy ngạc nhiên
khi thấy nó đi đứng dễ dàng. Một lát sau ba má nó tới, hai
người ôm con vào lòng khóc nức nỡ vì sung sướng. Mẹ nó
hỏi: Thằng Mỹ nó chở con đi đâu vậy? Nó có đánh con
không? Như để kiểm lại cho chắc, má nó nắn bóp hai chân
nó coi thế nào. Thấy thằng nhỏ mạnh khỏe, đi đứng vững
vàng hai người mới nhẹ nhõm. Chị Tư chấp tay lên trời
xá xá mấy cái, miệng cám ơn Phật trời rối rít. Thằng
Hoàng kể: Mấy ông Mỹ tốt lắm mẹ ạ, họ cho con ăn uống
no nê sau đó họ mỗ chân con, xếp xương lại cho ăn khớp
rồi băng bó cẩn thận. Họ còn dặn mỗi tháng tái khám một
lần. Bây giờ con khỏe mạnh lắm rồi ba má ơi!
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Mười năm sau, bên thắng cuộc chiếm trọn miền Nam.
Gia đình anh Tư đổi đời, thuộc lớp người có công với Cách
mạng với đất nước. Anh chị Tư không còn vất vả như
trước, mấy đồng chí không còn núp ló trong vườn cây
cạnh gò mả nữa mà công khai ăn nhậu trong nhà, trong
khách sạn cao sang trong khi nhiều gia đình không đủ
cơm ăn áo mặc. Mấy đứa bạn của thằng Hoàng ngày xưa
bây giờ cũng đã khôn lớn, đứa còn đứa mất, đứa lưu lạc
phương trời nào không ai biết, còn thằng Hoàng thì nhờ
có công với cách mạng nên được đề bạt lên làm thủ
trưởng hợp tác xã nông nghiệp. Có nguòi hỏi nó về câu
chuyện Mỹ "bắt cóc" là có thật hay không? Nó chỉ trả lời:
Chuyện xưa rồi tôi không còn nhớ, mà tôi cũng không
muốn nhớ, hãy để nó trôi vào quá khứ đi!
Nguyễn Cang
(30/1/2019)

Lời người viết: Tôi viết bài nầy theo lời kể của một
người bạn cũ, anh yêu cầu đổi tên nhân vật và địa điểm.
Anh bạn nầy có liên hệ bà con với nhân vật chính trong câu
chuyện. Chuyện là có thật, xảy ra khoảng năm 1966 lúc đó
Mỹ đã vào tham chiến tại VN. Nhiều cuộc hành quân chống
cs có pháo binh yễm trợ được thực hiện trên khắp miền
nam Việt Nam. Đối chiếu câu chuyện với thời điểm 1965,
tôi tin đây là chuyện thật không hư cấu cốt truyện. Năm
1965 tại bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn có chương trình chữa
bịnh miễn phí cho người nghèo do người Mỹ thực hiện như
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mổ mắt, vá môi, mũi, mổ chân tay có tật v.v. Thằng Hoàng
trong câu chuyện có thể được Mỹ chở thẳng vào bệnh viện
Chợ Rẫy hoặc chở ra tàu Hope đậu ngoài biển Đà Nẵng,
cũng có thể đưa vào bệnh viện 3 dã chiền Huê Kỳ. Để tôn
trọng sự thật nên không kết thúc "có hậu"như một số
truyện ngắn khác.
NC
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Xin đừng hỏi tôi là ai em nhé
Tôi là tôi em chỉ biết thế thôi
Tôi lớn lên nhờ cơm cha sữa mẹ
Giữa giòng đời xuôi ngược thủa nằm nôi.

Xin đừng hỏi tôi là ai chị nhé
Tôi là mây là gió của ngày nay
Nền trời xanh trắng mây như tranh vẽ
Gió tang bồng, gió thổi, tóc bay bay.

Xin đừng hỏi tôi là ai anh nhé
Tôi là sương là khói của hôm qua
Bước hài khuya khói vương, sương vướng nhẹ
Cuối đường trăng thoang thoảng chút hương xa.

Jun-23-2016
chs Võ Hà Thu Thủy
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Caûm nhaän khi ñoïc truyeän ngaén
"MÙA HOA TRÂM BẦU CHƯA KỊP NỞ"
CỦA THUYÊN HUY
chs/cgc Nguyễn Cang
Tôi thường đọc bài trên trang 304ĐEN, để giải trí và
cũng như để thưởng thức thơ văn của các tác giả tứ
phương gởi về. Sau một thời gian là độc giả của trang này,
theo thiển ý của mình, tôi có nhận xét như sau: những bài
đăng trên blog là những bài chọn lọc có giá trị thuộc
nhiều lãnh vực: thơ văn, chánh trị, thời sự trong và ngoài
nước thật dồi dào. Theo đánh giá của cá nhân tôi, mà
không sợ sai lầm, cũng như không có gì quá đáng để có
thể nói, TH là một người viết văn, làm thơ khá hay do khả
năng làm thơ viết văn vốn có từ thuở còn học trung học.
TH hiện định cư ở Úc, là cựu học sinh trung học công lập
Tây Ninh, ngoài việc làm thơ, viết văn, TH cũng thường
viết một số bài xả luận và bình luận cho các tờ báo và tạp
chí bạn quen, tôi là bạn thơ cũng là người đồng hương và
đồng môn ở Trung Học Công Lập Tây Ninh với anh.
Tôi thích đọc truyên ngắn của anh, để ý từng chữ
từng câu để hiểu, thưởng thức và cảm thông nỗi lòng của
anh đã gởi trong đó. Tôi nhận thấy mình là người khó
tánh trong việc đọc truyện. Nhiều khi đọc hết một trang
mà chưa thấy tác giả đi vào đề tài là tôi bỏ ngang, nhưng
với TH thì không, vì tôi tìm thấy trong mỗi bài của anh
những cái hay cái mới để học hỏi nhất là cách hành văn
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rất chuyên nghiệp. Truyện ngắn kể trên thật hay, lời văn
dung dị bình thường như chính cuộc đời thực của tác giả.
Cách phân đoạn, phân nhánh, cách hành văn cũng mộc
mạc chơn chất, dễ đi vào lòng người đọc. Nhiều bài viết
của anh có nội dung buồn, buồn cho nhân vật cũng cho
chính mình vì hoàn cảnh tác giả lúc nhỏ rất nghèo như
chính quê nghèo Long Chữ của anh vậy. Lớn lên, vào đời
chẳng được bao lâu thì biến cố 1975 xảy ra, TH mang nỗi
đau chung của cả một dân tộc, nó kéo dài cho đến tận bây
giờ thì làm sao mà vui cho được? Hơn nữa câu chuyện
thường lấy bối cảnh trong thời chiến tranh ác liệt, nhất là
giai đoạn cuối của cuộc chiến.
Để bạn đọc tiện theo dõi, câu chuyện được tóm tắt
như sau:
“Bưởi (đứa con gái 13 tuổi) cùng em trai là Chương 3
tuổi theo mẹ về xã Long Chữ, quận Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
sinh sống. Mẹ là người Hớn Quản làm nghề cạo mủ cao su,
phải lòng một người đàn ông, gá nghĩa vợ chồng sinh ra
thằng Chương. Khi đứa bé được 3 tuổi thì chồng bỏ đi biền
biệt, không một lần trở lại. Bà mẹ thất chí dẫn thằng
Chương xuôi Nam tìm đất sống mới để nguôi ngoai mối
tình buồn. Khi tới Thủ Dầu Một bà gặp một đúa con gái
tuổi 13 đang chạy dọc theo xe đò chở hàng lên xuống Thủ
Dầu Một-Tây Ninh, bán nước trà đá. Thấy đứa nhỏ côi cút,
bà xin nó làm con nuôi và đem về sống chung với bà, từ đó
bà coi nó như con ruột của mình. Nhà của bà chỉ là một cái
chái che bằng mấy tấm tôn rách nát cong queo, dựa vào
tường căn nhà ngói của một nhà hảo tâm. Hằng ngày Bưởi
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và mẹ đi ra chợ lượm ve chai, bịch ni-lông, đồ phế thải
quanh đống rác đem về bán cho chủ vựa bên kia đường.
Hơn hai năm sau mẹ tình cờ gặp lại người bà con xa bên
ngoại rủ về Gò Dầu Hạ sinh sống. Ba mẹ con lại gom góp
đồ đạc lặt vặt lên đường tìm về vùng đất mới. Nhờ người
bà con và sự giúp đỡ của lối xóm, họ dựng giùm bà một căn
nhà tranh vách đất gần con rạch Gò Suối, có hàng cây trâm
bầu, ăn thông ra tới con sông lớn Vàm Cỏ Đông. Hằng ngày
bà đi làm thuê làm mướn, đập lúa, giã gạo, nhổ mạ, cấy
lúa...
Bà xin ai đó một chiếc xuồng ba là cũ rách, đem về sửa
lại, chèo ghe theo con rạch, vớt bông súng đem ra chợ bán,
chiều về bà cột xuồng dưới rặng trâm bầu. Rồi ngày tháng
bình thản trôi qua, mới đó mà Bưởi đã 18 tuổi, nàng biết e
thẹn khi gặp trai làng trêu ghẹo. Qua Tết mẹ mất, Bưởi và
em Chương khóc hết nước mắt. Sau đó là những ngày đen
tối, đau khổ, vất vả và buồn tủi. Bây giờ thì Chương đã lớn,
nó thi đậu vào trung học quận Gò Dầu Hạ. Nhờ người hảo
tâm thông cảm hoàn cảnh hai chị em nên Chương ở trọ
nhà cô giáo miễn phí. Thỉnh thoảng Chương về Long Chữ
thăm chị.
Cuối hè khi Chương lên lớp đệ tam thì được tin chị đi
lấy chồng, một chàng trai ở làng Long Giang, tên Tín do
người mai mối tới hỏi. Từ đó hai chị em xa nhau. Trước khi
về nhà chồng, Bưởi và em ra mộ mẹ khấn vái, cầu xin mẹ
phù hộ cho hai con gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Bưởi
hứa sẽ về thăm mẹ vào mùa hè năm sau khi hoa trâm bầu
nở rộ.
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Mấy mùa trăm bầu nở rộ đã qua mà Bưởi vẫn không
trở lại. Có người nói nhà chồng đối xử tệ bạc với con dâu
mà chồng thì không dám đứng ra bênh vực cho vợ nên
Bưởi buồn, bỏ nhà ra đi, có người nói thấy Bưởi đón xe lên
miệt biên giới Miên. Còn Chương thì tình nguyện đi Thủ
Đức, ra trường là sĩ quan chuẩn úy Biệt Động Quân, phục
vụ tại tiểu đoàn 41 đóng tại Kiến Phong, Cao Lãnh. Đầu
mùa hè năm 1971, Tư Lịnh Vùng 4 Chiến Thuật mở cuộc
hành quân vùng Phụng Hiệp, càn quét VC đang âm mưu
đánh chiếm quận lỵ, đơn vị Chương đụng mạnh với lực
lượng chánh quy CSBV, hai bên bị thiệt hại nặng. Tàn trận
đánh, khi đi lục soát, bất ngờ Chương phát hiện ra ra một
nữ cán binh VC bị thương nặng, đâu có ngờ người đó lại là
Bưởi, chị mình. Chương xin cấp trên cho trực thăng chở
binh sĩ bị thương và chị về điều trị tại bệnh viện Cần Thơ.
Không lâu sau đó chị tắt thở, lục trong người thấy có một
tờ giấy "hồi chánh" không biết Bưởi đã giữ nó từ bao lâu
rồi? Chương xin chở xác chị về chôn cạnh mộ mẹ ở Long
Chữ khi mùa trâm bầu chưa kịp nở!”.
***
Câu chuyện thật cảm động xảy ra thời binh lửa trước
75. Chuyện có thể là thật, cũng có thể thêm vào một chút
hư cấu. Nhưng dẫu hư cấu, nó vẫn có giá trị riêng của nó
về mặt nghệ thuật bởi môt cây viết chuyên nghiệp, già
giặn trong chốn văn chương. Thật vậy, có thể nói đây là
một trong những bài hay nhất của TH, sau bài "Nơi dòng
sông lẻ bạn", và trước bài "Gói xôi nước mắt mặn". Xin
các bạn dành chút thì giờ tìm đọc lại những bài nầy qua
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

143

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

trang blog 304Đen để thưởng thức cái hay của tác giả
trong các truyện ngắn này.
Với bút pháp sắc sảo và lối hành văn lôi cuốn, sống
động, khiến độc giả như bị cuốn vào câu chuyện ngay từ
đầu. Trước tiên, tác giả đưa ta đi vào tình huống "có vấn
đề" khiến ta phải chú ý đọc tiếp phần kế coi câu chuyện
ra sao?
"Theo mẹ về Long Chữ từ ngày mới lên mười hai với
đứa em trai, thằng Chương lúc đó chưa tròn ba tuổi, Bưởi
đã biết chèo cái xuồng ba lá cũ kỹ, chỗ hở chỗ lành, phụ mẹ,
vớt bông súng dọc theo con rạch Gò Suối, ra tới đầu vàm
lớn nơi sông Vàm Cỏ Đông, chảy vào địa phận Bến Cầu,
bưng ra chợ xã bán. Mẹ là người Hớn Quản, làm phu cạo
mủ cao su, phải lòng người thanh niên cũng cùng một
nghề, lấy nhau, sinh ra thằng Chương, thì người đàn ông
bỏ đi biệt tăm trong một đêm mưa dầm cuối mùa hạ, lúc
có tiếng súng du kích Việt cộng bắt đầu nổ lai rai, rải rác
đâu đó trên khắp làng trên xã dưới của miền Nam".
Bằng một bút pháp điêu luyện, TH thường kết hợp tả
cảnh xen lẫn tả tình, khai thác triệt để tâm lý nhân vật
khiến người đọc cảm nhận ngay những biến chuyển tâm
lý nhân vật qua từng biến cố lớn nhỏ đang xảy ra , khi thì
phát họa sơ sài bằng vài nét chấm phá khi thì đào sâu chi
tiết để lột tả hết sự khổ đau cùng cực của bà mẹ và của
Bưởi , nghe mà đắng lòng :
"Buồn tủi, nghèo nàn, mẹ ôm con lếch thếch, lưu lạc
trôi giạt về Nam, ngang Phước Long, Bình Long, qua Thủ
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

144

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Dầu Một rồi ở đây, tại ngã ba Củ Chi, mẹ gặp Bưởi, đứa con
gái gầy còm, da mặt mốc thích, mười tuổi đầu, không cha
không mẹ, chạy bán nước trà đá theo những chuyến xe đò,
xe hàng lên xuống Tây Ninh, Hậu Nghĩa, cho người đàn bà
mập mạp, chủ một sạp thức ăn, tóc Bưởi rối bời, vàng úa
màu nắng khét, đang ngồi đếm lại tiền người mua trả dưới
bóng mát giữa trưa, bên gốc hàng cây bã đậu già nua,
không thấy hoa thấy trái".
Hay bằng vài nét chấm phá mà vẫn thấy ngọt ngào
tình cảm bằng hai tiếng "má ơi":
"Về ở với bà, Bưởi vui sướng hẳn lên với hai tiếng “má
ơi”, tiếng mà nó không biết là đã có lần nào gọi ai đó chưa,
Bưởi cũng chưa hề biết cha mẹ là ai và từ phương nào tới
đây, và tới giờ này, thật ra nó cũng không buồn nghĩ tới".
Bưởi tuy là một đứa con gái nghèo, lam lũ nhưng khi
thấy những đứa khác cùng tuổi được cha mẹ cho tới
trường, em cũng cảm thấy buồn tủi cho thân phận mình
sao mà bạc phước . Đoạn nầy TH tả tâm trạng của Bưởi
rất xác thực:"Nhiều hôm, nắm tay em chờ mẹ về, đứng
nhìn ra đường, thấy học trò trai gái, cở tuổi mình, tan học
đi ngang qua, Bưởi chợt thấy tủi thân tủi phận và đã có lúc
ước gì... nhưng rồi thôi".
Chương tuy không phải là em ruột của Bưởi nhưng
Bưởi coi nó như em ruột mình nên Bưởi lo cho em ăn học
hy vọng sau nầy em nó có một viêc làm xứng đáng cho đở
tấm thân, không như nó bây giờ. TH rất tâm lý khi diễn tả
đoạn nầy:
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"Từ đó, Bưởi cũng như mẹ, chèo xuồng ba lá vớt bông
súng đầu mùa, làm thuê gặt mướn cho người láng giềng,
cũng cắm câu tát đìa, nuôi em, không than không phiền
một tiếng, nhất quyết lo cho em ăn học, trong cái hy vọng
mỏng manh như ngày còn sống, đời thằng Chương sẽ phải
khá hơn họ".
Nhưng phải nói cái mà tôi thích nhứt là những đoạn
tả về cuộc chiến ác liệt giữa ta và địch trên chiến trường.
TH đã dùng một lối hành văn thật lôi cuốn hấp dẫn mô tả
cảnh chiến trường như thật đang xảy ra, nó gợi cho thấy
hình ảnh âm thanh của tiếng reo hò quân sĩ hai bên, trong
một số các bài viết. Chiến tranh đã thôi thúc lòng yêu
nước và vì đang gặp hoàn cảnh đau buồn nên Chương,
cũng như nhiều thanh niên khác, phải từ giã mái trường
thân yêu để đi vào miền khói lửa:
"Chiến tranh giờ lan rộng khắp nơi, không còn là cuộc
chiến của những tiếng súng lẻ loi, lác đác mà của súng đại
liên đại pháo, quân cộng sản miền Bắc đã có mặt nhiều nơi,
xem ra trận đánh ngày càng ác liệt hơn, đậu tú tài một,
Chương tình nguyện vào lính, từ trường Bộ Binh Thủ Đức
ra, Chương theo binh chủng Biệt Động Quân, về tiểu đoàn
41, đóng tại Kiến Phong - Cao Lãnh".
Về bố cục, TH theo đúng sách giáo khoa, xây dựng cốt
truyện theo nhân vật chính phụ nhưng cách diễn tả thì
khác, đầy màu sắc cảm hứng với lý luận chặt chẽ. Cách
phân đoạn cũng vậy. Trọng tâm truyện là bà mẹ nhưng
nhân vật chính lại là Bưởi. Tác giả cho biết bà mẹ chết
sớm nên xoáy mạnh vào cuộc đời còn lại của hai đứa trẻ
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mồ côi để thấy được cuộc sống của chúng thêm đau khổ,
khốn nạn biết chừng nào khiến người đọc ngậm ngùi
thương cho hai trẻ nhiều hơn!
Sự đột biến xảy ra cho hai đứa bé khi mẹ nó chết bất
ngờ sau cơn bịnh tưởng như không có gì nguy hiểm. Thực
ra thì bà mẹ của hai đứa bé đã cạn kiệt sinh lực do làm
việc quá sức mà không được bồi dưỡng. Sự kiện nầy đã
đẩy cuộc sống hai trẻ vào bước đường cùng khiến Bưởi
phải đi lấy chồng không như ý muốn và Chương phải đi
lính khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tác giả khéo sắp
xếp câu chuyện theo một trình tự lớp lang hẳn hoi khiến
người đọc muốn theo dõi xem cuộc đời của hai đứa trẻ
rồi sẽ ra sao, tức gây được sự chú ý nơi người đọc, phải
nói đó là thành công của tác giả. Còn một đột biến thứ hai
có tính cách quyết định cho bước rẽ cuộc đời của Bưởi là
khi nàng bước chân về nhà chồng chẳng đươc bao lâu thì
lại bỏ đi mất không ai biết. Vậy lý do gì buộc nàng làm
như thế? Tác giả dùng lý luận chặt chẽ để biện giải: nàng
bị nhà chồng ngược đãi, bị Tín nhu nhược không dám
đứng lên bênh vực vợ, nàng bị đẩy vào đường cùng không
lối thoát nên buộc phải theo vc làm du kích. Đọc tới đây
chắc hẳn các bạn cũng như tôi đều thương và tội nghiệp
cho Bưởi quá, nếu nàng được nhà chồng yêu thương thì
nàng đâu có đi theo phía bên kia. Thảm kịch nầy xảy ra
rất nhiều ở vùng nông thôn VN trước 75, đưa tới tình
trạng anh em bà con, người theo bên nầy người bên kia
xung đột nhau cho tới ngày tàn cuộc chiến mà hậu quả là
sự mất mát, nghi kỵ, chia rẽ vẫn còn kéo dài cho tới ngày
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hôm nay chưa có dấu hiệu chấm dứt, làm suy yếu nội lực
dân tộc thì mong gì động viên được toàn dân đứng lên
cứu nước?
Hai chị em Bưởi cũng ở vào trưởng hợp nầy. Tác giả
thật khéo léo biết sắp xếp câu chuyện cho có tình có lý
rồi dựng lên yếu tố bất ngờ bằng cách đưa thằng em , lúc
đó là thiếu úy đi hành quân phá vỡ âm mưu tấn công của
VC vào tỉnh Cao Lãnh , nào ngờ khi bắt được một nữ cán
binh VC, lại là chị mình ! Thật trớ trêu, oan trái, bất ngờ,
mà trước đó ít người nghĩ tới sự việc lại xảy ra như vậy .
Yếu tố bất ngờ gây ngạc nhiên thích thú cho người đọc
nhưng cũng gây nhiều cảm xúc đớn đau. Đoạn kết thật
bùi ngùi cảm động: Chương chở xác chị mình về chôn tại
quê nhà nằm cạnh mộ mẹ khi mùa trâm bầu chưa kịp nở
hoa:
" Chương mướn xe đưa xác Bưởi về Long Chữ, khi
được tiểu đoàn cho vài ngày phép, với sự giúp đở của bà
con chung quanh ấp cũ, đem Bưởi chôn cạnh mộ mẹ, hai
nấm đất nằm bên nhau, cùng nhìn hướng hàng cây trâm
bầu bên bờ con rạch Gò Suối, nén nhang thơm chia đều,
bên mẹ bên chị, Chương bùi ngùi, nghèn nghẹn khóc. Cuối
cùng, dù có trễ chị Bưởi cũng “về lại nhà xưa như đã hẹn
hôm ra đi nhưng không như mẹ, chị về khi mùa hoa trâm
bầu chưa kịp nở”.
Tôi đọc khá nhiều truyện ngắn của Thuyên Huy, lấy
làm tâm đắc về những sáng tác loại nầy. Có thể nói sở
trường của tác giả là viết truyện ngắn, truyện nào đọc
nghe cũng hay cũng hấp dẫn ở cách dàn dựng câu chuyện,
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phân tích tâm lý nhân vật, tả cảnh xen lẫn tả tình, bằng
một lối hành văn thật bình dị mà lôi cuốn khiến người đọc
như đặt mình vào nhân vật đó, chia sẻ niềm vui nỗi buồn
với họ. Thật ngưỡng mộ.
Nguyễn Cang
(20/11/2018)
* Thuyên Huy, cựu học sinh Trung học công lập Tây
Ninh, hiện định cư tại Úc.
Đính kèm nguyên tác truyện ngắn của Thuyên Huy
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chs Thuyên Huy
Theo mẹ về Long Chữ từ ngày mới lên mười hai với
đứa em trai, thằng Chương lúc đó chưa tròn ba tuổi, Bưởi
đã biết chèo cái xuồng ba lá cũ kỹ, chỗ hở chỗ lành, phụ
mẹ, vớt bông súng dọc theo con rạch Gò Suối, ra tới đầu
vàm lớn nơi sông Vàm Cỏ Đông, chảy vào địa phận Bến
Cầu, bưng ra chợ xã bán. Mẹ là người Hớn Quản, làm phu
cạo mủ cao su, phải lòng người thanh niên cũng cùng một
nghề, lấy nhau, sinh ra thằng Chương, thì người đàn ông
bỏ đi biệt tăm trong một đêm mưa dầm cuối mùa hạ, lúc
có tiếng súng du kích Việt cộng bắt đầu nổ lai rai, rãi rác
đâu đó trên khắp làng trên xã dưới của miền Nam.
Buồn tủi, nghèo nàn, mẹ ôm con lếch thếch, lưu lạc
trôi giạt về Nam, ngang Phước Long, Bình Long, qua Thủ
Dầu Một rồi ở đây, tại ngã ba Củ Chi, mẹ gặp Bưởi, đứa
con gái gầy còm, da mặt mốc thích, mười tuổi đầu, không
cha không mẹ, chạy bán nước trà đá theo những chuyến
xe đò, xe hàng lên xuống Tây Ninh, Hậu Nghĩa, cho người
đàn bà mập mạp, chủ một sạp thức ăn, tóc Bưởi rối bời,
vàng úa màu nắng khét, đang ngồi đếm lại tiền người mua
trả dưới bóng mát giữa trưa, bên gốc hàng cây bã đậu già
nua, không thấy hoa thấy trái. Hỏi thăm tình cảnh, mẹ
đem Bưởi về nhà ở với bà, gọi là nhà nhưng chỉ là một cái
chái nhỏ, dựng bằng mấy tấm tôn cong queo, rỉ sét, đen
đúa, chung quanh chất đầy bao ni-lông lớn cũ mèm, cột
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túm cột hờ, sát nhờ hông tường của một căn nhà ngói,
cuối chợ Củ Chi mà người chủ thương tình cho phép ở
tạm, ôm con nhỏ làm nghề lượm vỏ chai, rác rưới quanh
chợ, quanh bến xe, mang bán lại cho mấy chủ vựa phía
bên kia đường, gần căn cứ quân sự của VNCH, ngả về Bình
Dương. Về ở với bà, Bưởi vui sướng hẳn lên với hai tiếng
“má ơi”, tiếng mà nó không biết là đã có lần nào gọi ai đó
chưa, Bưởi cũng chưa hề biết cha mẹ là ai và từ phương
nào tới đây, và tới giờ này, thật ra nó cũng không buồn
nghĩ tới.
Mẹ Bưởi vất vả từ sáng tới chiều, áo quần nhăn
nhúm, với việc tha lượm vỏ chai, bao bị giấy rác, nhưng
chưa bao giờ thấy bà than van, giận hờn hay to tiếng,
Bưởi ở nhà, tập nấu cơm, coi em, thằng Chương, may mà
nó ít khóc, không hờn không giận, Bưởi thương nó vô
cùng, cơm ăn cũng nhín bớt đút cho em, thấy thằng
Chương cười là Bưởi vui hết sức nói, chờ bà về, ngày nào
cũng như ngày nấy, cơm nước xong hai mẹ con, tay lựa ra
tay chất vào những thứ bà lượm được trong ngày để kịp
đem đi cân bán lại sáng mai, thả thằng Chương chạy lấp
xấp chơi vòng vòng bên cạnh. Giờ thì Bưởi sung sướng
quá rồi, có chỗ nằm ngủ hẳn hoi, trên cái giường đủ cho
ba mẹ con làm bằng ván thông mà bà xin được từ trại lính,
không còn nằm co queo, lạnh lẽo bên góc hiên nhà người.
Bưởi thương làm sao, cái hơi ấm tỏa ra từ mẹ và tiếng
ngáy ngủ vô tư thơ dại của thằng em nhỏ, cười nhiều hơn
khóc, dù chưa biết gì về cuộc đời. Nhiều hôm, nắm tay em
chờ mẹ về, đứng nhìn ra đường, thấy học trò trai gái, cỡ
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tuổi mình, tan học đi ngang qua, Bưởi chợt thấy tủi thân
tủi phận và đã có lúc ước gì, nhưng rồi thôi. Mùa Tết năm
đó, hai chị em được mặc quần áo mới mà mẹ đã để dành
tiền mua cho, từ những ngày cuối đông lành lạnh, Bưởi
khóc lên vì vui sướng, làm mẹ cũng chảy nước mắt theo.
Hơn hai năm sau, tình cờ, mẹ gặp lại một người chị bà con
xa bên ngoại, từ Bình Dương về, đứng chờ đón xe đi Tây
Ninh ngoài đường lộ, lúc bà đi giao mớ bao vỏ chai còn
sót ở nhà chiều hôm qua, hai người hỏi thăm rối rít đủ
chuyện rồi chia tay. Không hơn tháng sau, ba mẹ con dọn
dẹp cái chái nhà, thu xếp quần áo, đồ dùng lặt vặt, quét
miếng đất trống sạch sẽ, trả lại, cám ơn tấm lòng tử tế của
người chủ nhà, rồi tay xách nách mang, chào từ biệt
nhưng không dám hẹn ngày gặp lại, đón chuyến xe đò
sớm nhất từ Sài Gòn-Tây Ninh về Bến Cầu trong ngày để
kịp xuống đò sang Long Chữ.
Về Long Chữ, mẹ được người chị bà con xa, hôm gặp
ở Củ Chi, hai vợ chồng có căn nhà mái tôn cũ, nằm giữa
đám ruộng tốt tươi, cuối ấp chính, và một số người quen
chung quanh, giúp một tay, dựng giùm căn nhà lợp tranh,
vách đất tạm được, trên miếng đất gò nhỏ, nằm một bên
này con đường đất mòn, chạy dọc theo rạch Gò Suối, dẫn
ra tới đầu vàm, có hàng cây trâm bầu cao lớn đầy bóng
mát rượi, xa xa phía sau là một cái nghĩa địa nhỏ, có
chừng hai ba chục nấm mồ đất, khô cằn và nứt nẻ. Ngược
lên hướng trên, đường làng tới chợ xã cũng khá xa, nhà
dân lưa thưa, lác đác cái đầu cái cuối, xen kẽ với đất cày
và ruộng nước, trâu bò đi nhiều hơn là người. Mẹ làm đủ
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thứ việc, cấy lúa nhổ mạ, đập lúa mướn cho bà con có
ruộng, giống như người chị, trong ấp trong làng khi mùa
ruộng tới một thời gian, rồi xin ở đâu đó được cái xuồng
ba lá cũ đem về, cột lủng la lủng lẳng ở bên gốc cây trâm
bầu lớn đầu con rạch, tập chèo ghe, theo người quen ra
vàm vớt bông súng về, gánh lên bán trên chợ xã, mẹ cũng
biết tát đìa, cắm câu bắt cá, việc nào dễ làm thì mẹ dẫn
Bưởi đi theo chỉ này chỉ nọ. Thấy mẹ siêng năng, hiền hậu,
bà con chung quanh ai cũng thương cũng mến, có vài ba
người đàn ông nào đó, muốn gá nghĩa vợ tình chồng, mẹ
dịu dàng nhỏ nhẹ từ chối, mẹ nói “bà không muốn khổ
thêm lần nữa”, nhưng Bưởi không biết “khổ lần nữa là
như thế nào”. Mẹ không biết chữ nhiều, chỉ dọc được và
viết được chút đỉnh thôi nhưng bà cũng cố dạy cho Bưởi
mỗi khi rảnh rỗi, lúc đó, mẹ buồn buồn bảo nó “thôi con
đừng buồn, chắc phần số mình như vậy rồi, để mẹ ráng lo
cho em con, tội nghiệp, thử xem cho nó khá hơn mẹ con
mình”.
Mẹ bắt đầu già hơn và xem ra không khỏe như những
ngày trước, đầu tắt mặt tối cũng chỉ đủ cơm ngày hai bữa,
con gái lên mười lăm tuổi, Bưởi thay mẹ, vừa lo cho em
vừa phụ ra đồng, làm thuê làm mướn, quên cả nặng nhọc,
giống như mẹ, không một chút than phiền, nhưng là đã
sinh ra là con gái, với tuổi này, Bưởi đã biết buồn, biết
thẹn thùng mắc cở, khi đi ngang đám trai bỏ mạ cấy lúa,
nhìn ngó xì xầm, khi đứng nhìn con nhà ai đâu đó, quần
áo rực màu, khách ra người vô, tươi cười bước lên xe hoa,
dù là cái xe lam cũ với mấy nhánh dừa cuốn cong, ghép
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vài chùm hoa dại theo chồng về phương nào đó. Cũng từ
đó, mẹ nghe được tiếng Bưởi thở dài ray rứt, lùa tiếng
muỗi vo ve trong những đêm khuya lặng vắng nhưng mẹ
chỉ biết ngậm ngùi nín lặng dù hồn mình cũng đứt từng
khúc ruột, đau buồn không ít.
Qua tết, thằng Chương đi học lớp năm ở trường tiểu
học Long Chữ vừa được nửa năm, thì mẹ mất. Sau ngày
đi cấy cho đám ruộng của nhà ông bà tư Lành, đầu xóm
trên, gần chợ xã, về nhà, trời tối om và mưa dầm từ hồi
còn sáng sớm, người ướt sũng từ đầu tới chân, dù có
khoát cái bao ni-lông lớn che, mẹ nói mệt và nhức đầu
quá, không chịu ăn cơm, nằm vật xuống giường im thinh
thít. Bưởi chạy qua nhà bà chị của mẹ báo tin, vợ chồng
dì, bưng đèn sang, lấy dầu cù-là hiệu con Cọp thoa khắp
người, Bưởi nhổ xả nấu nướng sôi, để mẹ xông như người
ta chỉ. Vợ chồng người dì về rồi, Bưởi nấu nồi cháo lỏng,
vừa cho em ăn vừa ngồi bên giường chờ mẹ khỏe lại. Sáng
hôm sau, Bưởi gởi thằng Chương cho nhà bên cạnh, theo
bà dì cùng với chị y tá của trạm y tế xã, mượn chiếc xe
lam chở bà ra bệnh viện dưới Gò Dầu nhưng xe vừa chưa
quá nửa đường thì mẹ Bưởi qua đời, Bưởi ngất lên khóc
tức tưởi gọi “má hỡi má ơi”, người dì cũng không cầm
được nước mắt. Không có đám tang, không có kèn trống,
bà con hàng xóm, mỗi người một tay, đưa mẹ ra chôn ở
cái nghĩa địa làng hoang vắng, ngó qua hàng cây trâm bầu,
mùa này hoa vừa nở rộn. Bưởi chết lặng, tan nát cả lòng,
khi nghe thằng Chương hỏi “má đâu rồi chị hai” trên
đường trở lại nhà, đêm đó, ôm em vào lòng, hát ầu ơ ví
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dầu cho nó ngủ như hằng đêm, mà nước mắt chảy dài ướt
cả cái mền rách cũ của hai chị em đắp chung từ ngày chân
ướt chân ráo về Long Chữ. Sau ngày mẹ mất hai ba hôm,
sáng nào cũng như sáng nấy, Bưởi dắt em ra mộ bà thật
sớm, hai chị em đốt nhang khấn lạy, rồi ôm em ngồi khóc
ròng, thằng Chương chắc cũng hiểu được mẹ nó không
còn trên đời này nữa nên nức nở khóc theo, đêm về, tiếng
thằng Chương mớ gọi “má ơi” trong giấc ngủ, buồn hơn
tiếng ễnh ương kéo dài ngoài mương ruộng.
Từ đó, Bưởi cũng như mẹ, cũng chèo xuống ba lá vớt
bông súng đầu mùa, làm thuê gặt mướn cho người láng
giềng, cũng cắm câu tát đìa, nuôi em, không than không
phiền một tiếng, nhất quyết lo cho em ăn học, trong cái
hy vọng mỏng manh như ngày mẹ còn sống, đời thằng
Chương sẽ phải khá hơn họ. Thằng Chương bây giờ đã
lớn, tự một mình, ôm cái cặp đan bằng lát tre, theo mấy
đứa bạn nhà bên kia đường, đi bộ tới trường, tiếng mầy
tiếng tao dưới trời sương sáng hay bụi nắng chiều hôm,
dọc theo hàng cây trâm bầu, hoa rụng ngập trên rạch
trong những ngày cuối mùa chờ trái chín tới. Bưởi không
được đẹp nhưng thấy Bưởi nói năng hiền lành, siêng
năng chăm chỉ, đi dứng dịu dàng, nên ba bốn gia đình ấp
trên ngỏ lời nhờ người dì, muốn cưới Bưởi cho con trai
họ, nhiều lần bà nhắc chuyện nhưng Bưởi chỉ cười trừ,
hẹn lần hẹn lựa “con còn phải lo cho em, chờ nó lớn chút
xíu, vài năm rồi con tính”. Riết rồi quen, Chương cũng bắt
chước chị mình, chiều đi học về nhà, bỏ cặp, kéo tấm liếp
tre che cửa lại, chạy một mạch ra gò mả, đấp bồi đất mộ
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mẹ, nhổ cỏ dại chung quanh, lầm thầm hai ba tiếng, trong
khi chờ Bưởi đi vớt bông súng về, cột cái xuồng vào gốc
cây trâm bầu đầu rạch, gần con đường mòn băng qua
ngang nhà, rồi hai chị em người bưng người vác, khệ nệ
nhỏ to “chị ơi chị hỡi”.
Chương xuống Gò Dầu Hạ, vào trung học, may có
được cô Nhuần, đang ở với mẹ, bà Tâm, là người ăn chay
trường, làm việc thiện, thường đi cúng ở chùa Thạnh
Lâm, dạy môn Sử Địa, có nhà là căn phố lầu ngay ngã ba,
ngó qua bến xe, đầu đường vô trường, thấy hoàn cảnh hai
chị em tội nghiệp, nên sẳn lòng cho Chương ở trọ, không
tính tiền tính bạc gì hết, hai chị em mừng muốn khóc,
thỉnh thoảng hai ba lần xuống thăm em, Bưởi cũng ráng
đem theo, xâu cá rô cá trê, trái bí trái bầu, để gọi là chút
quà nhà quê, cám ơn tấm lòng tử tế của bà và cô, năn nỉ
lắm hai người mới chịu nhận nhưng bảo Bưởi đừng làm
vậy nữa. Chương dễ thương, học giỏi, siêng năng, ăn nói
nhu mì, phụ việc trong việc ngoài, tiếng dạ tiếng thưa,
mỗi khi bà Tâm gọi giúp bà chuyện này chuyện nọ,
Chương cũng thường theo bà mang hoa quả qua chùa,
chăm chú nghe hồi kinh tiếng mõ cho nên hai mẹ con cô
Nhuần thương nó không ít, càng ngày càng mến tay mến
chân, đôi khi, Chương về Long Chữ thăm chị, chiều chưa
lên kịp, bà Tâm cứ đi tới đi lui trước cửa nhà, ngó qua bến
xe, nhìn lên hướng cây cầu, thở dài thở ngắn.
Cuối hè, chuẩn bị lên đệ tam, có người bên Long
Giang qua hỏi cưới, hai người gặp nhau, hôm đi theo
người quen, mấy ngày qua làm công đập lúa cho gia đình
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của anh Tín, anh phải lòng thương chị, gia đình anh qua
Long Chữ nhờ người dì nói vô giùm một tiếng, nghĩ tới
nghĩ lui, thằng Chương giờ đã lớn khôn, có nơi nương nhờ
tá túc đi học đàng hoàng, nhà nghèo côi cút có người
thương là quá may mắn rồi, vả lại anh Tín cũng thấy
thương, cuối cùng Bưởi bằng lòng, Chương buồn lắm vì
hai chị em sẽ xa nhau, nó sẽ nhớ chị vô vàn, trong đời nó,
ngoài mẹ ra, không ai có thể thay hình bóng chị Bưởi
trong đầu nó được, nhưng Chương cũng biết, “chị đã chịu
gần một phần ba đời bất hạnh, khốn khổ, không lẽ chị cứ
khổ suốt đời, chị cần có một chút hạnh phúc cho riêng mình
sau những tháng ngày cứ mãi lo cho hạnh phúc người
khác”, Chương thấy vui cho chị và mừng muốn khóc.
Trước ngày theo chồng về Long Giang, Bưởi đưa cho
Chương một số tiền mà Bưởi đã dành dụm được từ bao
nhiêu năm qua, cất dấu trong cái túi vải đen cũ kỹ, dặn nó
tiện tặn xài, nhớ thăm mộ mẹ thường xuyên, có gì thì chạy
qua nhà người dì nhờ giúp, hai chị em dẫn nhau ra mộ
mẹ, ôm nhau khóc sụt sùi, “dạ mẹ con đi, mẹ có linh thiêng
xin về phù hộ cho em con được mọi sự bình an may mắn,
con sẽ về thăm mẹ, khi mùa hoa trâm bầu nở năm sau”.
Ngày giỗ mẹ năm sau, cũng vào mùa hoa trâm
bầu nở rồi năm sau nữa, Bưởi không trở lại nhà như đã
hứa, hỏi ra, người dì cho biết, có tin từ mấy bác quen, nhà
ở Long Giang là, Bưởi đã bỏ nhà chồng đi, không ai biết đi
đâu, cách nay chừng chưa đầy một năm, vì không thuận
thảo với chị em bên chồng, gian nan Bưởi không hề quản
ngại nhưng luôn bị đối xử bất công, tiếng bấc tiếng chì,
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mà anh Tín, chồng chị, không mạnh dạn đứng ra bênh vực
cho vợ, có người nói thấy Bưởi đón xe đi lên miệt biên
giới Miên. Chiến tranh giờ lan rộng khắp nơi, không còn
là cuộc chiến của những tiếng súng lẻ loi, lác đác mà của
súng đại liên đại pháo, quân cộng sản miền Bắc đã có mặt
nhiều nơi, xem ra trận đánh ngày càng ác liệt hơn. Đậu tú
tài một, Chương tình nguyện vào lính, từ trường Bộ Binh
Thủ Đức ra, Chương theo binh chủng Biệt Động Quân, về
với tiểu đoàn 41, ở Kiến Phong Cao Lãnh. Trước ngày ra
đơn vị, Chương về lại Long Chữ, giao nhà cửa cho người
dì và nhờ thỉnh thoảng trông coi giùm mộ mẹ, vì đời lính
rày đây mai đó, không biết có về kịp mùa hoa trâm bầu
nở bên con rạch nghèo Gò Suối hay không.
Giữa tháng 12 năm 1971, Tiểu đoàn 41 BĐQ của
Chương, mở cuộc hành quân trong vùng Phụng Hiệp Cần
Thơ nhằm đẩy quân cộng sản, đang tập trung quân, tìm
cách tiến sâu vào thành phố ngược về biên giới Miên. Hai
bên đụng dộ dữ dội, cộng sản Bắc việt huy động toàn bộ
lực lượng trong vùng, chận cho được sự tiến công của
Biệt Động Quân bằng mọi thứ vũ khí họ có, cả đại bác qua
nhiều đợt tấn công ác liệt suốt cả ngày nhưng bị bẻ gãy
và cuối cùng phải rút lui tháo chạy qua bên kia sông, dưới
sự phản pháo của pháo binh BĐQ từ Cao Lãnh bắn lên.
Tiểu đoàn 41 BĐQ có vài người chết, quân cộng sản bỏ lại
mấy chục xác, không kéo theo kịp, nhưng trên đường
tháo lui, họ cho gài lại một nhóm quân cảm tử chừng
mười mấy người, nằm phục kích tại mấy cánh ruộng bát
ngát, tìm cách bắn sẻ, làm chậm bước quân đuổi theo,
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chừng hai ba tiếng đồng hồ, quân BĐQ vượt qua sông, càn
quét ngang khắp cánh đồng, nhiều xác lính cộng sản bỏ
lại với súng AK47 bên mình, nằm dưới nước lấp xấp nửa
người.
Chiều chầm xuống, tiếng súng sau đó tạm ngưng hẳn
rồi im bặt, Chương bị thương không nặng lắm ở cánh tay,
được mấy người lính y tá, băng bó tạm tại một khoảng
đất gò cao, khô ráo, dưới tàn lá úa vàng của mấy cây dừa
già nua gầy guộc bên cạnh hai ba người sĩ quan trong toán
chỉ huy và mấy anh lính mang máy truyền tin. Trên khúc
bờ đê, từ đàng xa, ở ngoài phía ruộng, trong khi từng tốp
lính trải ra thu nhặt vũ khí, gom xác quân cộng sản, có bộ
đội, có du kích, nằm chết trong nhiều tư thế, tiểu đội đi
với Chương, khệ nệ khiêng một người nữ du kích Việt
Cộng, mặc đồ bà ba đen, đội nón cối, mình mẩy ướt sủng,
đầy máu, vì bị thương khá nặng, có lẽ do trúng đạn của
pháo binh, hậm hực lớn tiếng gì đó đi lên, bỏ nằm trên
tấm bông-sô trải dài dưới đất, Chương gỡ nón sắt xuống,
cầm trên tay, người lính y tá mang cái thùng cứu thương
chạy tới xem qua xem lại, lắc đầu, ngó về phía ngoài
ruộng, lấy tay làm loa gọi lớn “bác sĩ, bác sĩ “. Chương tò
mò, bước lại gần nhìn, rồi quỵ người ngã xuống, cái nón
sắt rớt khỏi tay, lăn vòng vòng trên đất, người y tá hớt hãi
la lớn hơn, “thiếu úy Chương, bác sĩ bác sĩ, thiếu úy
Chương”, mấy người sĩ quan, ngồi gần đó cũng vội chạy
tới, thiếu tá Hội, tiểu đoàn phó, xốc nách đở Chương dậy,
người nữ du kích bị thương vẫn không nhúc nhích, mắt
nhắm nghiền, môi khô xạm, tóc rối bời, dính từng mảng
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máu tím bầm đông cứng, dưới cái nắng chiều còn sót vài
tia sáng muộn, Chương vịn tay thiếu tá Hội, gượng ngồi
lên, nhìn người du kích lần nữa, buột miệng “trời ơi chị
Bưởi, chị Bưởi”.
Bưởi được phi cơ trực thăng tản thương, đưa về
quân y viện Cần Thơ, cùng với chục người lính BĐQ bị
thương khác, trong đó có Chương ngay buổi chiều hôm
đó, người ta đem Bưởi vào khu cấp cứu với hy vọng cứu
sống được, bình nước biển, ống chích, dây chuyền máu
giăng chằng chịt không khác gì mạng nhện, từ đầu tới
chân, ngang dọc trên giường, mấy chị y tá chăm chú, nhiệt
tình, người đứng người ngồi, cố làm hết sức, hết bổn phận
mình trong màn đêm lành lạnh. Chương mang băng vải
cột kéo cánh tay, đứng ở đầu giường nhìn, lặng thinh, cố
nén lòng đau nhưng không ngăn được nước mắt ứa ra
từng giọt mặn. Chương bắt cái ghế ngồi trước cửa, thỉnh
thoảng nhìn vào trong phòng, miệng nghẹn ngào lầm
thầm hai tiếng “chị ơi”, ngoài xa xa vẫn còn nghe tiếng đại
bác gầm gừ từng chập một. Quá nửa đêm, khi người y tá
giữ ca trực cuối cùng ra về không lâu thì Bưởi tắt thở, ra
đi không nói được lời nào, Chương lặng câm vuốt mắt chị
lần cuối, không khóc được nữa, và đứng đó như trời trồng
cho đến khi nhân viên bệnh viện tới làm thủ tục, Chương
giữ lại cái túi vải mà chị còn mang theo mình, dùng cánh
tay còn khỏe, ngậm ngùi lấy tấm giấy nhỏ, bèo nhèo, úa
màu xếp làm bốn ra, để lên cái bàn nhỏ kê sát đầu giường,
dưới ánh đèn vừa đủ sáng, trong phòng, ai ai cũng ngạc
nhiên trố mắt nhìn, thì ra tờ giấy, “như là giấy thông hành,
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kêu gọi cán binh, bộ đội cộng sản chiêu hồi về với quốc gia,
có hình lá cờ VNCH”, không biết Bưởi đã giữ nó từ bao lâu
rồi.
Chương mướn xe đưa xác Bưởi về Long Chữ, khi
được tiểu đoàn cho vài ngày phép, với sự giúp đở của bà
con chung quanh ấp cũ, đem Bưởi chôn cạnh mộ mẹ, hai
nấm đất nằm bên nhau, cùng nhìn hướng hàng cây trâm
bầu bên bờ con rạch Gò Suối, nén nhang thơm chia đều,
bên mẹ bên chị, Chương bùi ngùi, nghèn nghẹn khóc. Cuối
cùng, dù có trễ chị Bưởi cũng “về lại nhà xưa như đã hẹn
hôm ra đi nhưng không như mẹ, chị về khi mùa hoa trâm
bầu chưa kịp nở”.
Thuyên Huy
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HẸN KIẾP SAU
Hẹn kiếp sau khi về qua phố tỉnh
Đường Gia Long phố cũ ngói âm dương
Nhộn nhịp xe trên bờ sông Vàm Cỏ
Mẹ nhọc nhằn quán xuyến suốt tinh sương
Hẹn kiếp sau trở về qua trường cũ
Thời ấu niên trôi mải miết còn xa
Thương trường xưa nhớ tên từng đứa bạn
Nhớ thầy cô ngày tháng chẳng phôi pha
Hẹn kiếp sau về đình xưa mái đỏ
Trước cổng trường lấp ló đón em qua
Rộn rã trong nắng oi mùa hạ lửa
Rồi âm thầm xếp bút tiễn em xa
Hẹn kiếp sau nhặt bằng lăng tím rụng
Bên giếng xưa cầu gỗ mục trôi giòng
Nghe tiếng chim thẩn thờ chiều quê cũ
Tháng ngày trôi tựa bóng nao nóng lòng
Hẹn kiếp sau quen mùi hương nếp mới
Bến sông xưa cầu nối nhịp hai hàng
Cơn gió thổi nhìn bông dừa nghiêng nước
Biết bao giờ Chức Nữ gặp Ngưu Lang !
chs SGM 2019
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chs/cgc Đạm Phương VKP phượngngàynay

LUẬT KHOA ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SAIGON TRƯỚC 1975

Dù đã là cô tú, tôi vẫn là cô bé nhà quê, đâu biết gì
về Saigon nên phải nhờ anh Ba ghi danh cho tôi học
trường Luật. Từ nơi nhà thuê bên ven sông cầu chữ Y đến
trường phải qua hai chuyến xe bus. Ngày đầu tiên lên
giảng đường, tôi hơi chùng bước khi thấy cảnh xô bồ xô
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bộn diễn ra: sinh viên ăn mặc tùy thích, vô ra bất cứ lúc
nào, ngoài hành lang giảng đường, người thì chăm chú ghi
lời Thầy giảng, kẽ lại tụm năm tụm ba, bàn tán đủ thứ
chuyện trên trời dưới đất… Tôi ngạc nhiên buộc miệng:
_ Cái nầy là Đại Học hay “Học đại” vậy anh ba?
Anh cười cười chọc tôi:
_ Thì cứ “học đại” đi rồi sẽ biết…
Nói vậy chớ anh cũng giải thích là tại vì ở năm thứ
nhất, sinh viên quá đông mà giảng đường thì nhỏ nên mới
như thế. Tôi đã hiểu và tự nghĩ: chỉ cần mình cố gắng đi
sớm là sẽ giành được ghế ngồi thôi, nhưng vì còn phải lo
chuyện chợ búa cơm nước nên tôi cứ đi trể hoài, giảng
đường không còn một ghế trống, nếu có thì ai đó đã đặt
lên đấy vài quyển tập hoặc túi xách rồi… Tôi chán nản, ra
hành lang, ngồi bệt xuống.
_ Cô tìm ghế ngồi?
Một giọng nói miền Bắc vọng bên tai, tôi ngước nhìn
lên, anh nói tiếp:
_ Tôi có một chỗ tốt lắm, gần bục giảng của giáo sư,
cô thích không, tôi nhường cho?
Như bắt được vàng nhưng tôi còn làm bộ:
_ Rồi anh lấy gì để ngồi?
_Tôi ngồi đâu cũng được … à không… tôi học lớp bên
kia mà!
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Tôi nhìn theo hướng tay anh chỉ… Thì ra, anh chàng
muốn khoe là: ”Ta đang học lớp CN3, là đàn anh của em
đấy” nên tôi cố ý châm chọc:
_ Vậy thì anh là “ người giữ ghế giùm” thôi sao?
_ Gì cũng được… nhưng trể rồi kìa, đi theo tôi
Tôi đứng lên, xách giỏ đi theo anh.. Chỗ ngồi tốt thật.
Tôi vừa cám ơn anh xong thì kịp lúc GS NHĐ vừa vào, anh
vội bước ra ngoài…

Tan học, tôi khoan thai bước ra khỏi giảng đường,
nhịp chân sáo trên con đường có lá me bay để đón xe…
Linh cảm như có người theo sau, tôi quay lại nhìn, thấy
anh đang bén gót theo tôi. Có tật giật mình nên anh lúng
ta lúng túng chỉ tay về phía trước:
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_ Tôi về nhà tôi ở đàng trước
Tôi im lặng, anh tiếp:
_ Cô cũng về đường này thì cùng đi chung nhé!
Tôi vẫn im lặng nhưng lòng cảm thấy vui vui…
Còn gì thơ mộng hơn khi cả hai cùng sánh bước nhau
trên con đường có bóng cây mát rượi. Thỉnh thoảng, gió
đưa những chiếc lá me vướng vào tóc tôi. Anh quay sang
định gỡ đi nhưng tôi né tránh, anh ngượng ngùng bỏ tay
xuống, lí nhí:
_ Quê cô ở đâu?
_ Tây Ninh. Còn anh?
_Ngoài Bắc, vào đây năm 54.
_Bắc kỳ di cư à?
_ Vâng, còn Tây Ninh là xứ “Củ mì”à ?
Tôi trừng mắt nhìn anh:
_ Tự ái à nhen
_ Sao lại tự ái? Tự hào mới đúng chứ ?” củ mì” là tài
nguyên quý cuả đất nước mình mà, tôi đang chọn “Luật
Kinh Tế” (bắt đầu năm thứ hai, sinh viên được chọn một
môn nhiệm ý như Luật Công pháp, Luật Tư pháp , Luật
Kinh tế… để nghiên cứu sâu vào môn đó hơn) , sau này,
tôi nhờ cô giúp cho tài liệu về“củ mì” để tôi thi ra trường
nhé!...
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Đúng là dân Luật có khác… Tôi cảm thấy rất thú vị
khi quen anh nhưng lúc nào cũng có ý thức cảnh giác với
” bọn con trai” nên tôi cố tìm cách “thoát” khỏi anh trong
lúc này. May thay, vừa đến ngã tư, một chiếc xe bus trờ
tới rồi tấp vào trạm. tôi vừa chạy vội theo xe vừa quay lại
nói;
_Có xe rồi, thôi chào anh nhen!
Tôi bước lên xe vào ghế ngồi, quay lại, thấy anh ngơ
ngẩn nhìn theo…
Tháng 10 năm 1963
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cgc Hò thị Đạ m
Bẹ nh-tình chị Hương đé n hò i trà m-trọ ng, bá c sĩ
khuyên thân-nhân chị nên đem chị vè nhà , đẻ trá nh
phiè n-phức là m thủ -tụ c giá y tờ khi bẹ nh-nhân qua đời
trong bẹ nh-viẹ n.
Buỏ i trưa hôm á y tié t trời thạ t oi-bức, nhưng khi hay
tin chị Hương xuá t viẹ n vè nhà , vì thương chị, bà con ló i
xó m quên sức nó ng chó i chang, đẻ đà u trà n hó i-hả đé n
thăm chị khá đông, có người đang dù ng bữa cơm trưa,
họ cũ ng dừng đũ a, rả o bước đé n thăm chị, vẻ mạ t người
nà o cũ ng lo-âu, buò n-bã .
Sau khi xay nhuyẽ n chá o, Yé n, con gá i lớn củ a chị
Hương vọ i mang ché n chá o đé n ngò i gà n mẹ , nhỏ -nhẹ
nà i-nỉ:
- Mẹ rá ng ăn chú t chá o xay.
Chị Hương nghe tié ng con gá i, gá ng-gượng mở má t,
nhưng chị không chịu mở miẹ ng đẻ ăn, trông người chị
như không cò n mọ t chú t sinh-lực nà o cả .
Thá y chá u Yé n kiên-nhã n nà i-nỉ mẹ bao nhiêu là n
mà bà mẹ vã n không chịu há miẹ ng, cô Hả o, người ở
cạ nh nhà chị Hương ân-cà n nó i với Yé n:
- Yé n, con đưa ché n chá o cho cô.
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Yé n trao ché n chá o và nhường ghé cho cô Hả o. Sau
khi nhạ n ché n chá o, cô Hả o ngò i xuó ng ghé , nhỏ -nhẹ nó i:
- Chị Hương, chị rá ng ăn và i muõ ng chá o cho mau
lạ i sức, đẻ chị cò n phải lo cho cá c chá u nhỏ .
Nghe tié ng cô bạ n thân, chị Hương có mở má t nhìn
bạ n, rò i chã m-rả i ăn được hai muõ ng chá o, có lẽ quá kiẹ t
sức, chị không thẻ ăn được nữa, gương mạ t có vẻ mẹ t mỏ i
nhiè u, chị mím miẹ ng và nhá m nghiè n má t lạ i.
Mọ i người đè u vui-mừng và ngạ c-nhiên, mọ t người
lên tié ng:
-Lạ quá , đứa con gá i nà i-nỉ mã i, chị Hương không
chịu mở miẹ ng ra, nghe tié ng cô Hả o, có lẽ nẻ bạ n, chị
Hương có nuó t được và i muõ ng chá o.
Mọ t bà nó i xen và o: “Có nuó t được chú t ít dà n bụ ng
vã n hơn”.
Riêng cô Hả o và Yé n hiẻ u rõ tâm-trạ ng củ a chị
Hương, hai người có vẻ xú c-đọ ng mạ nh.
-oNăm 1972, vì chié n-cuọ c ở miè n Trung đé n hò i
khó c liẹ t, gia- đình chị Hương phả i di-chuyẻ n và o miè n
Nam. Họ mướn căn nhà gõ ở cạ nh nhà cô Hả o. Chò ng
chị là m y-tá và chị là m thợ may. Ngoà i tình cả m xó m
giè ng, nhiè u người cò n dà nh tình thương cho gia-đình
chị hơn khi họ bié t rà ng, khi họ chạ y loạ n, vì quó c-lọ bị
giá n-đoạ n nhiè u nơi, đoà n người di tả n phả i băng rừng,
lọ i suó i thạ t vá t-vả . Trên đường di tả n, đứa con á p ú t
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năm tuỏ i củ a chị là chá u Thuà n, chá u bị thương nạ ng và
ché t khi gia đình cù ng đoà n người đang di-chuyẻ n trong
mọ t cá nh rừng hoang vá ng. Giữa cơn lửa đạ n mịt mù ,
gia-đình chị Hương không bié t là m gì hơn là dù ng chié c
khăn bà n lông lớn, quá n xá c chá u lạ i rò i vù i thây chá u
trong khu rừng hoang-vu xa lạ ! Chá u bé qua đời trong
tình-cả nh thạ t đau thương, không hò m rương bọ c xá c,
không mọ t né n hương, không có cả tá m bia đơn-giả n
đạ t trước mò cho chá u. Họ có tranh-thủ vù i nông chá u
nơi đá t lạ nh quê người. Vợ chò ng chị Hương phả i đau
lò ng bỏ xá c con nà m cô-đọ c, rò i hó i-hả cù ng đoà n người
tié p tụ c cuọ c hà nh-trình chạ y loạ n đẻ bả o-tò n sinhmạ ng cho năm đứa con cò n lạ i.
Sau cá i ché t bi-thả m củ a đứa con, chị Hương gà n
như bị trà m-cả m. Chị luôn thà m lạ ng, ít nó i, ít cười, né t
mạ t lú c nà o cũ ng phả ng-phá t vẻ ưu-sà u.
Tuy là đà n ông, chò ng củ a chị Hương cũ ng không
chịu đựng nõ i khỏ đau khi bỏ đứa con yêu dá u trong
hoà n-cả nh nghiẹ t-ngã như thé , anh thay-đỏ i tá nh tình,
không cò n hoạ t-bá t như trước, hay ngò i mọ t mình suytư, hướng má t nhìn xa-xôi, rò i thở dà i nã o-nuọ t.
Ai cũ ng đau lò ng, xó t dạ khi nghe chá u Ngọ c, đứa
con ú t ba tuỏ i củ a chị Hương, những khi nhớ tới người
anh, chá u đé n gà n mẹ thỏ -thẻ :
- Con nhớ anh Thuà n quá mẹ à ! Anh Thuà n đâu rò i
mẹ ?
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Nghe con hỏ i, chị Hương đau nhó i trong tim, nước
má t tuôn dà i, chị nghẹ n-ngà o nó i:
- Con quên rò i sao? Anh con bị thương và ché t khi
nhà mình chạ y giạ c đó con.
Với tuỏ i cò n non-nớt, chưa hiẻ u thé nà o là cả nh
ché t-chó c, biẹ t-ly. Nghe nó i anh Thuà n ché t, thì nó chỉ
bié t là anh Thuà n đã ché t. Chá u không bié t, khi ché t thì
thân xá c sẽ sình thú i, phả i được chôn dưới lò ng đá t
lạ nh, chá u ngây thơ trả lời:
- Con bié t anh Thuà n ché t rò i, nhưng bây giờ con
nhớ anh Thuà n quá , mẹ đem anh Thuà n vè nhà đi. Tạ i
sao ba mẹ bỏ anh Thuà n dọ c đường? Mẹ đem anh Thuà n
vè nhà chơi với con nghe mẹ .
Nghe con nó i, nõ i xú c-đọ ng củ a chị Hương dâng trà o,
chị khó c nức nở. Thá y mẹ khó c, chá u Ngọ c cũ ng khó c
theo nhưng chá u không hiẻ u tạ i sao mẹ khó c. Chá u Ngọ c
cũ ng không bié t nõ i buò n củ a mẹ khi má t đứa con yêudá u trong cảnh ngọ đau buò n như thé nà o. Ngọ c có bié t
đâu, và o ban đêm, khi mọ i người đang ngủ say, mẹ vã n
cò n nhớ đứa con bá t hạ nh bị vù i thây nơi cá nh rừnghoang xa thả m, chị thà m khó c thâu đêm. Nõ i buò n to lớn
quá , bié t bao giờ mới phôi-phai? Ai cù ng cảnh-ngọ với
chị mới thá u hiẻ u nõ i khỏ má t con!
Cuọ c só ng tạ m ỏ n được ít năm, chả ng may chò ng chị
qua đời sau cơn bạ o bẹ nh. Ngà y chò ng chị Hương má t,
cô Hả o mới bié t rõ cả nh tú ng thié u củ a gia-đình chị
Hương thạ t đá ng thương. Chị qua nhà cô Hả o vừa khó c
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vừa ngỏ lời mượn tiè n đẻ mua hò m rương và là m đá m
tang cho chò ng, sau đá m tang chị sẽ lá y tiè n bà con phú ng
vié ng trả lạ i cho cô. Nghe những lời nó i củ a chị Hương,
cô Hả o đau nhó i trong tim, không ngờ chị hà ng xó m củ a
mình só ng trong hoà n cả nh bi-đá t như vạ y, quá xú c đọ ng,
cô Hả o ôm bạ n, nước má t cô cứ tuôn ra, nghẹ n ngà o nó i
không nên lời. Cô sã n-sà ng giú p-đỡ.
Cả gia-đình củ a chị Hương rời quê nhà , tạ m só ng nơi
không có bà con quyé n-thuọ c. Chò ng ché t, chị gà n như đi
đé n đường cù ng, cá c con không đủ ăn, đủ mạ c. Có lẽ vì
mạ c-cả m thân-phạ n nghè o khỏ củ a mình nên chị ít giaodu với bạ n bè , chò m-xó m. Vì hai nhà ở sá t bên nhau, nên
cô Hả o có nhiè u dịp sang nhà chị Hương. Nhiè u lú c đé n
đú ng giờ cơm củ a gia-đình chị Hương, cô thá y mâm cơm
chỉ có rau và nước tương, bữa nà o thịnh-soạ n là thé nước
tương bà ng mọ t ché n má m chưng với họ t vịt hoạ c mọ t
ché n má m tôm hay khô nướng, vạ y mà cá c chá u ăn trông
rá t ngon là nh. Cô Hả o thông-cả m cả nh khó -khăn củ a
người hà ng xó m đá ng thương, nên cô xem gia-đình chị
Hương như người trong thân-tọ c, khi gia-đình chị
Hương cà n đé n cô, cô sã n-sà ng gíúp-theo khả năng củ a
cô.
Phà n Yé n, Yé n không sao quên được những lú c cô
Hả o rủ Yé n đi chợ cù ng cô, khi đé n chợ, cô mua mọ t
thù ng gạ o, thịt, cá và bả o Yé n đem vè cho cá c em ăn.
Là m sao Yé n quên những ngà y mẹ nuôi ba ở bẹ nh viẹ n
Chợ Rã y, con heo ná i sá p đẻ lạ i bỏ ăn, Yé n sợ quá , né u
con heo không khỏ i bẹ nh thì vó n lié ng củ a gia-đình cũ ng
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sẽ tiêu-tan. Yé n cho cô Hả o hay tin, vì cô Hả o bié t chích
heo, cô sã n-sà ng trị bẹ nh miẽ n phí cho heo trong má y
ngà y, nhờ vạ y nhà Yé n không thiẹ t-thò i trong viẹ c chănnuôi, đò ng thời cô cũ ng phụ Yé n lo cho chị em Yé n khi
mẹ bạ n chăm só c ba ở bẹ nh viẹ n.
Trá nh cuọ c chié n tà n khó c, bà con thân thuọ c đè u ditả n, mõ i gia-đình lá nh nạ n mọ t nơi, gia-đình Yé n só ng
bơ-vơ không ở gà n mọ t người thân nà o. Nhưng gia đình
Yé n được cô Hả o đó i-xử như người trong thân-tọ c, giađình Yé n cả m thá y được an-ủ i bié t bao.
Mẹ bié t rõ cô Hả o thích thi ơn chứ không cà u bá o,
nhưng đó i với mẹ , ơn củ a cô Hả o lú c nà o cũ ng canh-cá nh
bên lò ng. Vì nẽ lò ng cô Hả o, tuy mẹ không muó n ăn mọ t
tí chá o nà o, nhưng muó n là m vừa lò ng ân-nhân củ a
mình, nên mẹ đem hé t nghị-lực cò n lạ i, có nuó t đẻ vừa
lò ng bạ n . Nghĩ như vạ y, Yé n thương mẹ vô cù ng!
Mạ c dù chị Hương má t đã lâu, nhưng thỉnh-thoả ng
khi nhớ đé n người hà ng xó m thân thương, nhớ đé n ngà y
chị Hương đem hé t sứ-lực sau cù ng củ a mình, có -gá ng
dù ng và i muõ ng chá o, là m theo lời khuyên củ a cô, cô
ngạ m-ngù i nghĩ rà ng “Người bạ n lá ng-giè ng đã tạ ng cho
mình mó n quà vô cù ng quý giá , không so-sá nh được với
bá t cứ mó n quà nà o trên cõ i đời nà y. Đó là môt mó n quà
củ a mọ t người sá p trú t hơi thở cuó i cù ng dà nh cho cô.
Lò ng cô bò i-hò i xú c-đọ ng, không sao ngăn được dò ng
nước má t.
Hò thị Đạ m
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Traàm maëc
Ông lái đò vẫn ngồi đó,
Trên con đò nhỏ
Ôm mái chèo chờ trông
Đưa khách sang sông.
Rồi quay về bến vắng,
Sóng vỗ ngọn lăn tăn,
Gió vẫn đưa vèo.
Bến lại đèo heo.
Ông đò nay tóc bạc,
Vẫn đơn côi trầm mặc.
cgc Hạ nh Thả o P.B.T.
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chs Ngô kim Thà nh
Sau khi rời trường Trung họ c Tây ninh năm 1967,
chú ng tôi là những cô gá i có đà y mọ ng mơ, dạ t dà o niè m
ao ước củ a mình. Chú ng tôi có bié t bao chương trình, ké
hoạ ch đẻ xây dựng mọ t tương lai tó t đẹ p.
Thé rò i cuọ c chié n : “nò i da xá o thịt” ở miè n Nam
cà ng ngà y cà ng khó c liẹ t. Gây bié t bao cả nh đau thương
tang tó c, vợ má t chò ng, con má t cha, cả nh ché t chó c,
chia lìa diẽ n ra hà ng ngà y trên đá t mẹ , không bú t mực
nà o kẻ ra hé t được!
Thanh niên họ c sinh sã n sà ng xé p bú t nghiên, dá n
thân và o cuọ c chié n. Chò ng tôi cũ ng từ giã gia đình, tò ng
quân đẻ cứu nước.
Tôi vô cù ng lo lá ng và xú c đọ ng mõ i khi thá y xe chở
chié c quan tà i phủ lá cờ VNCH chạ y thoá ng qua, lò ng tê
buó t, thương người lính oai hù ng đã đè n nợ nước và lo
lá ng cho chò ng.
Rò i là n lượt những người con gá i Tây ninh chú ng tôi
bá t đà u nhạ p cuọ c! Tôi là người gá nh chịu nõ i tang
thương cuọ c chié n trước hơn cá c bạ n.
Chò ng tôi, mọ t con dân Tây ninh đã ngã gụ c trước
mũ i sú ng quân thù ngà y 27-4-1974, trong khi tuỏ i đời
cò n quá trẻ , nhiẹ t quyé t đang trà n đà y! Thạ t viẹ c quá bá t
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ngờ ạ p đé n, tôi như điên như dạ i, không kịp chó ng đỡ,
đié ng người không bié t là m gì… và cũ ng không có giọ t
nước má t khó c chò ng, chỉ thá y mình như ngộp thở nhìn
ba đứa con thơ ngơ ngá o đá ng thương!
Sự thạ t đã đé n rò i, không chó i cãi được, đứa con thân
yêu Tây ninh đã nà m xuó ng vĩnh viẽ n! Đau lò ng bié t bao!
Thé là bao mọ ng đẹ p củ a cô gá i năm xưa đã tan tà nh
theo mây khó i, trước má t là tương lai mịt mù bên đà n con
nhỏ dạ i, gá nh nạ ng quà n vai
Thôi đập rồi chăng một trái tim,
Đỏ như sao hỏa táng sao kim.
Muốn hòa nức nở bên con nhỏ,
Nước mắt thôi đành nuốt lặng im.
Chưa kịp hoà n hò n, nõ i đau cò n chá t đó ng trong lò ng,
hai thá ng sau người con thứ hai đá t Tây ninh tié p tụ c ngã
xuó ng, là em ruọ t củ a chò ng tôi. Than ôi! Cò n cả nh nà o
khỏ hơn, chỉ trong hai thá ng, cha mẹ chò ng tôi má t hai
đứa con thân yêu, nhìn hai người lò ng tôi hé o há t! Đó i với
đứa em dâu, má y đứa chá u thơ ngây, hoà n cả nh củ a tôi
cũ ng đau khỏ như em, lò ng cò n rướm má u, Nhìn em, tôi
muó n nó i lời an ủ i, nhưng không bié t nó i gì với em, chỉ có
nước má t thay lời.
Không gà o thé t, không khó c la, chỉ ôm nõ i đau uá t
nghẹ n, né n lò ng, tưởng chừng như tim mình vụ n vỡ, chỉ
bié t chá p nhạ n. Thé là bao mọ ng mơ củ a tôi từ đây đã tan
theo mây khó i, đã chôn theo chò ng trong lò ng đá t lạ nh
Tây ninh,
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Từ biệt cõi trần anh đã đi,
Nghìn câu thương tiếc, nói câu gì?
Đền xong nợ nước hai vai nặng,
Để lại tình nhà lệ ướt mi.
Từ đó những người con thân yêu Tây ninh lạ ng lẽ
chié n đá u chó ng đỡ quê hương và cũ ng tié p tụ c trở vè
lò ng đá t mẹ . Nà o ai bié t rõ cả nh biẹ t ly, chỉ có người trong
cuọ c mới bié t sự cà o xé , dãy dụa củ a trá i tim đau như thé
nào trước cả nh chia lìa nghiẹ t-ngã ! Tôi luôn tôn thờ hình
ả nh những chà ng trai trẻ hiên ngang, luôn đạ t nợ nước
trước tình nhà , mong rà ng cá c anh hã y an lò ng trong giá c
ngủ thiên thu, riêng tôi mã i mã i tié c thương!

Florida, ngà y 1 tháng 2 năm 2019
Ngô kim Thà nh
Viết cho những người con thân yêu Tây ninh đã nằm
xuống vì cuộc chiến tương tàn, tôi tin chắc rằng lịch sử Việt
nam sẽ không phai.
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Chuùc laønh haïnh ngoä
Nhận thư mời hội ngộ Liên-trường,
Lâng-lâng nhớ lại niềm thương thuở nào.
Thời gian chừng đã qua mau,
Bạn bè xa cách lòng nao-nao buồn.
Âm-thầm dòng lệ rơi tuôn,
Quê hương yêu dấu, cội nguồn là đâu?
Hồng trần sao lắm bể dâu,
Việt thường còn chịu đối đầu lầm than.
Thật bỡ-ngỡ, thật bàng-hoàng,
Bỗng dưng rồi lại lang-thang khắp trời.
Cho dù lưu lạc lưng vơi,
Tình bằng hữu vẫn rạng ngời thiết tha.
Nối dây thân ái gần xa,
Chọn ngày họp mặt vui hòa thân thương.
Chúc mừng Thầy Bạn Liên trường,
Kiếp sanh hạnh ngộ dễ thường mấy khi.
Dập-dìu kẻ đến, người đi,
Trăm năm ngẫm lại có gì là vui.
Hạnh lành trau sửa rèn trui,
Xong kiếp sanh, sẽ xa chơi cõi ngoài.
Duyên xưa qui hội hôm nay,
Hướng về nguồn cội, kíp quày bước chân.
Vào trần mà chẳng nhiễm trần,
Tâm linh ngời sáng, xa dần bến mê.
Cội nguồn chung bước quay về,
Quán trần, khách tục đề-huề thượng thiên.
chs Bù i Đông Phương - Sydney, 1-6-2019
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Hoaøi nieäm thuôû hoïc troø
chs/cgc Lê kim Thao

Mù a thu đé n, là mù a bá t đà u và o năm họ c mới. Lú c
đó , tôi hay nhớ lạ i tá t cả những kỷ -niẹ m củ a thuở họ c trò .
Và o những buỏ i sá ng đẹ p, dò ng người như má c cửi trên
con đường dã n đé n trường, tôi không có đủ thời gian đi
họ c sớm như cá c bạ n củ a tôi. Tôi nhớ có những là n tôi
phả i chạ y hụ t hơi đẻ và o trường cho kịp giờ lên lớp, vì
tié ng tró ng trường đã điẻ m.
Cho đé n nay tôi vã n cò n nhớ lạ i cá i cả m-giá c củ a ngà y
đà u tiên tôi đé n trường Trung-họ c công lạ p Tây-ninh. Đó
là mọ t buỏ i trả i dà i giữa sự lo sợ và vui mừng, cọ ng với
mọ t chú t tự-hà o vì mình được và o họ c ở mọ t ngôi trường
to trong tỉnh, thạ t là lý tưởng cho cá c cô cạ u vừa đé n tuỏ i
đạ t chân và o ngưỡng cửa Trung-họ c.
Buỏ i họ c đà u tiên là mọ t kỷ-niẹ m đá ng ghi nhớ củ a
tôi. Âm vang vã n cò n đó mà nay, trong khoả nh-khá c đã
nửa thé kỷ xa-xôi! Tuy rời trường trong thời gian khá dà i,
nhưng những kỷ -niẹ m thân thương nơi đó cò n in và o
tâm-nã o củ a tôi rõ -rẹ t. Ngà y đà u tiên và o trường tôi phả i
mạ c chié c á o dà i, tôi cả m thâý như vướng-víu khó chịu
là m sao! Cả m thá y mình là “người lớn”, không nhả y dây
hay nhả y cò -cò như hò i họ c Tiẻ u họ c được. Không phả i
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chỉ có mọ t thà y dạ y suó t năm họ c. Mõ i giờ họ c là mọ t giá o
sư. Tôi hò i họ p lo sợ, không bié t thà y cô có dẽ không, có
yêu thương chú ng tôi như những thà y cô thân yêu ở
trường Tiẻ u họ c không? Rò i tôi nhìn quanh lớp, chỉ có
và i bạ n cũ ở trường Tiẻ u họ c với tôi, cò n bao nhiêu đè u
xa-lạ , khié n tôi có chú t phả ng phá t buò n và nuó i tié c má i
trường cũ thân thương.
Nhưng chỉ và i thá ng sau, tôi cả m thá y yên lò ng, vì
thà y cô mới củ a tôi đè u thương yêu họ c sinh và tạ n tâm
dạ y dõ chú ng tôi. Kié n-thức tôi được họ c hỏ i từ những
năm dà i á y là nhờ sự tạ n tụ y củ a bao thà y cô nhiè u kinhnghiẹ m và già u lương tâm chức nghiẹ p. Chả ng khá c nà o
thà y cô đã mang phù sa đá p dà n lên ruọ ng vườn, là m cho
cây trá i xanh tươi. Hò i mới và o trường chú ng tôi là những
cô cạ u thạ t ngây ngô, nghịch ngợm, khi rời trường, chú ng
tôi đã chững-chạ c hơn, kié n thức được nâng cao gá p bọ i.
Qua bao nhiêu năm họ c, tình thà y trò cà ng thêm gá n-bó ,
gà n-gũ i. Lú c bá y giờ, tôi chỉ kính nẻ thà y cô chứ không sợsẹ t như lú c ban đà u.
Thạ t là hò n-nhiên, thơ mọ ng và rá t ư là ngỡ-ngà ng
khi là n đà u tiên là m quen bạ n mới. Nhưng thời gian dà i
cù ng họ c mọ t lớp, cù ng mọ t trường, chú ng tôi có chung
bié t bao kỷ niẹ m thân thương. Riêng tôi, ngoà i giờ họ c,
tôi ít tham gia những sinh-hoạ t chung với bạ n bè , như
thẻ -thao hay giả i trí, vì tôi má t cha sớm, mẹ tôi lú c bá y
giờ vừa là mẹ mà cũ ng là cha, mẹ tôi phả i là m viẹ c gá p đôi
so với cá c bà mẹ khá c. Lú c bá y giờ mẹ tôi ná u cơm thá ng
cho họ c-sinh trọ họ c, mọ t viẹ c là m vá t-vả . Mạ c dù tôi cũ ng
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ham vui, thè m muó n tham gia những sinh hoạ t cù ng bạ n
bè , nhưng khi nghĩ đé n mẹ , tôi không đà nh lò ng ham vui
đẻ mẹ tá t-bạ t là m lụ ng vá t vả mọ t mình. Do đó , khi tan
họ c là tôi phả i vọ i-vã cù ng người bạ n họ c ở gà n nhà , hai
đứa cọ t hai vạ t á o dà i cho gọ n lên, cà m dé p trong tay, chạ y
nhanh như bị ma đuỏ i, vè nhà ngay đẻ phụ giú p mẹ . Cả
buỏ i sá ng, tôi cũ ng không thẻ đé n trường sớm như cá c
bạ n có phước hơn tôi, cò n cha lã n mẹ .
Rò i viẹ c gì đé n, cũ ng sẽ đé n. Sau bao năm dà i, chú ng
tôi bù i-ngù i chia tay nhau, rời xa thà y cô cù ng má i trường
á m cú ng, thân thương.
Chú ng tôi xa trường, xa lớp, nhưng những kỷ -niẹ m
thuở họ c trò cò n mã i trong tim tôi. Ngà y cuó i cù ng ở ghé
nhà trường, tâm trạ ng tôi bâng-khuâng khó tả . Tâm trạ ng
đó , mạ c dù đã cá ch đây hà ng má y mươi năm, nhưng khi
hò i tưởng lạ i tôi tưởng chừng như mới đây. Khi gạ p lạ i
bạ n bè cũ tôi mừng bié t bao nhiêu, nhưng khi chia tay,
lò ng tôi se thá t, vì nhìn lạ i đứa nà o tó c cũ ng điẻ m sương!
Trường xưa, lớp cũ còn lưu dấu.
Ai nhớ, ai quên…kỷ niệm nầy?
Chs/cgc Lê kim Thao
California, Hè 2019
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Đã bao lần chồng đã ngờ oan,
Vợ đổi sắc-nhan với một chàng.
Để lấy tiền còm lo lũ trẻ,
Dùng lời cay-đắng thóa-mạ nàng.
-oBa tháng một lần, nàng bán máu,
Giúp chồng đổi gạo, đổi thuốc thang
Vóc dáng mỗi ngày thêm tiều-tụy,
Âm-thầm gánh chịu nỗi hàm-oan.
-oRồi cảnh gia-đình càng xuống dốc,
Những lần bán máu lại nhặt hơn.
Trớ-trêu chồng cũng đi bán máu,
Máu đổi tiền, chạy thuốc cho con!
-oBán máu xong, chàng vội lui ra,
Vừa cất bước, thấy ai ngất-xỉu.
Sóng-soài nàng nằm vì kiệt-sức,
Xót-xa chàng rõ hết mọi điều.
cgc Hò thị Đạ m
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Nhôù thôøi aùo traéng
chs Minh Phượng

Tay mềm đón nụ tình xanh,
Sương rơi ướt má nghiêng vành nón duyên,
Phượng hồng rụng đỏ bên hiên,
Ve râm ran khúc nhạc huyên thuyên ...sầu !
Tóc thề e ấp tình đầu,
Dáng xưa áo trắng chim câu hiền hòa,
Hạ về ngập nắng tường hoa,
Tay trao lưu bút... mai xa cách rồi !
Nhớ xưa dạ bỗng bồi hồi,
Một thời áo trắng một trời mộng mơ,
Phượng hồng ép vội chưa khô,
Đưa vào lưu bút đề thơ tặng nguời...!
Ngày xưa...áo trắng xa rồi
Giờ nhìn phượng úa tiếc thời xuân xanh !
Trường Trung học Công Lập Tây Ninh
Khóa 64 – 71
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Nhớ thời áo trắng

Ngọc Quí, Chiêu Uyên, Rư, Vui
Lớp Đệ Nhị A
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cgc Hạ nh Thả o P.B.T
Mõ i năm có mọ t mù a cô Trú c thá y cứ lạ p đi lạ p lạ i
trong sự rọ n rà ng củ a giới trẻ . Đó là mù a tựu trường. Hà u
hé t ai cũ ng đè u có ít nhiè u kỷ niẹ m vè ngà y đà u tiên đé n
trường củ a mình – Cô Trú c.
Không là ngoạ i lẹ . Cô cò n có thêm mọ t kỷ niẹ m khá c
cũ ng luôn tươi má t trong ký ức củ a cô. Đó là năm đà u đi
dạ y họ c khi được bỏ nhiẹ m vè phụ c vụ tạ i mọ t tỉnh lỵ nhỏ ,
cạ n mọ t con sông hiè n hoà . Chính ở nơi nà y, cô được bié t
rà nh rẽ mọ t câu chuyẹ n đời mà mõ i khi nhớ đé n, cô cả m
thá y vui trong lò ng, mọ t ký ức nò ng á m không sao quên
được.
Thá y con gá i á p ú t củ a mình là n đà u tiên xa gia đình,
ba má cô Trú c lo lá ng đủ điè u, kẻ cả nhờ được mọ t chị
giú p viẹ c chu đá o, hiè n là nh đẻ săn só c, bà u bạ n cù ng con.
Thé là cô Trú c có được chị hai theo cô vè tỉnh đi dạ y họ c.
Cha mẹ cô cò n bạ n tâm tìm mọ t nơi cư trú an bình cho
con nữa. Chị Hai và cô được gởi vè trọ nhà bà con trong
dò ng họ gà n trường. Đó là mọ t căn biẹ t thự trang nhã
theo kié n trú c tây phương, tọ a lạ c bên bờ sông bó n mù a
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cỏ cây xanh mướt. Bên kia bờ sông đò ng ruọ ng xanh rì,
rả i rá c và i căn nhà nông dân bình dị, ả n hiẹ n sau đá m dừa
sai trá i, đá m trú c oà n ngọ n. Cạ n bờ sông, đó i diẹ n nhà cô
Trú c trọ có mọ t cây cỏ thụ tà ng lá um tù m má t rượi.
Quanh năm suó t thá ng, bó ng râm như ôm á p, che chở mọ t
má i tranh bình thường. Dưới sông, trên só ng nước lăn
tăn, bò ng bè nh mọ t chié c thuyè n con dẽ thương. Cả nh
thạ t nên thơ. Cô Trú c thường ra bờ sông ngoạ n cả nh,
hó ng má t với chị Hai những lú c không phả i đé n trường,
rả nh rỏ i. Và i em họ c sinh củ a cô, nhà ở gà n bên, cũ ng
thường đé n trò chuyẹ n với cô, thạ t vui vẻ . Thá y chị Hai
không có bạ n, đi tới đi lui vã n thui thủ i mọ t mình, cô Trú c
thương chị, có là n hỏ i:
-“Theo tôi đi dạ y xa nhà , só ng ở tỉnh nhỏ như và y, chị
Hai có nhớ Sà i gò n, có buò n không?”
Cô Trú c ngạ c nhiên khi nghe chị đá p:
-“Không có buò n đâu, cô Trú c. Tôi thá y cũ ng vui đó !”
Niè m vui củ a chị Hai, chả ng bao lâu, cô Trú c được
bié t rõ . Cô đẻ ý thá y cứ mõ i là n chị Hai và cô ra ngò i chơi
ngoà i bờ sông thì bên kia bờ người đà n ông só ng trong
căn nhà nhỏ dưới bó ng má t cây cỏ thụ cũ ng ra đứng nhìn
quanh quá t. Cũ ng có lú c cô Trú c quá bạ n bịu với viẹ c soạ n
bà i, chá m bà i…, thì chị Hai lạ i nhá c nhở cô nghỉ tay, ra bờ
sông… hó ng gió . Là n hò i, cô thá y chị Hai vui hơn, hay nó i
chuyẹ n nà y, chuyẹ n kia với cô hơn. Chị chăm só c cô chu
đá o hơn, ná u ăn ngon hơn…Và như thé , ngà y thá ng nhẹ
nhà ng trôi…
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Mọ t hôm mẹ cô nó i với cô: “Trú c à , nay con đi là m xa
nhà đã khá lâu rò i, đã quen nơi rò i, con rá ng tự lo só ng
chung cù ng bạ n bè nữ củ a con cù ng khó a. Chị Hai có xin
phé p ba má cho chị nghỉ viẹ c. Con phả i tự tú c là vừa đó ,
nghe con!”
Cô Trú c vỡ lẽ …Người đà n ông bên kia sông không
cò n đọ c thân nữa. Chị Hai đã ưng người đà n ông á y là m
chò ng. Con đò nhỏ đã đưa chị Hai sang sông vè nhà chò ng
dưới tà ng cây cỏ thụ um tù m, tươi má t. Và mõ i khi có điè u
chi gợi nhớ chuyẹ n chị Hai sang ngang, cô Trú c lạ i nhớ
câu ca dao:
“Ai đem con sáo sang sông,
Để cho con sáo xổ lồng sáo bay.”
Mà cơ họ i gợi nhớ thì rá t nhiè u cho nên chuyẹ n chị
Hai sang sông theo chò ng cứ trở đi trở lạ i trìu mé n trong
trí nhớ cô Trú c đò ng thời với câu ca dao dẽ thương đé n
nõ i cô có cả m tưởng cá c con chữ cũ ng theo ngà y thá ng
cà ng trở nên bó ng lá ng, trò n vo trong ký ức củ a cô…
Hạ nh Thả o P.B.T
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chs/cgc Nguyễn Thị Thường Dung
Sáng sớm hôm nay tôi cảm thấy mình lớn hẳn lên
trong bộ áo dài gấm trắng: tôi đã lên Trung Học.
Bước vào phòng học dành cho lớp Đệ Thất D, tôi tự
tin ngồi vào đầu bàn nhất (tôi là một trong những học
sinh nhỏ tuổi và nhỏ con nhất của lớp). Đây là ngôi
trường Trung Học Công Lập đầu tiên của tỉnh, vì là
trường công duy nhất của tỉnh nên học sinh ở các quận
trong tỉnh đều về đây học. Những gương mặt lạ lẫm lần
lượt bước vào lớp. Bây giờ đứng trước bàn, đối diện với
tôi là một cô bé (nhưng lớn con hơn tôi) trắng bóc nhưng
ấn tượng nhất là mái tóc ướt nhẹp bết vào đầu. Bạn nhìn
tôi như muốn bảo " Xích vào cho mình ngồi", tôi không
muốn mất chỗ đầu bàn nên vẫn ngồi im. Hai đứa vẫn nhìn
nhau thăm dò. Cuối cùng bạn ấy bước qua ngồi đầu bàn
nhất ở dãy bên kia. Thế là hai đứa học sinh đầu bàn nhất
là hai nữ sinh một trắng một đen đối lập. Cô bé ấy là Lâm
Thị Hoàng Oanh, người bạn thân nhất của tôi.
Người gây ấn tượng thứ hai là Hoa Thế Nhân, ấn
tượng vì cái tên và vóc dáng, bạn ấy cũng nhỏ con như tôi
mà có lẽ còn nhỏ con hơn tôi nữa.
Người thứ ba là anh Lâm Văn Út với mái tóc cắt cao
đầu hơi ngoẻo ngoẻo, e lệ như con gái. Mỗi lần lên trả bài
tay anh cầm cuốn tập đập đập vào đùi, đầu ngoẹo ngoẹo.
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Tôi và Oanh gọi anh là " Chị Út ". Anh ấy sau nầy là ông xã
của tôi.
Nghĩ cũng buồn cười, ngày xưa tôi rất ghét họ Lâm
(vì tôi biết một người họ Lâm hay nịnh bợ) vậy mà chồng
tôi và bạn thân nhất của tôi đều họ Lâm.
Đó là 3 gương mặt làm tôi nhớ mãi. Có điều "Hoa Thế
Nhân "bây giờ không giống cậu bé ngày xưa tôi và Oanh
hay chọc ghẹo.

Tây Ninh ngày 19 tháng 3 năm 2019
Nguyễn Thị Thường Dung
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Giaøn thieân lyù
cgc Hạ nh Thả o P.B.T.

Tình cờ đọ c bá o tié ng Viẹ t mà ở đây thiên hạ gọ i là
“bá o chợ”(bá o đăng quả ng cá o bié u khá ch hà ng), bà giá o
chợt thá y mình có chú t “hoà i cỏ ” khi đọ c qua câu:
“Tóc em dài em cài hoa lý”,
Miệng em cười đúng ý anh thương”.
Câu ca dao giả n dị mà dẽ thương nà y đã là m tâm bà
khá xao xuyé n vì bao kỷ niẹ m xa xưa ù a vè ký ức. Những
hình ả nh thạ t đời thường, tưởng đã bị thời gian và không
gian xó a nhò a trong cuọ c só ng tha hương tá t bạ t, dè đâu
lạ i hiẹ n vè só ng đọ ng trong tâm trí bà giá o ở tuỏ i chiè u
và ng ủ dọ t.
Không rõ “hoa lý ” em cà i lên tó c như thé nà o đé n nõ i
“anh” cà n phả i tỏ cho được nõ i lò ng mình cho “em” bié t,
chứ hoa lý nhà bà giá o đã cho bà có được những năm
thá ng só ng vui, rá t thú vị tạ i quê nhà , thạ t khó quên, dù
bà đã xa tỏ quó c quá hơn mọ t phà n tư thé kỷ . Ngũ giá c
quan củ a bà cò n giữ đà y đủ sá c, hương, vị tạ i quê nhà .
Hoa thiên lý là loạ i dây leo nên gia đình bà giá o phả i là m
già n cho nó trè o. Dường như cả hoa lã n người đè u bié t
mình sinh ra ở miè n Nam “mưa ná ng hai mù a” nên “đò ng
sà n, đò ng mọ ng”, chú ý dò m ngó chăm só c lã n nhau chu
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đá o đẻ hò a đò ng cù ng thiên nhiên hưởng thụ sự vui só ng
ở đời. Già n thiên lý , do đó , lớn mạ nh nhanh chó ng, cà nh
lá um tù m, xanh um, che rợp mọ t khoả ng sân trước cửa
nhà bé p củ a bà giá o. Mù a mưa, nhờ vạ y, bà giá o trá nh bớt
được sự nhà y nhụ a, ả m ướt len và o nhà . Mù a ná ng, già n
thiên lý lạ i cho bà cá i cả m giá c nhẹ nhõ m, thoả i má i trú t
bỏ cá i nó ng oi bức ngoà i trời là m mò hôi bà nhẽ nhạ i.
Là n nà o cũ ng vạ y, từ bên ngoà i vè , bà giá o cũ ng đè u
dừng chân mọ t lá t dưới già n thiên lý đẻ cả m thá y mình
hạ nh phú c “rủ bỏ phong trà n”, hít thở mạ nh và i ngụ m
không khí má t mẻ , dẽ chịu, thoang thoả ng hương hoa dìu
dịu, thơm ngon. Kẻ cả cá c nữ sinh củ a bà , khi có dịp vié ng
cô giá o, cũ ng thích dừng chân nơi nà y đẻ “thưởng thức”
mù i hương “há p dã n” đò ng thời tìm mọ t gó c cạ nh thích
hợp chụ p và i “pô” hình là m kỷ niẹ m với cô, ở nhà cô mình.
Sở dĩ bà giá o thích nó i mù i hoa “thơm ngon” vì bà có
nhiè u dịp ná u nướng, bié n ché hoa thiên lý thà nh và i thức
ăn thích khả u cho gia đình. Và o mù a hoa thiên lý nở rọ
từng chù m, dà y đạ c bông. Hoa thiên lý hình dá ng dung dẹ
mà duyên dá ng. Không đà i cá c như lan, không sá c sả o
như hò ng mà cũ ng không quá đạ i chú ng, “quê mù a” như
nở ngà y, mò ng gà , hoa thiên lý gió ng như mọ t cô con gá i
“nửa quê, nửa tỉnh”, có đủ né t dẽ thương, “bá t má t” người
nhìn. Hoa dá ng như cá i chuông nho-nhỏ , đà i thon-thả ,
cá nh hoa tỏ a trò n, xinh xá n rủ xuó ng như muó n trú t hé t
hương thơm dìu-dịu củ a mình cho người đời thụ hưởng
mọ t cá ch tự nhiên trong đọ ng tá c hít thở bình thường củ a
họ . Hoa dâng tạ ng cho người mọ t cá ch rá t “thiẹ n tâm”.
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Hoa thiên lý vì vạ y len và o cuọ c só ng, nọ i tâm con người
nhẹ nhà ng, êm á i mà quá n-quít khié n con người thá y
mình “hò a hợp” và lưu luyé n hoa.
Nhá c tới mù i vị “thơm ngon” củ a hoa thiên lý , bà giá o
nhớ tới má y mó n ăn bà thường ná u với vạ t liẹ u chính là
hoa thiên lý . Với hoa, bà đã trò ng ná u mó n canh tạ p tà ng,
mó n xà o với trứng, thịt heo, bò , gà …Mó n đơn giả n nhá t là
hoa xà o trứng, ná u nhanh, gọ n mà vạ t liẹ u thường có sã n
trong nhà : hoa trên già n, trứng trong chuò ng gà , vịt, hà nh
lá , họ t tiêu sau vườn…Mó n ăn nà y ăn hoà i, nhớ dai nhờ
hương vị củ a hoa đạ c biẹ t không bị mai mọ t dù qua ná u
nướng, nêm né m gia vị…Nó cò n là m đẹ p mâm cơm nhờ
mà u sá c củ a nó : hoa mà u xanh, trứng mà u và ng, hạ t tiêu
mà u xá m, ớt và i khoanh đo đỏ …Thạ t dẽ là m chả y nước
mié ng người ngò i bà n ăn.
Hoa thiên lý dẽ thương, dẽ mé n là vạ y, cho nên nhớ
lạ i câu ca dao, bà giá o thá y mình hiẻ u hơn vè sự ví von
trong hai hà ng chữ đơn sơ mà sú c tích đó . Nhờ thó i quen
nghè nghiẹ p (bà dạ y họ c gà n suó t cả đời), bà thích chữ
nghĩa, đam mê họ c hỏ i, tìm tò i kié n thức ở mọ i cơ họ i
thuạ n tiẹ n. Song ở đây, bà cò n thá c má c mọ t chú t vè sự
cả m nhạ n vè hoa thiên lý giữa “chà ng” kia và cá nhân bà .
Đó i với bà , hoa thiên lý là mọ t thực vạ t có liên quan thié t
thực với né p só ng gia đình bà , cò n “chà ng” kia hả n có
nhạ n thức té nhị hơn, đò i hỏ i hơn nhiè u.
Hoà n cả nh “chà ng” tié p giao với hoa thiên lý thi vị
quá ! Hoa phả i được cà i trên má i tó c củ a “nà ng”. Mà má i
tó c đây hả n nhiên phả i ó ng mượt, đen huyè n…như mọ i
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má i tó c thié u nữ Viẹ t nam đương thì. Hoa và tó c gợi cho
“chà ng” né t duyên dá ng, xinh xá n, dẽ thương củ a người
lã n hoa. Thé mà vã n chưa đủ , “chà ng” cò n đò i hỏ i thêm
mọ t nụ cười đạ c biẹ t nữa. Né u không, nà ng chưa chá c là m
mè m lò ng chà ng được. Nụ cười “hớp hò n” chà ng phả i
“đú ng ý ” chà ng (?!). Có được nụ cười đá p ứng đú ng yêu
cà u củ a chà ng, chá c-chá n nà ng không là mọ t người ò n à o,
ngỏ ngá o, ngạ o mạ n. Chả ng chà ng nà o chịu nõ i cá i cười
phá ch ló i đụ ng chạ m đé n tự á i đà n ông củ a họ . Đó cũ ng
không phả i là cá i cười điẹ u bọ cao sang giả tạ o vì đà n ông
họ rá t ghé t thá i đọ dè bỉu, khinh bỉ, trịch thượng củ a mọ t
người được họ xem là “phá i yé u”…Bà giá o thá y mình
chưa thá u suó t tâm tư tình cả m củ a “chà ng”. Bà thá y
“chà ng” khó tá nh mọ t cá ch kỳ cụ c. “Miẹ ng em cười đú ng
ý anh thương”. Sao là đú ng ý ? Cá ch nà o là đú ng ý ? Phả i
chăng điè u chà ng muó n không đơn thuà n là mọ t cử chỉ
bình dị, tự nhiên, nó cò n đò i hỏ i điè u kiẹ n tâm linh nữa. Ý
thức thả m mỹ củ a chà ng có lẽ nghiêng vè tâm lý con
người hơn, nhá t là hợp với tâm lý củ a …chà ng. Bà giá o
chợt nhớ bà phả i vạ n đú ng tà ng só cá i ra-di-ô, cá i TV củ a
bà mới bá t được tié ng nó i, hình ả nh truyè n thông. Bà thá y
ra ý thích củ a “chà ng” không giả n dị chú t nà o, chà ng
muó n có mọ t sự hò a hợp khá tuyẹ t đó i, phả i vừa vạ t chá t
vừa tinh thà n. Có những sự hoà hợp không cà n giả i thích,
chỉ cà n cả m nhạ n mà thôi. Sự đời có lú c rá c ró i, có lú c giả n
dị. Vạ y đó , đủ rò i, xong!
Ngoại hình củ a mọ t cá nhân cọ ng sự trang điẻ m ngoạ i
hình á y là né t “văn hoá ” củ a cá nhân đó . Bà giá o tự thá y
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mình không nó i quá khi nghĩ như vạ y. Bà cò n nhớ người
xưa cũ ng có nó i: “Những người thá t đá y lưng ong, Vừa
khé o chiè u chò ng, vừa khé o nuôi con”, hoạ c
“Những người con mắt lá răm,
Chân mày lá liễu đáng trăm quan tiền”,
Hay
“Mặt chữ điền, tiền rưỡi muốn mua”…
Mõ i khi ngọ ra điè u gì, bà giá o thá y lò ng vui vui, thoả i
má i. Nhờ mọ t thoá ng “ngọ ” ra né t xinh xá n, duyên dá ng
củ a hoa thiên lý cà i má i tó c, bà đã được dịp hò i tưởng lạ i
mọ t gó c trời quê hương yêu quí với già n thiên lý thân
thương mọ t thời đã mang đé n cho bà mọ t hạ nh phú c vô
biên và giờ là mọ t kỷ niẹ m nò ng á m, mọ t an ủ i vô giá …
Bà giá o thá y mình may má n…
Hạ nh Thả o P.B.T.
Thá ng 3 thá ng 07 năm 2019

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

195

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH


cgc Hò thị Đạ m
Nghe nhiè u thông tin vè những bê bó i trong họ c
đường ngà y nay, tự nhiên tôi nhớ đé n những thà y cô
giá o ngà y xưa, tôi kính mé n và cả m phụ c họ vô cù ng.
Trong suó t bao năm đi họ c, hà u hé t thà y cô tôi đè u
là giá o viên có lương tâm chức nghiẹ p, luôn-luôn tạ n tụ y
dạ y dõ họ c sinh mạ c dù trường không đủ tiẹ n nghi và sĩ
só họ c sinh mõ i lớp đông gá p đôi, gá p ba ngà y nay.
Ở bạ c trung họ c, tôi có diẽ m phú c họ c với mọ t só
giá o sư nỏ i tié ng ở Sà i gò n lú c bá y giờ, những trường tư
thụ c nà o có tên quý thà y nà y, thì só họ c sinh sẽ đông
hơn.
Trong só những thà y nó i trên, có thà y Trà n thượngThủ , thà y dạ y hai môn: “Hó a họ c và sinh vạ t”. Mõ i khi
và o lớp, thà y ăn mạ c giả n dị nhưng rá t chỉnh tè , dá ng
thà y lú c nà o cũ ng oai-nghiêm, giọ ng nó i sang-sả ng, dẽ
nghe. Tôi thích nhá t là khi dạ y môn sinh vạ t, thà y vừa
giả ng, vừa vẽ hình mà tà i nhá t là thà y vẽ nhanh, thuọ c
lò ng không cà n nhìn sá ch. Tuy dạ y hai môn họ c có vẻ
khô khan, nhưng thỉnh thoả ng thà y nó i pha trò , là m cho
chú ng tôi vui, lớp họ c rá t linh đọ ng. Có là n thà y dạ n dò
chú ng tôi: “Rá ng họ c bà i kỹ , thà y mạ p lá m, bỏ thà y và o
tú i không vừa đâu, đé n hò i bí, lá y ai nhá c nhở. Đi thi,
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nhá t định là phả i đạ u, nên nhớ công cha mẹ nuôi ná ng
cá c em vá t vả lá m đó ”.
Tôi cò n nhớ rõ , khi tôi ở nọ i trú trong trường tư thụ c
Phan-thanh-Giả n (Hoà -hưng), tôi bịnh phả i nghỉ họ c và i
ngà y. Thà y hiẹ u trưởng lú c bá y giờ là thà y Phạ m hữu
Tính (Thà y kiêm luôn chức giá m thị ký tú c xá ). Thà y
Tính vié t đơn xin phé p cho tôi được nghỉ dưỡng bẹ nh,
bức thơ Thà y Tính đẻ trong sỏ điẻ m danh. Khi điẻ m
danh, thá y thơ xin phé p củ a thà y Tính, sau giờ dạ y là
Thà y Thượng-Thủ ghé qua Ký tú c xá thăm tôi, thà y
nhá c-nhở tôi “Rá ng uó ng thuó c cho mau hé t bẹ nh.” Tôi
rá t cả m đọ ng và bié t ơn thà y.
Ngoà i những bà i tạ p củ a thà y, chú ng tôi hay mua
sá ch đẻ họ c giả i toá n hó a họ c thêm, bà i nà o chú ng tôi
không bié t giả i, nhờ thà y giả i giú p, thà y sã n sà ng vui vẻ
chỉ giá o cho chú ng tôi ngay. Vì ký tú c xá chú ng tôi ở trọ
nà m ké cạ n nhà trường và trong vò ng rà o củ a trường,
trước và sau giờ dạ y, thà y hay ngò i trên văn phò ng nghỉ
hay đà m đạ o với ông hiẹ u trưởng. Khi thá y chú ng tôi lá p
ló gà n văn phò ng, thà y bié t chú ng tôi muó n nhờ thà y
giú p-đỡ, thà y vọ i rời ghé ra gạ p chú ng tôi.
Sau nà y tôi bié t mọ t nhó m quý thà y dạ y trong
trường Phan thanh Giả n, hà ng thá ng, cù ng chung tiè n
đẻ giú p những họ c sinh nghè o hay mò côi trong
trường, trong só đó có thà y Trà n thượng Thủ . Viẹ c là m
củ a quý thà y thạ t cao thượng, đá ng kính bié t bao!
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Tá t cả thà y tôi đè u là người ở Sà i-gò n, thà y Nguyẽ n
quý Bỏ ng là người Bá c di cư năm 1954, riêng thà y Thủ
quê ở Bà -rịa. Chị Trang là người cù ng quê với thà y và
cũ ng ở cù ng xó m với thà y. Chị cho bié t, thà y là chá u chín
đời củ a đức Thá nh: “Trà n thượng Xuyên”, người có
công khai khả n tỉnh Bìên-hò a. Hà ng năm người dân
Biên-hoà có là m lẽ đẻ tưởng nhớ đức ngà i. Cha mẹ thà y
là người già u có ở Bà rịa, đá t đai rá t nhiè u. Tuy nhiên
thà y só ng thạ t bình dị. Mõ i kỳ nghỉ hè , thà y rời Sà i-gò n
đẻ vè Bà -rịa, người ta thá y thà y không có dá ng vẻ củ a
mọ t giá o sư dạ y nỏ i tié ng ở Sà i gò n nữa, mà là mọ t ông
nông dân thạ t sự, thà y phụ gia đình trong viẹ c đò ng á ng,
só ng hò a mình với những người nông dân trong xó m,
thà y hay giú p-đỡ những người gạ p khó khăn.
Thá y thà y dẽ -dã i, họ xem thà y như người trong thân
tọ c, khi gia đình họ gạ p những điè u rá c-ró i, khó xử, họ
xem thà y là bạ c trưởng thượng, không ngà n ngạ i tâm sự
hay nhờ thà y giú p ý kié n.
Tuy thà y không phả i là dân ở Biên-hò a, nhưng người
Biên hoà bié t thà y rá t nhiè u vì thà y là “hạ u duẹ củ a đức
Thá nh Trà n” và họ c sinh củ a thà y là dân Biên-hò a cũ ng
đông. Mõ i khi là m lẽ tưởng niẹ m đức Thá nh Trà n là người
ta mời gia đình thà y đé n dự. Thá y thà y là người thích giú p
đỡ cọ ng đò ng, nên ông “Họ i trưởng họ i á i hữu Biên hò a”
ở Houston, TX, cũ ng nhờ thà y phụ ông trong
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Cô Đính, ông Đắt,hội trưởng hội ái hữu B. Hoà ông cựu dân biểu VN và
tác giả.

Anh Trung, tác giả, chị Tiết, Thầy Thủ , cô Đính và các bạn quê Biên
hòa, đứng trước cổng rào hoàng gia Anh quốc.

viẹ c thực hiẹ n bá o “Đạ c san Biên hoà ” mõ i năm. Ngoà i
ra những bạ n cũ củ a thà y, trước khi in sá ch, họ hay nhờ
thà y kiẻ m tra lạ i bà i vié t. Thà y không nẹ công, sã n sà ng
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giú p bạ n bè , kẻ cả cuó n tự điẻ n dà y cọ m thà y cũ ng vui
lò ng kiẻ m soá t từng chữ giú p họ .
Tuy tôi không phả i là dân Biên hoà , qua sự giới thiẹ u
củ a vợ thà y, tôi được quen bié t ông “Họ i trưởng họ i á i
hữu Biên hò a” và mọ t só bạ n khá c. Năm 2009, ông họ i
trưởng mời tôi cù ng với cá c bạ n trong “Họ i á i hữu Biên
hoà ”, đi Châu-âu thăm má y bạ n ở Phá p, Anh và Thụ y sĩ.
Nhân dịp nà y tôi gạ p lạ i thà y Thủ cù ng đi chung nhó m,
gạ p tôi thà y mừng lá m. Khi đi tham quan, vì chân tôi
yé u, tôi đi chạ m, thà y sợ tôi đi lạ c, thỉnh thoả ng, thà y
nhìn lạ i cô họ c trò cũ , xem có theo kịp phá i đoà n không.
Khi định cư ở Mỹ , lúc thà y gà n tuỏ i 90 mươi, thà y
cò n ước mơ vè Viẹ t nam đẻ dạ y những đứa trẻ nghè o
mà cha mẹ chú ng không có tiè n đó ng họ c phí, đà nh đẻ
chú ng mù chữ. Qua viẹ c là m củ a thà y, tôi thá y thà y say
mê dạ y họ c, thương mé n trẻ em bié t bao.
Từ khi bié t địa chỉ tôi và má y chị bạ n được sang Mỹ ,
năm nà o cũ ng vạ y, trước ngà y Giá ng sinh mọ t tuà n là
chú ng tôi nhạ n được thiẹ p chú c mừng Giá ng sinh củ a
Thà y, điè u là m cho tôi ngạ c nhiên nhá t là , đú ng ngà y tôi
qua Mỹ , thà y gọ i điẹ n thọ ạ i cho tôi, thà y nó i: “Chú c em
qua Mỹ được: mọ t năm, hai năm…mười năm…” Chú ng
tôi thá c-má c, cù ng nhau bà n: “Là m sao thà y nhớ rõ từng
ngà y củ a chú ng mình sang Mỹ , lạ quá ”. Mọ t chị bạ n tôi
đoá n mò : “Có lẽ khi trò chuyẹ n với thà y, lú c chú ng mình
liên lạ c được với thà y ở Mỹ , thà y hỏ i em qua Mỹ hò i nà o.
Khi thà y bié t ngà y thá ng mình qua Mỹ , do đó thà y gọ i
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rá t đú ng ngà y, phụ c thà y té nhị và là mọ t ông thà y có
tính “chu đá o” có mọ t không hai.
Khi trò chuyẹ n với bạ n cũ , chú ng tôi hay nó i: “Bây
giờ chú ng mình cò n duy nhứt là thà y Thượng-Thủ , mà
bây giờ thà y cũ ng trên tuỏ i chín mươi”.
Cá ch nay hai thá ng, thà y tôi cũ ng ra đi! Sau ngày
chôn cá t thà y, tôi có gọ i an ủ i cô. Cô cho tôi bié t:
-Em bié t không, trước khi thà y má t, lú c thà y cò n tỉnhtá o, thà y dạ n cô: “Khi tôi qua đời, bà nhớ nhờ má y ông
sư cà u nguyẹ n cho tôi kié p sau đựợc là m thà y giá o nữa”.
Cô nó i: “Khi thà y qua đời, cô trình lạ i lời trăn-tró i
củ a Thà y, quý sư lá y là m lạ , quý sư không bié t phả i cà u
nguyẹ n thé nà o, vì từ trước tới giờ quý sư chỉ cà u
nguyẹ n được siêu thoá t chứ đâu phả i cà u nguyẹ n cho
vong linh người ché t trở lạ i thé -gian, nơi “Biẻ n trà n
khỏ ” nà y…”
Cả m đọ ng thay, và tôi hã nh diẹ n được là m họ c trò
củ a thà y. Thà y đú ng là bạ c thà y có lương tâm chức
nghiẹ p, xứng đá ng cho hạ u thé noi gương sá ng củ a thà y,
hà u thé giới đà y tọ i lõ i ngà y nay được tó t đẹ p hơn.
Hò thị Đạ m (2019)
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AÙo traéng
chs Võ Hà Thu Thủy
Lời người viết
Bạn tôi muốn tôi viết một chút kỷ niệm thuở còn học chung
lớp cho Đặc San họp mặt năm nay ở LA của tất cả học sinh
trường Trung Học Tây Ninh trước 75. Nhóm của chúng
tôi chỉ có Kamila hiện diện vì ở trong ban tổ chức, Thu và
Hà thì còn lại VN, riêng tôi ở Canada nên không đến được.
Kỳ Hương, Việt Tùng, Tố Như thì đã ra đi vĩnh viễn. Tôi viết
lại một thuở ngây thơ mà không nén được cảm xúc bùi
ngùi.

Khi thầy Huỳnh Hữu Kim Sang về làm thầy dạy nhạc
cho trường Trung Học Tây Ninh, thầy đã mang đến cơn
bão nhỏ cho trường và luồng gió mát cho vùng đất “Tây
Ninh nắng nung người mà trận địa thì loang máu tươi”
(lời bài hát Bốn vùng chiến thuật).
Thầy Sang còn rất trẻ, dáng thư sinh và hơn hết, thầy
là nhạc sĩ đang lên với bài Dòng An Giang, đó là nhạc sĩ
Anh Việt Thu.
Khi dạy ở trường Trung Học Tây Ninh, thầy Anh Việt
Thu đã phổ nhạc bài thơ “Mưa Cẩm Giang” của thi sĩ
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Trường Anh thành bài nhạc “Mưa đêm nay”, rất nổi tiếng.
Cẩm Giang là một thị trấn thuộc quận Gò Dầu của tỉnh Tây
Ninh sát biên giới Miên Việt. Bài nhạc nầy thầy Anh Việt
Thu đã ký tên tặng cho tôi bản đặc biệt, tiếc rằng tôi
không còn giữ được.
Thầy Sang đã dựng lên một ban Văn nghệ hùng hậu
cho trường, hai con nhỏ bạn cùng lớp với tôi là Mộng Thu
(tên thật của nó là Trương thị Thu), và Tố Như hát hay
lắm, lại rất xinh xắn dễ thương nên được thầy Sang chọn
vào làm ca sĩ cho bạn văn nghệ của trường. Thời đó, ban
văn nghệ của trường Tây Ninh rất nổi tiếng. Khi không
trình diễn ở trường thì ban văn nghệ cuối tuần đi diễn
khắp nơi trong tỉnh của mình.
Năm đầu văn nghệ tết của thầy Sang có dựng lên vở
kịch Thành Cát Tư Hãn, tôi được cho vai Công Chúa Tây
Hạ là Giang Minh, và Tố Như đóng vai người đàn bà Tây
Hạ, vở kịch thành công rực rở nhờ sự khác lạ và dàn dựng
tuyệt vời của thầy Sang.
Trong nhóm cùng lớp chúng tôi có Việt Tùng, nấu ăn
rất giỏi, nó hay cho chúng tôi những công thức nấu nướng
để về nhà trổ tài. Hà thì lướt thướt mảnh mai, nhưng nữ
công may vá tuyệt vời. Kamila đẹp lắm! Nó lúc nào cũng
tròn vo. Được cái nó rất nhiệt tình và chững chạc nhất
trong đám. Thu, Tố Như thì hát hay. Kỳ Hương thì xinh
đẹp mong manh. Riêng tôi thì thích viết văn, làm thơ đăng
lên báo của trường.
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Nhà Kỳ Hương có tiệm tạp hoá ngay chợ Tây Ninh,
bọn tôi thường qua chợ thăm nó để ăn nem nướng ngoài
chợ và tán gẫu.
Không có gì quỷ quái bằng đám học trò! Một hôm sau
Noel, tự nhiên tôi được chú tư Cứ, thư ký của trường kêu
lên văn phòng của chú để nhận thư của ai đó gởi cho tôi.
Cả đám nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Chúng hối thúc tôi
đi nhận thơ về. Tôi rất hoang mang, vừa thắc mắc vừa lo
sợ, vì thứ nhất nhà trường cấm học sinh dùng địa chỉ
trường để nhận thư, thứ hai chú tư Cứ là hàng xóm sát
cạnh nhà tôi, chú và ba mẹ tôi rất thân thiết, thứ ba là ba
tôi rất khó, tôi chỉ có chết nếu chú tư Cứ mang thơ về giao
cho ba tôi, mặc dù tôi không biết người gởi là ai.
Chú tư Cứ trao thơ cho tôi với lời cảnh cáo là tôi
không được dùng địa chỉ của trường, nếu tôi tái phạm chú
sẽ mét ba tôi.
Cầm lá thư trên tay, tôi ấm ức và có ý định không đọc
thư, tôi không thèm nhìn tên người gởi cầm thơ về lớp và
giữ im lặng vì tôi không có ý định hồi âm.
Tôi nào được yên thân, nhỏ Kỳ Hương nằng nặc đòi
đọc thư, rồi Tùng, Thu, Kamila, Hà, Tố Như ráp nhau nheo
nhéo bắt tôi phải trình làng thơ của tôi.
Trước sức ép khủng khiếp, tôi đầu hàng đưa thơ cho
chúng, xé thơ ra chỉ là một thiệp chúc Giáng sinh với hàng
chử chúc lành, thế thôi, nhưng tôi cũng không được yên
thân. Người gởi thơ cho tôi, tôi chưa hề quen bao giờ, thơ
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gởi từ trung tâm huấn luyện sinh viên sĩ quan không quân
ở Nha Trang, người gởi là Võ Thành Út.
Ngay hôm sau khi đọc thơ, đám bạn tôi hối thúc tôi
hồi âm, một đứa mua tem, một đứa đưa bao thơ, một đứa
xung phong đi gởi, một đứa viết nội dung, và một đứa cho
mượn địa chỉ nhà.
Tôi như khúc gỗ không làm được gì cả trước cơn bão
đầu đời vô lý nầy, bọn quỷ bạn bắt tôi ký tên rồi thơ hồi
âm được gởi đi và địa chỉ để gởi thơ lại là địa chỉ nhà Thu.
Lại một lần nữa thơ gởi về từ Nha Trang, Thu lại
mang vào lớp, lại thêm một lần nhao nháo, bạn tôi đọc
thơ và bắt đầu bắt lỗi chính tả, may mắn thay, thơ viết rất
văn chương và không có lỗi chính tả nào.
Vận hạn tôi kéo dài hơn nữa, về nhà má tôi bắt gặp lá
thư gởi cho tôi về địa chỉ nhà con Thu trong cặp sách của
tôi, má tôi mắng cho một trận, tôi chỉ ngồi khóc mà không
phân trần được một lời vì tôi nghĩ mình có lỗi nên không
dám trả treo.
Để kiểm soát chặt chẽ hơn, má tôi sang nói chuyện
với chú tư Cứ và chú tư đồng ý cho tôi mượn địa chỉ của
chú ở trường để nhận thơ, chú sẽ mang thơ về trao cho
má tôi, má tôi đọc trước rồi mới đến tôi.
Duyên nợ một đời, ba má tôi thấy sự trong trắng,
ngây thơ của tôi khi hồi âm, (đừng quên là thơ hồi âm của
tôi được má tôi kiểm duyệt trước khi gởi), tôi được phép
làm bạn với người lính không quân.
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Anh chàng không quân Võ Thành Út đã giới thiệu bạn
cùng khoá là Lê Thiện Hữu cho Thu, nhưng Hữu và Thu
có duyên mà không có nợ nên không có đoạn kết như tôi,
Thu dấu biệt thơ của Lê Thiện Hữu không dám trình làng
sợ bị đi vào vết xe của tôi.
Kamila có quen ông “Mổ”người Philippine, tụi tôi gọi
là ông mổ vì nào đọc được tên ông, sở dĩ Kamila quen
ông Mổ vì ông Mổ là thiện nguyện viên làm ở bệnh viện
Tây Ninh và ông ấy đã giải phẫu cho em của Kamila. Hai
đứa quen nhau, thấy Kamila xinh đẹp, ông ta viết thư tỏ
tình, nhưng khổ một điều, ông ta không biết tiếng Việt
nên thư viết bằng tiếng Anh. Thư ông ấy được đám con
gái chúng tôi là mít đặc mổ xẻ, mỗi đứa một câu nhờ tự
điển dịch ra nên đầu đuôi lộn xộn lại sai bét ý tưởng, mỗi
lần dịch một câu của bức thư phải mất đến mấy ngày mặc
dù tụi nầy chọn Anh Văn cho Trung học đệ nhị cấp, thế
mà tình yêu vượt qua cả rào cản ngôn ngữ, Kamila và ông
Mổ (đến giờ nầy tôi cũng chưa biết tên thật của ông ấy dù
cả bọn đều đi dự đám cưới của hai người ) cùng nhau đi
hơn nửa thế kỷ rồi, cũng như cuộc tình của tôi và Võ
Thành Út.
Sau nửa thế kỷ nhìn lại, dù thời gian có phôi pha,
nhưng những kỷ niệm ngọc ngà tuổi trẻ và những mối
tình đơm hoa đẹp như truyện ngôn tình vẫn luôn được
nâng niu như những điều vô giá.
Canada

Mar-05-2019

Võ Hà Thu Thủy
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Dưới đây là bài thơ Mưa Cẩm Giang của thi sĩ
Trường Anh và cũng là Giáo sư THCLTN:
Thăm thẳm đường trường, tôi, người cô độc.
Mòn gót giày cắm trọ quán đêm nay.
Mưa Cẩm Giang[1] như niềm đau ai khóc.
Đường sụt sùi qua mấy nẻo truông lầy
Cho cốc cà phê, cô hàng xanh tóc!
Ta uống đắng cay, hay mắt em say?
Nghe đâu đây ai cười lên vỡ ngọc
Thấy đau chúng mình một kiếp trắng tay
Cố tri mấy đứa giờ đây lăn lóc.
Ở chực nằm chờ, hay giạt đó đây?
Tiền thân chúng mình có là con cóc
Thơ nghiến răng cho trời chuyển mưa bay
Ta đâu phải giận đời mà trách móc?
Như những thằng hề không biết múa may.
Cà phê đầy cốc, cô hàng xanh tóc.
Miệng em cười, nhạc đắng chở màu cay
Cẩm Giang ơi! Đây, ngày xưa tang tóc.
Xiềng khua chân rổn rảng kiếp đi đày.
Lớp hưng phế xô nghiêng nhà tróc nóc
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Mồ những ai nằm trăng lạnh gió lay?
Cổng biên thùy lòng tham luôn dời cọc [2]
Rồi, với thời gian, người chết xanh cây!
Cho thêm nữa cà phê, sao em khóc?
Ta hiểu rồi, em đã cảm thương vay.
Mờ nếp áo xanh rêu tràn bụi mốc
Chung một thuyền thơ, tâm sự đêm nay.
Nước sông Vàm Cỏ nguồn xuôi trong lọc
Chắc có mang hoa về quán ngày mai?
Cho thêm nữa, cà phê, em đừng khóc!
Trời hết đêm, rồi nắng sẽ dâng ngày.
Tôi, tôi là khách lữ hành cô độc
Vỡ lệ nằm nghe mưa quán đêm nay.
Chú thích
• Thị trấn Cẩm Giang thuộc tỉnh Tây Ninh
• Thời điểm tác giả viết bài thơ là khoảng những

năm 1950, quân đội Cam-pu-chia đóng gần biên giới Tây
Ninh thường lấn đất dời cọc, gây ra những xung đột
ngoại giao với Việt Nam.
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Việt Thu phổ nhạc
thành nhạc phẩm Mưa đêm nay.
Thu Thủy
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chs Anh Nguyễn - Canada

Ta về tìm lại tuổi thơ
Để xem còn có ai chờ mà đau
Mặt trời vẫn thế lên cao
Gió rít rát mặt lao xao nói gì
Nhớ ai ngày đó nhu mì
Mỉm cười e thẹn chỉ vì ta thôi
Ta về ngày cũng cũ rồi
Nhà ai gió cũng bồi hồi lặng yên
Con đường tình đó còn tên
Cây cầu còn đủ gập ghềnh người qua
Ngang trường ai đó gọi ta
Cùng ai che nón về nhà đó thôi
Thời gian tuổi trổ đồi mồi
Da nhăn tóc bạc để rồi biết thương
Nhìn lại cuộc sống vô thường
Còn bao nhiêu nữa con đường nhân gian
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Chuùng mình ba ñöùa
chs/cgc Nguyễn Thị Thường Dung
Ngày ấy tôi học lớp đệ thất D, trong lớp có cả nam
lẫn nữ. Lúc đầu nhóm tôi có 5 đứa gồm: Nguyệt, Nga, Ánh,
Oanh và tôi (là nhóm Vũ của lớp).

Ánh, Oanh, Thường Dung

Nguyệt lớn nhất. Lên đệ
tứ, Nguyệt đẹp hẳn ra và
trộng rất quyến rũ. Nguyệt
rời khỏi nhóm và lập gia đình
sớm. Nga ít đi chơi chung vì
má Nga giữ Nga rất kỹ. Chỉ
còn lại ba đứa chúng tôi có lẽ
vì hoàn cảnh của chúng tôi
gần giống nhau, tôi với Ánh
mồ côi cha, Oanh thì ba
thường xuyên vắng nhà.
Tôi và Oanh ở với ông bà
ngoại và mẹ. Ánh ở với mẹ

đôi lúc ở với các chị.
Ngoài những lúc học ở trường còn lại chúng tôi
thường gặp nhau ở nhà dì Út của Oanh. Dì Út có chồng
làm giáo viên nhưng bị động viên nên đi theo chồng.
Chúng tôi thân nhau thương nhau lắm. Mùa hè năm
đó, Oanh có điều kiện hơn chúng tôi nên được về Sài Gòn
học. Vậy là cả tuần chúng tôi không được gặp nhau. Đến
chiều thứ Bảy, khi tan học, Oanh từ Sài Gòn về thẳng Tây
Ninh để ba đứa gặp nhau. Sau đó, Oanh mới về Gò Dầu
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thăm gia đình. Chúng tôi rất mê đọc sách, tiểu thuyết và
cả thơ nữa. Mỗi khi có cuốn nào mới, chúng tôi đều
chuyền nhau để đọc và sau đó cùng bình luận cuốn sách.
Chúng tôi cũng thích đọc thơ và bình luận, nhất là
những bài thơ tiền chiến. Chúng tôi đều thuộc lòng bài
“Tha La” của Vũ Anh Khanh và bài “Những đồi hoa sim”
của Hữu Loan. Có lần tìm được bài thơ "Kinh Kha", chúng
tôi không thể đợi cho đến khi tan học, tôi và Oanh (lúc đó
ngồi cùng bàn) để trong hộc bàn lén kéo ra đọc, rồi cả hai
cùng bật cười quên mất đang giờ học! Tôi và Oanh
thường có suy nghĩ giống nhau, nên khi đọc đến câu "
Kinh Kha nóc cạn nhìn chung rượu", cả hai đứa cùng nghĩ
tếu là “Kinh Kha còn thèm rượu" nên cùng bật cười.
Có một thời gian mẹ Oanh xin ông bà ngoại tôi cho ở
chung. Chúng tôi càng thân thiết. Mỗi lần đi tắm chúng tôi
thay nhau xách nước giếng (giếng nhà tôi rất sâu). Đến
khi tôi xách, Oanh thấy tôi cống rống kéo gào nước, Oanh
ra tay nghĩa hiệp "Thôi mầy tránh ra để tao xách luôn,
thấy mầy làm tao bắt mệt quá!" Đạp xe đi học cũng vậy,
hai đứa đi chung một chiếc, mỗi đứa đạp một bận. Đến
khi tôi lên dốc trước dinh tỉnh trưởng (dốc không cao
nhưng dài và không được dừng xe ở khu vực nầy) tôi phải
cong lưng đạp cho nhanh, thế là Oanh lại xung phong.
Nhưng rồi thời gian, không gian và cuộc sống đã chia
cắt chúng tôi. Tôi lập gia đình cũng ở Tây Ninh, Oanh ở
Sài Gòn, Ánh theo chồng đi các vùng chiến thuật. Nhưng
dù xa cách, chúng tôi luôn hỏi thăm nhau.
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Sau ngày miền Nam sụp đổ, Oanh vẫn ở Sài Gòn và ba
đã trở về (chồng Ánh đi học cải tạo. Lúc đó, Ánh về ở với
má.), tôi và Ánh ở Tây Ninh.
Tôi vẫn
đi dạy học.
Cuối tuần, tôi
thường đạp
xe ra Phước
Điền thăm mẹ
con Ánh. Bây
giờ Ánh định
cư ở Mỹ,
Oanh về Bảo
Lộc, tôi ở lại
Tây
Ninh.
Chúng tôi gặp
nhau mỗi lần
Ánh về thăm
quê, vẫn thân
nhau như thuở nào. Ánh cầu mong "nếu ông xã ba đứa đi
trước thì ba đứa mình lại sống cùng nhau"
Chúng mình...vẫn 3 đứa!
Tây Ninh ngày 20 tháng 3 năm 2019
Nguyễn Thị Thường Dung
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Để tặng một người bạn tên Hân mà tôi đã không gặp lại
từ những ngày cuối hè năm 1969.
chs Thuyên Huy

Từ bên này cầu đò, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một
làn khói cơm chiều nhà Hân tỏa trắng như sương sớm
trên mấy ngọn cây cau vàng lá. Tôi thích nhất là buổi sáng
đi học. Tôi thường dậy thật sớm, ra cầu đò chờ Hân từ
bên kia sông, theo chuyến đò ngang của bà Tư, rồi cùng
nhau đi bộ đến trường, ngang qua cái quán nước ọp ẹp
đầu chợ, không quên mua cho được mấy cái bánh Lỗ Tai
Heo giòn thơm mùi mỡ.
Nhà Hân ở đầu xóm nhỏ, bên kia cù lao, cách phố chợ
nhà tôi một dòng sông. Dòng sông và cái cầu đò cũ kỹ này
đã cho hai đứa tôi không biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Mỗi lần mưa đổ bên kia sông là tôi thấy lòng mình
buồn man mác nếu bên này trời sáng rực. Tôi thích buổi
sáng bao nhiêu thì tôi lại ghét buổi chiều bấy nhiêu.
Tôi ghét cả cái trống trường treo lủng lẳng cuối hành lang
lớp nhất. Cái chia tay tan trường ngắn ngủi của buổi chiều
buồn buồn làm sao. Chân đứa nào cũng bước ngập bước
ngừng, không chịu xuống đò, bịn rịn không chịu bỏ đi khó
mà quên được.
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Ba Hân mất sớm từ thuở nào, lúc Hân còn nhỏ xíu.
Mẹ Hân, bác Diệu đã vất vả chắt chiu nuôi con trong cái
nghèo quanh quẩn. Tôi sinh ra may mắn hơn, cha mẹ gia
cảnh tương đối khá giả nhưng tôi không có được cái nhà
chòi làm bằng lá dừa, nằm khiêm nhượng ở cuối vuờn
thơm hương cau kỳ diệu. Cái nhà chòi vừa đủ cho hai đứa
ngồi ôn bài và hát ca dao nhớ ơn cha mẹ. Tôi ăn cơm với
thịt kho dưa giá nhưng lại thèm tô cá lìm kìm kho cay
thơm mùi đất nung khó tả. Cũng như Hân, tôi thương làm
sao tiếng mưa rơi lẻ loi êm đềm trên mái tranh già nua
hơn tiếng mưa ào trên mái ngói của khu nhà ngói phố
chợ. Khói cơm chiều nhà Hân tan dần rồi mất hút đâu đó.
Đêm chầm chậm xuống từ phía bên kia chân trời xa.
Đám con nít tắm sông ồn ào từ xế chiều đã về nhà từ lâu
lắm rồi. Nước sông chảy chậm hơn trong cái vắng lặng
cuối ngày. Tôi trở lại nhà lặng lẽ.
Giữa thu, hàng cây bàng quanh sân trường bắt đầu
rụng đầy lá úa. Cái chớm thu lành lạnh theo từng cơn gió
heo may về mỗi sáng. Cô giáo Chiêu thường cho học trò
chúng tôi đi nhặt lá bàng, gom lại ở cuối sân, gần lớp học
đốt lên sưởi ấm. Chúng tôi ngồi quanh, nghe cô giảng bài
Bắc Bình Vương hay chuyện Con Rồng Cháu Tiên của một
thời lập nước cho đến khi nắng lên gần hết nửa sân
trường.
Trường chúng tôi tuy nghèo nhưng đầy ắp tình
thương cô thầy và bè bạn. Cô Chiêu cô Quỳnh đã bỏ ra
không biết bao nhiêu công lao để trồng bông Vạn
Thọ quanh sân trường cho kịp mùa Tết đến. Thầy Tỵ thầy
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Quân lúc nào cũng tươi cười dù có tập cho chúng tôi đánh
bóng bàn mệt mỏi vì đứa nào cũng dở tệ. Tiếng thầy cô
giảng bài lúc nào cũng êm êm như tiếng lúa rì rào sáng
sớm trên đám ruộng quanh hông trường hay tiếng sáo
diều căng gió trên trời xanh của những ngày đầu hè rực
nắng.
Hè về, tiếng ve sầu kêu não nuột trên hàng phượng
già cuối sân, làm cái vắng lặng của sân trường càng thêm
lặng vắng. Thầy cô đã về nghỉ hè với gia đình ở một nơi
xa xôi nào đó. Học trò bọn tôi bắt đầu bày vẽ trò chơi tung
tăng không biết mệt. Ngoài đôi ba ngày phải theo ba mẹ
đi thăm họ hàng ở miệt dưới Gò Dầu Hạ hay ngược lên
Long Hoa, hình như tôi với Hân chưa hề rời nhau nửa
bước. Đám bướm có lẽ đã phải khổ nhiều với chúng tôi
khi bay lượn trên hàng bông bụp đỏ. Hân thích đuổi bắt
cho được, đem ép vào tập cùng với đủ loại hoa dại. Tôi
giống như Hân, hai đứa không thích hoa phượng vì chúng
tôi cho nó là biểu tượng của biệt ly của ngăn cách. Hai đứa
theo đám bạn ra đồng bắt cá lia-thia đem về cho chúng
nó đá nhau cho đến khi nào thấm mệt. Chưa kể là rủ nhau
đi hái ổi hoang, đem xuống chấm ăn với muối hột. Hân
thường rủ tôi lên ngồi lặng im trên khu đồi có nhiều hoa
sim tím. Ở đó, chúng tôi có thể nhìn rõ được bóng mặt
trời lặn từ phía chân trời xa, để cùng nhau ước mơ mình
sẽ là chim đại bàng rộng cánh. Tôi cũng thường hay theo
mẹ Hân chèo ghe hái bông súng. Bên cạnh đám hoa sen
rực rỡ đỏ, đám bông súng dễ thương khép nép cúi mình
khiêm tốn. Hân thường ví mình là bông súng nhỏ nhoi
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bên cạnh mẹ là cánh sen vĩ đại. Tôi chưa hề nghĩ ra điều
đó, thế mới biết là tại sao Hân hay nhắc tới mẹ nhiều.
***
Rồi thì mùa hè cũng đi qua như những mùa hè năm
trước. Sân trường lại rộn rã tiếng nói tiếng cười. Thầy cô
trở lại với thiên chức của mình, cái thiên chức rạng ngời
đã có từ khi con người tìm ra sách vở. Tiếng trống lại chập
chùng vô lớp ra về. Tôi cũng thức dậy sớm ra chờ Hân ở
cầu đò, rồi cũng mua bánh tai heo mặc dù năm nay đã lớn
hơn năm trước.
Cuối năm lớp nhất, chúng tôi phải học nhiều hơn để
chuẩn bị thi vào trung học. Nghe thầy cô nói về cái lớp Đệ
Thất của trường trung học tỉnh sao mà thích quá. Nào là
chúng tôi phải mặc đồng phục mỗi ngày, áo trắng quần
ka-ki xanh dương với giày ba-ta trắng, nào là sẽ học nhiều
thầy cô trong ngày chứ không phải một người như bây
giờ.
Trường trung học tỉnh lớn lắm vì mỗi tỉnh chỉ có một
cái mà thôi. Lớp học đủ chỗ, trên lầu dưới đất. Hành lang
thơm phức tường vôi, nhất là học trò đông vô số kể. Hân
đã từng ước mơ sẽ thi đậu vào trung học cũng như tôi
nhưng rồi mình sẽ nhớ nhà vô hạn. Nhớ đủ thứ vì từ ngày
đó mình sẽ là người phương xa, lẻ loi theo kiếp đời ở trọ.
Những ngày gần cuối năm học, mẹ Hân đau nặng. Ba
mẹ tôi cố gắng đưa bà đi nằm bệnh viện nhưng tất cả
không qua được định mệnh. Mấy ngày sau mẹ Hân mất.
Còn cái đau thương tột cùng nào hơn khi đoá sen che
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nắng đậy mưa cho cái bông súng nhỏ nhoi đã úa tàn rã
cánh. Cái bông súng Hân phải biết làm sao đây trước cái
nắng hung tàn của mặt trời và cái mưa bão bùng cuồng lũ
của gió lốc. Bà con trong xóm ai nấy ngậm ngùi tiễn đưa
mẹ Hân về nơi an nghỉ cuối cùng trong khu nghĩa trang
nhỏ lưa thưa cuối chân cái đồi mà hai đứa tôi thường lên
ngồi nhìn mặt trời lặn. Tôi biết là bà sẽ không ngủ yên
lành. Tôi ôm Hân khóc như chưa từng được khóc trước
mộ. Chúng tôi chỉ biết khóc mà không biết gì khác nữa.
Như số phận đã định trước, sau đám tang đôi ngày,
Hân sửa soạn theo người dì bà con về trên Cẩm Giang vì
ở đây Hân không còn có ai nữa. Ngày chia tay, hai đứa lại
khóc như đã khóc trước mộ mẹ Hân. Cái cầu đò cũ kỹ bây
giờ hình như run rẩy hơn. Nước sông chợt dừng hẳn lại.
Hân tặng cho tôi cuốn tập có ép bướm và hoa dại mà Hân
coi là một báu vật. Cái nhà chòi quạnh quẽ nín thinh, dấu
chân hai đứa ra vào rồi sẽ tan đi theo nắng mưa của trời
đất. Con chim đại bàng rộng cánh trong mơ ước ngày xưa
đã gãy cánh một mình trên ngọn đồi đầy bông sim tím.
Tôi đưa cho Hân tấm hình đen trắng của hai đứa chụp
chung với cô Chiêu trong ngày phát thưởng cuối năm.
Hân ôm tấm hình vào lòng rồi vụt chạy theo dì Hân xuống
đò để đón tàu lớn xuôi về Long Thuận. Tôi nức nở gọi
Hân, ba mẹ tôi níu tay giữ lại. Qua cái lờ mờ của sương
sáng sớm, tôi thấy Hân đứng vẫy tay giã biệt ở cuối đò rồi
khuất mất. Dòng sông cuồn-cuộn chảy, dường như muốn
cuốn trôi chiếc đò đi nhanh hơn để nổi buồn mất bạn của
hai đứa tôi đừng kéo dài thêm nữa.
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Tôi chia tay Hân từ đó. Dòng sông cách ngăn hai bên
nhà tự nó có lẽ là một định mệnh. Bên cù lao xóm nhà Hân
đã không còn khói cơm chiều quyện trắng. Mấy ngọn cau
già cũng đã rụng lá tự lúc nào. Và cũng từ đó, tôi không
còn thấp thỏm ra cầu đò chờ con đò bên kia sông buổi
sáng.

-
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Nhöõng baïn beø moät thuôû
chs Lê Trung Ngân
Nói một thuở tưởng như bây giờ không còn hay là xa
xăm lắm, nhất là thưở tuổi teen cho đến bây giờ đã tới
tuổi “tri thiên mệnh”. Thuở ấy, bước vào tuổi trung học,
các bạn và tôi là những con người xa lạ, gặp gỡ nhau nơi
một mái trường, gắn bó nhau trong cùng lớp học… Nhớ
những buổi đầu còn bao rụt rè, xa lạ, các bạn và tôi ngại
ngùng làm quen, đổi trao nhau những câu hỏi thăm,
những dòng địa chỉ. Rồi thời gian kết nối chúng tôi,
trường lớp, thầy cô đưa chúng tôi đến gần nhau hơn,
những bài học, những trò chơi gắn kết chúng tôi thành
một vòng tròn ấm áp tình bè bạn… Những tiếng cười vui,
những dòng nước mắt, những lần sẻ chia, những khi hờn
dỗi… tất cả lung linh sắc màu tình bạn, tất cả là những ký
ức không phai của tuổi học trò…
Hơn bốn mươi lăm năm, quãng đời ấy của mỗi đứa
bạn là một thiên tiểu thuyết dài mộng mị và tiếc nuối.
Chúng ta lại ở vào giai đoạn biến động dữ dội nhất của
lịch sử đất nước, những chia xa bất đắc dĩ, những lạc lõng
không mong chờ dung rủi xô đẩy khắc nghiệt. Mỗi người
đều bị cuốn theo cơn lốc của cuộc chiến tranh, bạn bè cũ
vơi dần những người còn lại đều đã thành người cao tuổi,
thầy trò tóc bạc da mồi như nhau mà có khi không còn
nhận ra nhau. Lạc lõng cuộc đời cho đến khi tuổi vào độ
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hoàng hôn, khi cuộc sống đã đôi chút thảnh thơi và chân
trần bỗng mỏi, tóc nhạt nhòa khói sương thì lũ bạn gặp
lại, nhìn nhau rưng rưng, tôi mới hay và thảng thốt biết
rằng mấy mươi năm qua có một quãng trời mơ hồ cứ làm
tôi trăn trở nhớ hoài là đây.
Khoảng trời ấy là bạn bè thời đi học 12 năm rộn ràng
khung cửa lớp và những bóng dáng ai quen lắm dẫu nhạt
nhòa nét bụi thời gian. Sau những giây phút ngỡ ngàng
ban đầu, mọi kí ức lại hiện về. Tôi và các bạn chợt gần
thêm bởi chỉ muốn tìm về kỷ niệm bảng đen phấn trắng
một thời đã xa. Những vụn vặt tuổi học trò đơn giản thế
mà sao đậm khắc trong tất cả chúng ta nỗi niềm khó quên
chi lạ! Đêm về không ngủ: Nhớ…! một chút cô đơn: Nhớ!
Một không gian cũ: Nhớ…! Đứng một mình: Nhớ…! Trời
ơi, những nỗi nhớ trùng trùng khi biết về bạn bè qua
những lời tâm sự, những câu chuyện đời thường bâng
khuâng một thời tóc xanh tít tắp, lòng thổn thức cho bao
kỷ niệm dạt dào thương nhớ là vậy. Bạn tôi, những cái tên
trìu mến, những ánh mắt nồng nàn, những miệng cười
rạng rỡ hay xa xăm đều gieo trong tôi cảm xúc như nhau,
cảm xúc bạn bè một thời gặp lại, thân thương đậm đà,
như niềm vui ấm áp khiến tôi hạnh phúc hơn sau quãng
đời bôn ba chìm nổi giờ lắng lại bình yên. Nhớ khôn cùng
bạn ơi, những giờ cùng nhau vui đùa tuổi học trò, những
giờ lo toan học luyện thi dùi mài kinh sử, những giờ bâng
khuâng với cuộc tình mới ngỏ… Tất cả cứ chao đảo xa
xăm từ dĩ vãng hiện về làm tôi thổn thức. Mái trường cũ
ngày nay đã khác xưa lắm rồi. Những thầy cô cũ bây giờ
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đa số đã qua đời. Những con đường đi học ngày xưa đã
đổi thay thênh thang nhưng hồn người vẫn cũ. Có chút gì
đó khó tả đã làm chúng ta gần nhau hơn, thân tình hơn
để đời thêm ý nghĩa.
Một thuở bạn bè với những giờ lên lớp tươi vui,
những mùa thi căng thẳng, những lần ca hát, liên hoan,
những đêm tâm sự vui buồn… Cái thuở chúng tôi – những
học trò áo trắng – đang xôn xao đợi mùa thi tới, và ngậm
ngùi trước những giờ phút chia tay bạn bè, thầy cô và chia
tay một thuở hồn nhiên, ngây thơ trong sáng. Tuổi trẻ
chúng tôi đi qua trong thời khắc chiến tranh ác liệt khiến
một bộ phận lớn chúng tôi khi ấy sống rất bi quan ngay
thời tuổi trẻ. Không bi quan sao được khi bom đạn dày
xéo hằng ngày. Tuổi càng chất chồng thì ngày bị hút vào
cuộc chiến càng nhanh. Hôm nay ngồi đây thì ngày mai có
khi ra chiến trường rồi có bạn đi không trở lại. Tuy nhiên,
một thuở bạn bè với biết bao kỷ niệm đã nuôi dưỡng tâm
hồn tôi, đã giúp các bạn và tôi trưởng thành hơn, sống ý
nghĩa hơn. Dĩ nhiên ở tuổi mới lớn thì cũng nhiều “sân si”
nên có lúc cũng giận hờn. Nhưng là tuổi trẻ nên “sớm giận
chiều quên”. Mọi giận hờn sẽ qua đi, những vui buồn rồi
cũng quên mau, chỉ còn kỷ niệm. Khoảng thời gian đó đã
cho tôi biết bao niềm tin và động lực, cùng tiếp sức nhau
trên mọi bước đường đời.
Năm tháng cứ trôi dần, bạn bè tản mát khắp mọi nơi,
người đi xa, có người ra đi vĩnh viễn; kẻ ở lại cứ ngẩn ngơ,
tiếc nuối, bao nỗi nhớ nhung khắc khoải như vẫn còn
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nguyên vẹn. Cuộc đời phải chăng là những chuyến đi, để
chúng tôi chập chững những bước chân vào đời, mà
đường đời thì muôn nẻo chia xa, những gì đã qua thì
không bao giờ trở lại.
Một trong những may mắn của con người là có bạn
bè. Bạn bè là một góc quan trọng trong tổng diện tích
cuộc đời đầy những buồn vui của mỗi người. Hạnh phúc
thay cho những ai có bạn – bạn thân, bạn tốt! Mình may
mắn đã có những người bạn đáng yêu, thắm thiết, chân
thành.
Mỗi lần gặp lại bạn cũ, lòng nao nao như thấy lại mình
của những ngày xưa. Có nhiều đứa hỏi ra mới biết, nay đã
là ông nội, bà ngoại cả rồi. Thế mà, gặp lại bạn bè cũ vẫn
cứ hồn nhiên vô tư, vui đùa như hồi còn đi học, bao nhiêu
chuyện vắn chuyện dài thay nhau kể. Những trò nghịch
phá ngày xưa cũng được lôi ra phơi bày hết trên dòng
thời gian, để cùng nhau cười đùa thỏa thích trên những
kỷ niệm của chính mình, rồi bâng khuâng nhớ lại ngày
xưa, cái thuở còn là học trò ngu ngơ, trong trắng như
thiên thần. Ai lúc đó cũng chỉ là con sóng nhỏ mà ngỡ
mình là đại dương mênh mông, muốn dang tay ôm cả bầu
trời. Những đứa bạn có biết bao thế giới riêng tư quá nửa
đời gặp lại rưng rưng ngập tràn nỗi nhớ. Những mảnh đời
xôn xao ấy lung linh bao nhiêu là buồn vui thăng hoa cũng
có mà muộn phiền cũng có vì đường đời nào mấy ai bằng
phẳng bao giờ? Khoảng thời gian đời ta chẳng còn là bao
nếu lấy mốc “60 năm cuộc đời” như trong ca khúc của
nhạc sỹ Y Vân, nhiều nhất cũng chỉ trăm năm… Hờ hờ, tôi
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nhớ từng gương mặt bạn bè qua những tấm hình ngày ấy,
những tấm hình bây giờ và những lần hẹn gặp bằng
những vô tư nhẹ tênh.
Cuộc đời đẹp tuyệt! Tất cả giờ đã không còn trẻ nữa,
gặp nhau vẫn “mày, tao” như thời lon ton đến trường. Có
lần có đứa nêu lên: “Ê, sau này khi tụi mình tám chín chục
tuổi, làm ông nội bà ngoại khả kính rồi, gặp nhau vẫn gọi
mày tao như bây giờ sao tụi bây? Tao chưa từng thấy có
ông ngoại bà nội nào đầu tóc bạc phơ còn gọi xưng với
nhau là mày tao, hổng lẽ tụi mình là một nhóm người già
mất nết?” Bạn cười liến láu: “Răng rụng hết, miễn lưỡi
chưa rụng, còn phều phào mấy tiếng “mài, kao” được thì
cứ kêu chớ mắc gì mà cử!”
Chia tay vào năm học cuối là dấu chấm để bước qua
một khúc rẽ mới trong cuộc đời. Chúng tôi giã từ tuổi học
trò, bước chân xuống cuộc đời chẳng có gì làm hành trang
ngoài mớ kiến thức học được nơi mái trường. Giờ mỗi
đứa mỗi con đường riêng. Đôi khi chúng tôi phải đi trên
những con đường mà mình không chọn, con đường dài
hun hút, xa thăm thẳm, có những việc chỉ là chuyện nhỏ
với người này, nhưng là cả một giấc mơ với người kia.
Chúng tôi đang đứng bên kia sườn dốc với cái tuổi “Gió
heo may đã về”, quỹ thời gian không còn nhiều, chỉ một
lần “chiều tím loang vỉa hè” là kết thúc cuộc hành trình
của kiếp người. Mỗi đứa là một mảnh đời với quá nhiều
nhiều điều để nghĩ suy, trăn trở và chiêm nghiệm. Người
ta không buồn vì tuổi già đang đến, mà buồn vì tuổi trẻ
đã qua. Những ngày tháng xuân xanh như vẫn còn mới
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nguyên, vậy mà chiếc áo học trò đã vấy lên những nét bon
chen đáng tiếc, chỉ còn lại tình bạn là son sắt mãi mà thôi.
Sau bao nhiêu năm qua rồi, lắng lòng một chút tôi
thấy mình vẫn còn những xôn xao nỗi nhớ dạt dào và các
bạn tôi cũng thế. Tình cảm đến vậy thì đòi hỏi gì hơn hở
các bạn? Tôi vẫn lạc quan như từng lạc quan để vượt qua
những chông gai đời mình, lặng lẽ chốn riêng như loài ốc
biển sợ hãi sóng đời vùi dập.
Các bạn và tôi!!! Chao ơi, thiên đường tuổi học trò
ngày xưa ấy nay chỉ là kỷ niệm đẹp như mùa xuân làm đời
thêm hương hoa. Nếu giờ đây được tâm tình cùng nhau,
quá sướng! Tuổi trên 60 rồi nhưng tôi và bạn bè vẫn còn
nhiều khát vọng chưa thành; vẫn còn những nổi trôi
trong dòng đời mê mải; vì nhưng riêng tư đời thường
chưa trọn do cuộc sống thử thách quá nhiều cũng đến tận
cùng bằng số mà thôi. Tôi đăm đắm một nỗi niềm yêu
thương bình an hạnh phúc, và bạn bè là một phần của
hạnh phúc ấy. Những đổi thay như biển rộng sông dài rồi
cũng có ngày dừng lại, đam mê thoáng chốc cũng qua chỉ
còn lại tình thương mến. Chẳng hiểu sao tôi cứ hoài trăn
trở về những tâm tình của bạn bè buồn vui mà cay nồng
mi mắt.
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Caûm xuùc ngaøy hoïp baïn
chs/cgc Phạm Bích Thủy - Bích Như

Năm 2003, sau hơn 30 năm rời xa mái trường Trung
học công lập Tây Ninh, lần đầu tiên nhóm bạn lớp 12A1
năm học 1970 1971 họp mặt tại nhà Thủy babilac nhân
dịp vợ chồng Hưng Phụng về thăm quê hương.
Từ đó, mỗi khi có bạn cũ phương xa bay về mọi người
thông tin cho nhau lần lượt tổ chức họp bạn tại nhà Bich
Thủy vườn sứ, nhà Mơn Điệp, vườn sầu riêng Sơn xệ,
vườn quốc gia Lò Gò, quán Nhà tôi…
Đã dần tìm kiếm, kết nối thêm một số bạn học cũ nhưng
cũng ngậm ngùi vĩnh biệt những gương mặt thân quen
Ngọc Khuê, Kim Tuyến, Phan Anh, Quốc Minh, Liêm.
Hôm nay 23 - 5 - 2018 tại không gian thơ mộng Góc thư
giản Tây Ninh, 2 lớp 12A1 - 12A2 thường gọi vui là lớp
chồng, lớp vợ họp mặt cùng nhau.
Những ông bà nội, ông bà ngoại đầu muối tiêu, tóc
bạc trắng, đuôi mắt đầy dấu chân chim, những người sắp
bước chân vào cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhìn nhau tươi
cười, thân thiết khơi gợi hồi ức giúp nhau tìm trong trí
nhớ một chút thân quen trên khuôn mặt, vóc dáng mang
đầy dấu ấn thời gian. Những câu hỏi được lập đi, lập lại
khi có một nhân vật mới xuất hiện trong tầm mắt. Ai đây?
Nhớ không? Đây là...?
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Ký ức liên tiếp vỡ òa, từng cái tên được gọi lên, từng
đôi, từng nhóm bạn mừng rỡ nắm tay, choàng vai, ôm lấy
nhau, rưng rưng nước mắt, rộn rã tiếng cười. Rồi tụm
năm, tụm bảy kéo đi chụp ảnh, nhỏ to tâm sự, rôm rả
chuyện trò, trêu đùa, chọc phá lẫn nhau. Giây phút nầy
không uống cũng say. Giây phút nầy quên đi tuổi tác. Tôi
cũng hòa nhập trong không khí vui tươi, ấm áp đầy ắp
tiếng cười, thấy mình như trở lại tuổi mười tám, đôi
mươi, hồn nhiên cùng bạn bè quậy phá, đùa vui.
Ngày ấy không phải tất cả đều là bạn thân. Từng nhóm
nhỏ có kỷ niệm riêng của nhóm. Nhưng hôm nay những
người hiện diện nơi đây đều có chung kỷ niệm khó phai
mờ, kỷ niệm chung trường, chung lớp, chung thầy cô, bè
bạn. Tất cả đều mở lòng, thân thiết trao cho nhau tình
cảm ấm nồng thời áo trắng.
Cuộc vui nào cũng tàn. Chia tay tạm biệt nhau, Về
nhà, nửa đêm nghe tiếng mưa rơi, chợt buồn, chợt nghĩ
vu vơ. Đã qua rồi thuở sen hồng hé nụ, qua rồi bồng bột
tuổi thanh xuân. Qua rồi thời trung niên tất bật với bao lo
âu, vất vả đời thường, bao trăn trở, băn khoăn vì gạo tiền
cơm áo, bao thăng trần vinh nhục, bon chen tranh đoạt
lợi danh. Suốt những tháng năm dài đăng đẳng đó ta cố
gắng sống tốt, đã phấn đấu làm hết sức mình, Cuộc đời vô
thường. Quỹ thời gian còn lại được bao nhiêu? Thử hỏi
bạn bè còn mấy lần tương hội? Ai lặng lẽ ra đi? Ai ngậm
ngùi đưa tiễn? Điểm cuối cuộc đời rồi sẽ đến, chỉ là kẻ
trước, người sau, Vậy nên bạn ơi, quẳng gánh lo đi cho
nhẹ lòng, thanh thản bình an vui vẻ sống. Hãy tìm nhau,
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chia xẻ cùng nhau, thương nhau nhiều hơn nữa
Tìm nhau, ta lại tìm nhau. Bạn xưa họp mặt nao nao tấc
lòng. Nhớ thời tuổi mộng xuân hồng. Nhớ thời áo trắng
bay trong gió chiều. Nhớ khung trời cũ mến yêu 12A1
biết bao nhiêu tình. Đã gần trọn kiếp nhân sinh 50 năm
vẫn chúng mình bạn thân. Đúng vậy! Mình vẫn mãi là bạn
thân, mãi mãi!
Phạm Bích Thủy (Bích Như)
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Moät thôøi ñi hoïc
chs Lê Trung Ngân
Thời gian đến rồi đi, mang theo bao tiếc nuối về
những tháng ngày xưa cũ. Đôi khi người ta níu kéo
khoảnh khắc tuổi trẻ để khi ngoảnh lại sau lưng, bỗng ước
ao được trở về, bình yên suy ngẫm cho những gì được và
chưa được, bình tâm thức nhận những quan điểm đúng
sai, thanh thản đón tiếp những tháng ngày sắp đến. Nhịp
sống hối hả ngoài kia chẳng thể nào cuốn tôi theo. Tôi vẫn
còn đây, mênh-mông trong ký ức về những ngày hoa
mộng cũ…
Con đường từ nhà tôi đến trường cách nay hơn 40
năm so với bây giờ khác nhau xa lắc. Tôi có thể đi trên
đường Phan Thanh Giản rồi rẽ trái sang đường Võ Tánh,
thậm chí đi xa hơn nữa sẽ gặp đường Trưng Nữ Vương rẽ
trái… đều dẫn đến trường thoải mái.
Tây Ninh nhỏ bé, thân thương vào mỗi buổi sáng
chân bước đến trường luôn gieo trong tôi bao niềm cảm
xúc dạt dào khi nghe đôi guốc đơn sơ chạm khẽ trên
đường. Những tiếng vang đều đặn, nhịp nhàng theo tôi
từng ngày cho tới khi tôi lớn lên. Những tà áo dài trắng
thướt tha tạo dáng để bất kỳ học sinh nữ nào cũng cảm
nhận thấy mình đẹp, yểu điệu thục nữ, đã làm “xốn xang
đôi mắt” và làm thổn thức trái tim bao chàng trai thời ấy.
Bao nhiêu vần thơ hoa mộng vẫn chỉ được kẹp trong sách
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vở hoặc cũng chỉ len lén gửi cho “người ấy” rồi hai người
dấu kín chứ làm gì có chuyện dám công khai khoe trên
“Internet” tèm-lem như bây giờ!
Đường đến trường ngày xưa, mỗi chiếc lá rơi là mỗi
câu thơ viết vội, mỗi bước chân đi là mỗi thổn thức nhịp
tim, mỗi tà áo dài gặp gió tung bay là một nét yêu thương
e-ấp, lặng thầm khó nói nên lời!
Ngày đi học, bọn con trai chúng tôi cũng lén ngắm
con gái chung trường, chung lớp, ngắm rồi cũng nhớ nhớ,
thương thương lãng đãng nhưng mà e-ấp dấu kín chứ
không thể tự nhiên táo bạo như thời nay…Tất nhiên có
chàng cũng tan nát trái tim khi người ấy đi cặp với
“chàng” khác không phải là mình!!! Người ta nói, người
mà chúng ta yêu thời đi học sẽ là người mà ta yêu nhất!
Không biết điều này có đúng không nhưng mình dám cam
đoan rằng thời đi học, ai cũng có một người yêu nhất.
Tình yêu khi ấy thật trong sáng và đẹp làm sao! Chỉ là một
cái nắm tay khẽ, hoặc chuyền giấy trong giờ học, cãi nhau
chí chóe, tranh nhau đồ ăn vặt, rồi đôi lúc ngượng ngùng
khi ở bên nhau, giận hờn vu vơ mà nhớ mãi không quên…
Có hàng triệu nguyên nhân khiến những cuộc tình thời
cắp sách ấy tan như bong bóng xà phòng khi cánh cửa đại
học mở ra, hoặc ngưỡng cửa cuộc đời phía trước đầy ắp
thử thách, gian nan dành cho những cánh chim non nớt
dại khờ.
Đã hơn 50 năm trôi qua! Giờ đây, tóc đã hoa râm và
đôi chân trần đã mệt mỏi. Nhưng sao trong những đêm
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vắng lặng, những hình ảnh, kỷ niệm thời đi học ngày xưa
cứ mãi réo gọi trong sâu thẳm hồn tôi…
Có những lần gặp mặt khá đông đủ, và cũng có những
buổi gặp mặt chỉ vài đứa bạn thân chỉ để ôn lại những kỷ
niệm vui buồn thuở học trò rồi cười vui cho xóa bớt nếp
nhăn thời gian đã hằn sâu trên mặt, để tìm lại khung trời
kỷ niệm đẹp tựa gấm hoa mà suốt quãng đời ta sẽ không
bao giờ quên.
Trước mặt tôi là Lê Văn Tư và mái tóc bạc không
thèm tân trang, như dấu vết một thời nhọc nhằn đã qua.
Những câu chuyện vui của Tư kể khiến tôi thấy bớt mệt
mỏi sau những ngày vùi đầu làm việc, vật lộn với cuộc
sống. Gương mặt hiền hòa và tấm chân tình của Tư đã làm
trái tim của những người bạn già gần gũi với nhau hơn.
Rồi tiếng chuông điện thoại gọi của Võ Thị Hen hẹn đi
uống cà phê. Cứ nhìn gương mặt tươi cười ấy, tôi nào biết
được những lo âu riêng tư mà Hen đã và đang đối mặt!
Và rồi Bích Thủy, đã có bao nhiêu giông bão cuộc đời đến
với bạn mà tôi chưa thấu hiểu?
Đêm về khuya, tôi lại ngập chìm trong cảm xúc lãng
đãng về tình bạn, tình đời! Những gương mặt bạn bè lại
nhớ nhớ, quên quên, những câu chuyện đùa nghịch thời
đi học như leo cổng trường, cột tà áo dài nhau, dấu vở…
giờ nghĩ lại thấy vui chi lạ. Những vui buồn xưa cũ, bây
giờ chỉ còn là những ký ức nhạt-nhòa như những cánh
hoa tàn theo gió. Thoảng đâu đây tiếng ve cuối mùa hạ…
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chs/cgc Vũ Đình Phong
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chs/cgc Võ Kim Phượng VKP công chúa nhỏ

Ngày nào “Vọng Gác Đêm Sương”
Trăng vàng làm bạn trên đường chiến chinh
Hội ngộ Liên trường Tây Ninh
Người về kẻ ở thâm tình chưa nguôi
Mà nay vĩnh biệt nhau rồi!
Bạn bè xưa cũ bồi hồi tiếc thương
Khói nhang bay xuyên đại dương
Mang bi ai lẫn gió sương quê nhà
Người Dưng khác họ thiết tha
Với Chim Bói Cá... lệ hòa sông sâu
Âm dương cách trở đau sầu!
Xa xôi chỉ biết nguyện cầu cho anh:
Ông Lính Già Võ Công Danh
Vĩnh hằng tiên cảnh an lành nghìn thu!!!

Saigon 24/3/2019
Người dưng cùng họ VKP công chúa nhỏ
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Tröôøng xöa vaø baïn cuõ
chs/cgc Trịnh Thị Hảo
… Trưa thì nắng chang chang, thế mà lũ con gái nhỏ
chẳng bận tâm gì đến vịêc ấy. Chúng cứ hớn hở tung tăng
chạy nhảy nô đùa dưới ánh mặt trời. Đi học về, chúng ghé
vào nhà cô bạn cùng lớp chơi. Ba Má bạn ấy rất hiền,
thành thử tụi nó mặc tình mà tự tung tự tác: Cặp táp thì
vứt thành đống ở thảm cỏ, hai vạt áo dài thì bụôc túm
thành một nùi ở cạnh sườn, mồm thì í- ới ỏm tỏi. Nhảy lò
cò chán, chúng rủ nhau đi hái các chồi non của cây giá tỵ,
vò nát cho ra màu đỏ bã trầu rồi nghịch ngợm trét vào
người nhau. Đứa đuổi, đứa chạy, nô nghịch như giặc. Có
khi chúng leo lên tuốt sân thượng, dùng sào hái những
quả phượng xanh tươi, dài như những thanh kiếm, đong
đưa trên cành. Chúng hăng hái đập những quả phượng ấy
vào nền nhà cho tới khi hai mảnh vỏ tách ra thì lượm lấy
những hạt phượng xanh mướt, bóng bẩy mà bóc vỏ , lôi
ra hai miếng cùi màu trắng trong, cho vào mịêng nhai một
cách thích thú! Bây giờ nghĩ lại, có gì mà ngon đâu! Nó dai
nhanh-nhách và nhạt thênh-thếch ấy mà! Có đứa còn
nhai cả hai lá mầm xanh thẫm bên trong, cái này vừa có
vị ngòn-ngọt vừa lại nhân-nhẫn đắng. Có đứa ngồi mơ
mộng, tưởng tượng hạt phượng non như một con búp bê,
hai cái lá mầm xanh ấy giống như thân mình. Búp-bê này
có đầu, có mình hẳn hòi nhưng chẳng có tay chân! Bù lại,
KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

235

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

là búp bê này có áo, một cái áo thiên nhiên may sẵn cho:
Đó chính là hai miếng cùi màu trắng trong mà khi khéo
léo gỡ ra sẽ thấy như hai tà áo dài trắng, có tà và cổ áo
đàng hoàng. Rồi chúng rủ nhau chơi trò búp bê… hoặc
chơi đá gà bằng các đầu nhuỵ của hoa phượng. Khi ra về
môi miệng và áo dài của cả bọn đã bị nhuộm đủ màu sắc,
chắc chắn về nhà sẽ bị má la! Song … có hề gì!
Đó là hình ảnh tôi và lũ bạn thân cùng lớp trong
những tháng ngày học tại ngôi trường Trung Học thân
yêu… Bọn chúng tôi như những lũ quỷ nhỏ nghịch ngợm
với vô số trò vui nhộn. Nhưng đó là khoảng thời gian sau
này cơ! Còn những ngày đầu mới chập chững bước vào
ngưỡng cửa trường trung học, tôi vô cùng ngu ngơ, khờ
khạo. Là đứa học trò duy nhất ở trường nhà thờ vô trung
học, lại vào trễ hơn các bạn khác cả tuần, tôi vào lớp đệ
thất A 1 với mái tóc bum bê, cái áo dài mới rộng rinh, cái
cặp mới, hộp bút mới đẹp đẽ anh rể mua cho… Tôi vào
lớp với bao nỗi sợ hãi và lạ lẫm, cứ như con ngố mới lần
đầu tiên ra tỉnh… Khác với dãy trường cũ kỹ nhỏ bé thân
yêu gần nhà, tôi phải đi xa hơn, vào ngôi trường to lớn,
rộng rãi, quét sơn màu vàng, thảm có xanh…
Tôi đã tròn mắt trườc bao điều khác lạ. Giờ đầu tiên
tôi học là giờ Nữ công do cô Quý dạy. Lũ học trò ồn như
cái chợ, chạy khắp nơi hỏi han chí chóe, kể cả bu nhau lên
hỏi cô. Tôi nghĩ “May quá! Cô giáo của mình hiền ghê”.
Thế nhưng giờ toán lại có cô khác đến! Nếu tôi nhớ
không nhầm là cô Hồng, chị của bạn Châu thị Kim Nhung
dạy. Vừa ngạc nhiên vừa sợ vừa lo, tôi không biết hỏi ai,
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làm gì. Té ra, ở trung học mỗi thầy cô đảm nhận một môn
học khác nhau!
Khi viết bài tôi lại lọ mọ với ngòi bút lá tre và lọ mực
tím trông chả giống ai vì những học sinh khác đều sử
dụng viết máy cả! Khi về nhà, tôi kể cho ba nghe, lập tức
ba mua cho tôi một cây bút hiệu Alpha rẻ tiền màu đen.
Về cây bút này tôi cũng có một kỷ niệm: Hôm đó thầy
Trị dạy, vô tình thầy gạt tay làm nó rớt xuống đất, gãy làm
hai. Thế là tôi bệu bạo ngồi khóc suốt giờ học. Thầy cầm
bút lên nhìn rồi bảo tôi: “Tưởng gì, chỉ là cây bút thường
thôi mà. Nín đi để thầy đền!” Mà sau đó thầy đền thật, các
bạn ạ!
Rồi con nhỏ rụt rè, hơi có một chút tự kỷ là tôi, nhanh
chóng được các bạn xúm lại làm quen. Và sau đó tôi biết
được trong xóm có hai đứa chung lớp, cũng là dân “Bắc
Kỳ” như tôi. Không hiểu tại sao chúng lại cho tôi nhập
bọn, và tôi trở thành con quỷ thứ năm trong nhóm “Ngũ
quỷ”.
Khi học đến tới lớp 11, bọn tôi phải qua trường Nữ
học và quay trở lại trường này để học tiếp lớp 12. Biết
bao câu chuyện, bao tình cảm, bao kỷ niệm tôi đã ghi vào
ký ức trong suốt sáu năm học dưới mái trường thân yêu
này. Tôi vẫn còn nhớ những bãi cỏ xanh dưới cột cờ,
những khối nhà quét vôi vàng, những hành lang lát gạch
bông đỏ trắng và … những món ăn vặt trong quán cóc nhỏ
chuyên bán chè bên kia cổng trường. Cứ giờ ra chơi hay
vào giờ trống, bọn tôi ra đó thưởng thức đủ mọi loại chè.
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Một điều rất buồn cười là tuy thòm thèm muốn nuốt hết
đến tận giọt cuối cùng của cái vị ngọt ngào, thơm béo mát
lạnh ấy, chúng tôi không ai bảo ai, cố tình để lại vài hột
đậu, một chút nước để khỏi bị chê là “tham ăn!”
Bên cổng kia thì có hãng kem Văn, bọn tôi cũng hay
đi bộ ghé thăm. Đôi khi và những giờ trống, tôi được các
bạn chở đi đến tận Trường Lưu ăn trái trường (một loại
trái mà giờ tôi nghiệm ra nó có vẻ giống trái vải rừng),
hay xuống Mít Một ghé nhà P. ăn xí muội. Còn cóc ổi me
xoài thì vô thiên lủng, hầu như lúc nào miệng chúng tôi
cũng nhóp nha nhóp nhép cả!
Lớp tôi có tới năm mươi mấy đứa học chung. Ngoài
lũ lóc-chóc tụi tôi, có những chị rất lớn mà tôi rất kính nể
như chị L.H, chị U., chị P.…và nhất là chị S. trưởng lớp của
tôi. Ký ức có những điều rất ngộ: cái mà bạn nghĩ rằng ít
liên quan đến mình thì lại nhớ, còn những kỷ niệm thật
thân thiết, thì lại quên đi. Nhất là khi đã bạc trắng mái đầu
rồi!
Duyên nợ của tôi với ngôi trường này vẫn còn vấn vít
vì sau hai năm học Sư Phạm Tiểu học Tây Ninh, ba tôi lại
xin cho tôi vào trường dạy với tư cách giáo sư tư nhân.
Thầy Tống, hiệu trưởng lúc đó nhìn tôi lắc đầu quầy quậy:
“Thôi, về đi! Cái mặt này làm sao dạy học trò tôi được!”
Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngố thật: Mặc áo dài
màu ngà, tóc vẫn thắt hai bím quen thuộc, mặt tràn đầy
lo lắng, ngồi khép nép bên cạnh ba. Ba tôi nói sao đó, thầy
mới nhận. Và tôi lãnh dạy môn Sử Địa… Mấy tuần đầu tôi
thấy thầy Ngân (xưa dạy Anh Văn cho tôi, lúc ấy làm Giám
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Học) thường đi qua đi lại. Chắc hẳn thầy cũng có chút lo
âu cho cô học trò bé nhỏ của thầy. Vậy mà tôi cũng trụ
được hai niên học… cho tới ngày miền Nam sụp đổ.
Từ đó đến nay, tôi chưa trở về thăm trường lần nào. Năm
nay muốn đi nhưng rồi lại lỗi hẹn. Thôi thì năm sau sẽ về.
Tôi sẽ về để được bước chân trên lối cũ ngày xưa, để được
ngồi quanh các bạn bè cũ ôn lại những kỷ niệm thời hoa
mộng bên ngôi trường cũ. Ôi! các bạn thân mến của tôi,
chỉ mới nghĩ thế mà lòng đã tràn đầy hạnh phúc rồi!
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Taây Ninh ngaøy aáy
chs/cgc Vũ Đình Phong

Bao năm rồi mình đi xa biền biệt.
Chưa một lần về thăm lại Tây Ninh
Vẫn mênh mang nhớ mãi một cuộc tình
Dẫu xa khuất trong tháng ngày lặng lẽ
Năm mươi năm, tiếng đời đi rất nhẹ
Tôi vẫn mơ, vẫn nhớ một thiên đường:
Thuở đến trường cùng em gái tôi thương
Trường Trung Học TN, còn hoài trong ký ức
Có những lúc đêm dài hồn thao thức
Còn nhập nhoè bao kỷ niệm thân thương
Con đường xưa đưa lối dẫn đến trường
Áo ai trắng hiền hoà bay trong gió
Lâu lắm rồi ... hoài niệm xưa còn đó
Núi Bà Đen vẫn mây trắng bay hoài
Toà Thánh đứng nghiêng mình nắng ban mai
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Bá Huê Viên hẹn hò chưa phai mất
Vàm Cỏ Đông nước vẫn còn tươi mát
Vẫn xuôi dòng vẫn lờ lững trong xanh
Em qua cầu ánh mắt đẹp long lanh
Tình tôi đã trao em từ dạo ấy
Bao kỷ niệm mịt mờ nhưng còn đấy
Bạn bè xưa... hình bóng đã héo hon
Thày cô xưa... viên phấn dẫu đã mòn
Vẫn còn đó hằn sâu trong nỗi nhớ

Vũ Đình Phong
Hè 2019
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chs/cgc Phạm Bích Thủy

Hôm nay ngày 24/02/2019, lần đầu tiên về dự họp
mặt cựu học sinh trường Trung học Công lập Tây Ninh,
tôi nghe lòng nôn nao khó tả.
Sáng sớm tôi đã đến bến xe An Sương và 6 giờ xe bắt
đầu chuyển bánh. Suốt gần 2 giờ, tôi nhắm mắt chập chờn
ngủ. Giữa lúc mơ màng nghe có tiếng nói vang lên từ băng
ghế trước:
- Bác tài lát nữa cho xuống ngay cổng trường nam
nha!
- Dạ không được đâu chú. Tụi con chỉ có thế cho
khách xuống ở điểm dừng xe trạm Kiếm lâm.
- Thì đến nơi rà xe chậm lại, mở cửa tôi xuống ngay.
- Công An phạt chết luôn chú ơi, còn bị giam bằng lái
nữa!
- Chắc không sao đâu ...
Tôi lên tiếng nói đỡ cho tài xế:
- Quy định vậy rồi, tài xế không dám làm trái đâu Từ
trạm đến trường nam cũng gần mà. Chịu khó đi bộ một
chút. Tôi cũng tới trường nam. Anh ở gần đó hả?
- Không. Tôi về dự họp mặt.
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- Ủa ! Anh là cựu học sinh của trường? Niên khóa cuối
cùng là năm nào vậy ?
- 1970 -1971
- A ! Thì ra cùng niên khóa. Năm đó tôi học ban A,
lớp 12 A1.
- Tôi học ban B Anh văn.
Chúng tôi vui vẻ trò chuyện nhắc đến các thầy cô và
bạn bè chung mà chúng tôi từng quen biết. Dù trước đây
không biết nhau nhưng tự nhiên chúng tôi cứ như hai
người bạn tình cờ gặp lại cùng ngồi ôn chuyện cũ. Có lẽ
đây chính là tình cảm đồng môn.
Xe dừng ở trạm. Chúng tôi xuống xe tần ngần nhìn
khuôn viên ngôi trường phía xa xa. Trường THCL TN, nơi
tôi từ đó học những kiến thức, những đạo đức làm người,
nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm thời áo trắng... Sở dĩ gọi là
trường nam vì từ năm học 1969-1970, các nữ sinh lớp 11
trở xuống được chuyển sang trường Nữ trung học vừa
mới xây dựng chỉ còn lại nữ sinh lớp 12. Tôi cũng sang
trường nữ học 1 năm là tốp đàn chị đầu tiên, thành viên
Ban đại diện học sinh của trường nữ. Hết năm học thi đậu
Tú tài 1, tôi lại về trường nam tiếp tục học thí Tú tài 2.
Thế nên đối với tôi trường nam là cái nôi, nơi tôi từ đó
trưởng thành, là dấu ấn khắc sâu vào tâm thức. Mỗi khi
về quê, xuống xe ở đây tôi đều nhìn về phía ngôi trường,
nhiều lẫn đi ngang qua nhung chưa bao giờ bước chân
vào! Suốt 48 năm, đây là lần đầu tôi về thăm trường cũ,
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lần đầu bước vào cánh cổng ngày xưa sau ngần ấy năm xa
cách...
Chỉ một bước chân thôi mà như bước vào khung trời
khác. Nhìn khung cửa, bậc thềm quen thuộc và hàng chữ
Trường Trung Học đắp nổi trên cao, bao cảm xúc chợt vỡ
òa, ùa về xiết chặt trái tim tôi. Dù ngày nay tên trường đã
đổi thành trường Trần Hưng Đạo, nhưng hàng chữ kia
chẳng đổi thay.
48 năm! Gần nửa thế kỷ! Hai phần ba đời người! Biết
bao biến cố lịch sử, bao cảnh bể dâu thay đổi nhưng trong
tôi vẫn giữ vẹn cảm giác tự hào, sung sướng, và hồi hộp
khi lần đầu bước vào lớp học; được chính thức trở thành
học sinh của trường THCL TN, một ngôi trường danh
tiếng của tỉnh trong những năm tháng xa xưa đó.
Đến dãy lớp thân quen, bước lên bậc cầu thang, vuốt
nhẹ tay vịn tôi chầm chậm tới trước phòng học cũ nhìn
qua khung cửa kính. Cách bài trí bàn ghế, vật dụng trong
phòng đã khác xưa. Tuy vậy tôi vẫn hình dung được
khung cảnh lớp học năm nào. Trước mắt tôi vẫn hiển hiện
chỗ ngồi quen thuộc, từng khuôn mặt thầy cô, bạn bè
trong lớp đang nghiêm túc lắng nghe bài giảng, hoặc cắm
cúi làm bài kiểm tra. Âm thanh của những tiếng ồn ào, sôi
động trong giờ ra chơi vẫn còn vang vọng từ một cõi xa
xôi cùng với hình ảnh những trò đùa tinh quái như cột vạt
áo dài các bạn nữ, vẽ hình gắn giấy lên lưng áo bạn nam,
hoặc thậm chí, đoạt lấy hoặc lén cuỗm thư tình bạn trai
lớp khác gởi cho bạn gái lớp mình rồi đọc lên cho cả lớp
cùng nghe...
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Tôi như thấy lại dáng thẹn thùng một cô bé 16 tuổi
tóc thề buông xõa, len lén nhìn quán nhỏ bên kia đường,
nơi có một bóng dáng thân quen ngồi đó đợi ai sau buổi
tan trường, tiếng bước chân thầm lặng theo sau, ngày hai
buổi đi về trên con dốc nhỏ ngày xưa... Cho đến một ngày
nhận được lá thư tay nắn nót đôi dòng: "Tạm biệt em, tôi
đi vào cuộc chiến ..." để rồi người đi... đi mãi không về!
Mắt thoáng cay, tôi lắc đầu xua đi nỗi nhớ quay ra
hành lang nhìn xuống sân trường. Đã không còn bãi cỏ
xanh và hàng sứ ngày xưa lớp tôi trồng. Sân trường trông
sạch đẹp hơn nhưng trên nền xi măng khô cứng như
thiếu đi sức sống của những sáng mùa đông, đám con gái
tụm ba tụm bảy kéo nhau đi sưởi nắng, vui đùa rượt đuổi
nhau hoặc tay nắm tay bước trên thảm cỏ. Những tà áo
trắng buông dài đan kết thương yêu cùng với những tiếng
cười trong trẻo, dòn tan trong gió xen lẫn tiếng xuýt xoa:
"Nga lạnh không? Thủy lạnh không? Mấy bạn lạnh
không?"
Cột cờ hình như không còn được đặt ở vị trí cũ như
trong ký ức của tôi. Tôi nhớ như in những buổi sáng chào
cờ trong nắng sớm, những tiếng cười khúc khích trước
dáng vẻ uy nghiêm, hùng hổ, răn đe của thầy Tổng Giám
Thị. Nhớ lần cả lớp phụ trách kéo cờ hát quốc ca và sau
đó bị phạt đứng ngoài sân nắng. Nguyên nhân vì sao bị
phạt tôi không còn nhớ, chỉ biết là sau khi hết thời gian
phạt, lớp tôi lại ngoan cố đứng mãi không chịu vào học
khiến cả trường xôn xao. Ban Giám học và Giáo sư hướng
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dẫn lớp phải nhẹ nhàng xoa dịu chúng tôi. Thật là một kỷ
niệm khó quên!
Người đến mỗi lúc một đông. Tiếng chào hỏi cười nói
ồn ào. Các bạn lớp tôi kéo nhau đi tìm lại từng góc kỷ niệm
xưa để chụp ảnh. Này là nơi nhỏ Hen cột vạt áo dài leo
qua, này là cầu thang cả đám con gái đua nhau chạy lên
chạy xuống khua guốc cồm cộp, này là hội trường, này
phòng thí nghiệm... Kia là nhà chú Bảy Chí, người giám thị
lâu năm của trường mà đám học trò tinh nghịch cúp cua
trốn học rất sợ bị chú điểm danh và phạt cấm túc.
Từng nhóm xúm xít bên nhau trò chuyện... Mãi cho đến
khi tiếng trống trường thùng thùng vang lên mọi người
mới tập trung để nghe Ban Tổ chức trình bày. Không có
bài diễn văn phát biểu rườm rà, không có những câu nói
văn vẻ, sáo rỗng. Ban Tổ chức chào mừng các cựu học
sinh, giới thiệu sơ lược về mục đích buổi họp mặt thứ 13:
Mỗi năm qua Tết là ta lại gặp nhau, các huynh đệ, tỷ muội
đồng môn cùng về sum họp dưới mái trường xưa, hàn
huyên, tâm sự, liên hoan. Chi phí hoạt động do các cựu
học sinh tự nguyện đóng góp theo khả năng của mình…
Cảm động nhất là giây phút tưởng niệm các thầy cô
và bạn bè đã qua đời, đặc biệt là thầy Võ Thanh Tòng vừa
mới mất. Trong phút mặc niệm, tôi bùi ngùi nhớ đến
những người bạn thân quen lớp 12 A1 của chúng tôi đã
ngã xuống trong cuộc chiến hoặc lìa đời vì bênh tật như
Hồng, Sết, Lệ, Ngoc Khuê , Quốc Minh, Kim Tuyến, Phan
Anh...
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Nhìn chung quanh đều là những mái tóc điểm sương,
U60, U70, U80... khoảng 100 người, đa số là nữ. Hầu hết
đã là ông bà nội, ông bà ngoại. Nhưng khi nhìn những nụ
cười rạng rỡ, nghe những câu đối thoại hóm hỉnh đùa vui
tôi thấy khuôn mặt của các đàn anh đàn chị, đàn em vẫn
còn đầy nét tinh nghịch, đáng yêu của tuổi học trò. Giây
giây đó, mọi người hình như đã quên đi tuổi tác, quên
bệnh tật và quên cả muộn phiền để sống trọn một ngày
vui.
Những điệu nhạc, lời thơ, những tiếng hát mãi xanh
ngân vang làm không khí thêm sinh động. Món quà rút
thăm trúng thưởng của Ban Tổ chức tăng thêm sự vui vẻ
phấn khởi. Có 18 phần quà lớn nhỏ khác nhau tùy thuộc
con số ghi trên lá thăm. Tôi may mắn rút trúng phần quà
số 14 là một chú tiểu đáng yêu hai tay bịt kín mắt. Chú
không nhìn đời bằng mắt mà nhìn bằng tâm. Một bạn
khác có duyên lành nhận được tượng Phật Di Lặc tươi
cười mang đến sự an lạc. Nói chung những phần quà đều
thể hiện triết lý Phật giáo phù hợp người cao tuổi. Có thể
nói, phần quà rút thăm là một điểm son cho buổi họp mặt
hôm đó.
Chia tay nhau mà lòng thoáng bồi hồi. Năm sau, đến
hẹn lại lên. Đầu xuân 2020 họp mặt cựu học sinh trường
THCL TN lần thứ 14 sẽ đông, vui và nhiều ý nghĩa hơn.
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Taây Ninh maõi nhôù
csh/cgc Hồ Nguyễn
Quê tôi miền đất nóng Tây ninh,
Có trái cây ngon mượt mát tình.
Có núi Điện Bà xinh bóng sáng,
Có ngôi Đền Thánh đẹp lung linh.
*
Giàn mướp tôi mê đứng ngắm hoài,
Đàng kia em bóng dáng xinh thay!
Áo tơ phất phới bay trong gió,
Tay cắt tay quơ trái sắp dài.
*
Cầu Quan xe nhộn nhịp thông qua,
Soi bóng dòng sông thắm mặn mà.
Lên dốc xuôi vòng đi Mít Một,
Bên kia thị xã chợ không xa.
*
Vẫn nhớ ngày hai đứa một đường,
Mái trường Công lập quá thân thương.
Đêm hè xa vắng ta chia cách,
Ngày nhớ ngày qua chậm khác thường!
*
Long Hoa chợ Đạo khó mà quên,
Chay mặn quanh năm vẫn vững bền.
Tám cửa đổ xô qui tụ điểm,
Rao buôn trao bán vẹn đôi bên.
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*
Có đến Tây ninh ghé Trãng Bàng,
Thăm hàng bánh tráng vốn danh vang.
Em cười đón khách tươi môi thắm,
Thân thiết chân tình bánh tráng rang.
*
Còn đâu cái thuở ngọc ngà xưa,
Xa lắm mà như tưởng mới vừa,
Biên giới Gò Dầu không xa lắm,
Em ngồi anh lái nắng trưa thưa.
*
Hải ngoại giờ xa tít ngút ngàn,
Tây ninh Đền Thánh thoáng chuông vang.
Tâm hồn thao thức như lưu dấu,
Văng vẳng đâu đây giọng lễ Đàn.
*
Tim tôi hòa quyện chữ “Tây ninh”,
Dù đã bao năm vẫn vẹn tình.
Dù ở xa xôi bao cách trở,
Đêm ngày tim vẫn nhớ kiên trinh.
Tây Ninh vẹn nghĩa tình!
Tây Ninh mãi tên xinh!
Quê tôi đẹp! Tây Ninh!
HỒ NGUYỄN (10-4-19)
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HAI CHỮ “NHÀ TÔI”
chs/cgc Hồ Nguyễn
Có một bài hát nổi tiếng “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”,
âm điệu ngọt ngào, lời văn tình tứ, mượt mà làm mê mệt
người nghe:
“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.
Hai người sống giữa cô đơn,
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mồng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng,
Có con bướm trắng thường sang bên này.
Bướm ơi! Bướm hãy vào đây,
Cho ta hỏi nhỏ câu này chút thôi …”.
Nhưng ngôn ngữ tiếng Việt khi nói đến hai chữ “nhà
tôi” có nhiều ý nghĩa sâu xa, đôi lúc người nước ngoài mới
học tiếng Việt cũng không hiểu rõ ngôn từ đầy bí ẩn nầy.
Có câu hỏi: Khác nhau thế nào khi dùng chữ NHÀ
TÔI? Thấy nó giản dị nhưng khi dịch ra Anh ngữ lại càng
rắc rối hơn: Người thì nói “my house”, người khác lại dịch
“my home”.
Vậy khác nhau giữa “my house” và “my home” là thế
nào?
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Khi định nghĩa một cách tổng quát thì cả hai có vẻ
như gần giống nhau.
Question:
What's the difference between a house and a
home?
Answer:
The definitions of these two words are similar, as
shown below:
House: a building in which a person or a family lives.
Home: a house or apartment where a person or a
family lives.
The main difference between them is that house is
concrete. House refers to a building in which someone
lives. In contrast, a home can refer either to a building or
to any location that a person thinks of as the place, where
she lives and that belongs to her. A home also can be a
house or an apartment, but it could also be a tent, a boat,
or an underground cave.
Nhưng khi nói “my home” thì không chỉ có nghĩa là
căn nhà với cấu trúc vật liệu xây dựng cung cấp chỗ tôi
trú ngụ, chỗ che mưa, đỡ nắng như “my house”. Nó còn là
hình ảnh tinh thần đầy kỷ niêm thuộc về đời sống của tôi.
A home can even be something abstract, a place in
your mind. When you say, “Let’s go home,” you are
probably not talking simply about going to the physical
structure where you live. You are talking about being in
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the special place where you feel most comfortable and
that belongs to you.
Nhưng trong tiếng Việt, dù chỉ là một chữ “nhà
tôi” nhưng khi dùng lại hoàn toàn khác nhau tùy cách sử
dụng, hoàn cảnh sử dụng, ý nghĩa người nói muốn gởi
gấm vào.
Nếu không rành cái sâu sắc của tiếng Việt, khi
nghe câu chuyện sau đây, người nghe thật khó lòng mà
hiểu được chứ đừng nói hay dịch ra cho người khác hiểu
chữ “nhà tôi”.
Câu chuyện: Có ông Richard được ông bạn Đinh
nhật Minh, một người Việt nam mời đến thăm gia đình.
Ông Minh giới thiệu bằng tiếng Việt với Richard khi mới
bước vô nhà vì Richard cũng biết tiếng Việt và thường
dùng nó để giao tiếp với người Việt:
- Đây là “nhà tôi” nơi tôi sống với “nhà tôi” và
hai đứa con. “Nhà tôi” mua cách nay 4 năm. Tôi sẽ gọi
“nhà tôi” ra giới thiệu với ông nghe!” Ông Richard bắt
đầu hơi khó hiểu.
Sau đó, ông Minh gọi bà vợ ra và giới thiệu với
Richard:
- Xin giới thiệu với ông: đây là “nhà tôi”.
Mặc dầu biết tiếng Việt cũng khá lâu, nhưng ông
Richard khi nghe giới thiệu hai chữ “nhà tôi”cũng ngơ
ngơ ngẩn ngẩn. Ông cũng rán vui vẻ, bắt tay chào hỏi,
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nhưng thật sự vẫn không hiểu hết ông Minh nói gì. Trong
đầu Richard loáng thoáng ý nghĩa là:
“This is my house where I have living with my
house and my 2 children in 4 years. I will call my house to
introduce with you”. Và sao lại còn giới thiệu tiếp:
- This is “my house”. My house is my wife? (Vợ là
cái nhà?)
Nhưng thật sự bất cứ người Việt nào khi nghe
câu chuyện và nghe chữ “nhà tôi” dù dùng ở cấu trúc
nào, vị trí nào, cũng đều hiểu rõ ràng. Đó gồm 3 ý nghĩa:
1- Nhà tôi là (my house) căn nhà tôi mua hay
mướn để sống với gia đình.
2- Nhà tôi cũng là hình ảnh ấm cúng (warm
location) tôi đang ở với vợ con, hay người thân, mà trong
đó bao tình cảm, kỷ niệm hình ảnh thân thương qua năm
tháng hằng dấu ấn trong tâm người nói câu chuyện. Nó
không còn là house nữa mà trở thành là home, vừa cụ thể
vừa trừu tượng. Khi nói “Tôi về nhà” thì nói “I go home”,
chứ ít khi nghe nói “I go house”.
3- Còn “Nhà tôi” với nghĩa thứ ba nầy lại hoàn
toàn khác, mang ý nghĩa tình cảm, nên càng thấm thía
hơn. Đó là “người vợ” dấu yêu, tay ấp tay ủ, tay vuốt tay
nâng, chở che sớm hôm, qua bao thăng trầm trong cuộc
sống, nay vẫn mãi còn mặn nồng tình nghĩa chất đầy
trong trái tim, chan hòa trong huyết quản, trong tình cảm
những ấm cúng kể từ khi kết hợp. Người vợ đó đã trở
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thành “mái che ấm cúng của đời tôi, một mái nhà kiên cố,
thương yêu, hoàn toàn thuộc về tôi”.
Bạn thấy tiếng Việt chúng ta xem có thật tuyệt vời
không, có ngôn ngữ nào sánh kịp không?
Thật tuyệt vời hai chữ “nhà tôi”!
Hồ Xưa
NHÀ TÔI
Nhà tôi tôi ở với nhà tôi,
Kỷ niệm lưu mang suốt cả đời.
Hôm sớm sẻ chia từng cảm xúc,
Ngày đêm ấp ủ tránh tim côi.
Gia đình là mái che yêu dấu,
Bạn hữu tình thân chẳng đổi dời.
Phúc đức cho tôi gìn vẹn vẻ,
Nhà tôi nơi trọn nghĩa nhà tôi.
Hồ Nguyễn (03-01-19)
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NHỮNG HÌNH ẢNH XƯA VÀ NAY

Cô giáo Huỳng Lưu A và cô học trò Bích Nữ của lớp nhì D và cô học trò mẫu
giáo Hồng Cúc của cô Thu Vân trong ngày lễ phát thưởng năm 1968.
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Thầy Rồi và các học sinh đội 6 của lớp tiếp liên 1959

Thầy Rồi và học sinh lớp tiếp liên trường Nữ Tiểu Học Tây Ninh
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Cô Hoa và Cô Phượng cùng các nữ sinh của lớp đệ thất A 1960
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Tiệc tất niên của lớp đệ thất A 1960

Giáo Sư và nữ sinh lớp đệ tứ A 1963
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Giáo sinh Đệ Nhị Niên của Khoá Cao Đẳng Sư Phạm đầu tiên tại Tây Ninh
(Kamila, Vô, Hưng, Hạnh, Hiếu)
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Sau hơn 50 năm gặp lại, các cô bạn nhỏ của lớp đệ thất A ngày nào, giờ đã là
bà nội, bà cố rồi. ( Kiều Hoàng, Thu, Kamila, Kim Anh, Hồng Anh, Ngọc
Sương, Hà)

Những giáo sinh Sư Phạm hồn nhiên ngày nào giờ đã là các thầy cô giáo về
hưu, nhường bảng đen phấn trắng cho thế hệ sau.
Từ trái qua phải: Ngọc Ánh, Phong, Kamila, Hoá, Tường, Lẽn, Bạch Tuyết,
Huỳnh Nhung, Thanh, Hiếu Thuần, Vinh
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Bạn đồng nghiệp một thuở, cùng dạy chung tại trường Nữ Tiểu Học Cộng
Đồng Tây Ninh.
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Hội Ngộ LTTN III (2013)

LTTN chào mừng quý Thầy Cô và bạn hữu

Từ trái qua phải: Thao, Trang, Thủy, Sương.
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Hình trên: Ban Hợp ca LTTN
Hình dưới: CHS Đỗ thị Bạn đến từ VN
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Hình trên: CHS Hoàng Anh và phu quân Trần Minh Khiết
Hình dưới: CHS Lê Việt Mai Yên với bài vọng cổ “Gửi về Tây Ninh nỗi nhớ”
do anh sáng tác và trình bày.
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Hình trên: Quý GS Trường THCLTN: Thày Thành, Thầy Khoan, Thầy Phố.
Hình dưới: Thầy Ân, CHS Phạm Ngọc Lân, CHS Lê thị Biết
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Picnic Hội Ngộ III (2013)

Góp bánh ăn chung: Kim Đồng, Kamila, Frank, (Rể TN), chị Hằng, Kim Lang
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Picnic Hội Ngộ VI

Cựu học sinh LTTN tham dự picnic
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Picnic Hội Ngộ IV (2015)

Hoạt cảnh Xã Xệ Lý Toét: Ngọc Quý, Rư, Cảnh, Chiêu Uyên.

Chs Ngọc Quí & Mai, chàng rể TN trong một tiết mục song ca
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Thày trò tao ngộ

Hàng đứng, từ trái qua phải: Sáu, Nhường, Diệp, Yến, Thầy Khoan, Nương,
Thầy Thơ, Trân, Năng, Liên, Nghiệp, Sáng.
Hàng ngồi: Phát, Ngân, Vân, Hen, Tuyết

Hàng ngồi: Cô Hường, Cô Sắng, Cô Thầy Thành, Thầy Khoan, Thày Mum
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Cô Tú gặp gỡ một số học trò cũ tại Bão Lộc Hàng đứng: Hoa, Tế, Thủy, Nga,
Nhường, Cô Vương Thanh Tú, Đức.
Hàng ngồi: Cúc, Phụng, Hen
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NGÀY HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN
CỦA CHS- THCL-TN
Hàng năm cứ đến ngày Chủ Nhật của tuần lễ thứ ba tháng
Giêng Âm Lịch , CHS của trường THCL-TN ở khắp mọi nơi
tìm về trường xưa để mong gặp lại Ân Sư và bạn cũ, ngay
đến quý vị GS, tuy tuổi hạc đã cao cũng cố gắng đến để
chung vui cùng đám học trò nhỏ ngày xưa, tuy nay Thầy trò
tóc bạc như nhau. Năm nay là lần họp mặt lần thứ 13.

Cô Hường và một số CHS
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Anh Quận, chị Mai, chị Xuyến, anh Ánh, chị Mười, chị Én, chị Thường Dung,
chị Tâm.

Hàng đứng: Chị Thường Dung, chị Én.
Hàng ngồi: Cô Hường và Cô Hồng Vân
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Anh Ánh và Thầy Rạng ( đội nón)

Thầy Tôn Thất Sum và Cô Hồng Vân, chs Thủy và Thu, một chs khác khg
rõ tên
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LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH THAM DỰ TRẠI HÈ CÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC VIỆT NAM CỘNG HÒA TẠI MILESQUARE PARK-2017

Hàng ngồi: Quen, Chiền, Chi, Mỹ, Nhân, Hoa
Hàng đứng: Anh Nguyễn Lý Sáng, cựu giáo chức Trần Mạnh Chi

Hàng ngồi: Nhân, Mỹ, Kính, Ái Phương, Chi, Kamila, Yến, Aí Liên, Tuyết Mai,
Thủy Hàng đứng: Quen, Chiến, Mỹ
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Giờ ăn đến rồi! Mới anh xới, Mời chị xơi. Ái Liên, Chi, Lân, Ái Phương, Thủy

Chuẩn vị lên sân khấu: Kamila, Ái Liên, Thuỷ, anh Sáng, Chi, Hữu Duyên, Ái
Phương, Phạm Ngọc Lân
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Hợp ca " Thương Quá VN"

Cô nữ sinh Gia Long áo tím ơi ( Thu Loan) cô đi lạc đường rồi, đây là lều của
LTTN.

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

278

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

Chs Ngọc Thuỷ với nhạc phẫm " Thương Ca Mùa Hạ". Một giọng ca rất ngọt
ngào, truyền cãm của LTTN, xin tặng chị cây mía để thay thế bó hoa tươi, với
ước mong giọng ca chị ngày càng ngọt ngào hơn… mía!.
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HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Gs Vương Thanh Tú và Nhóm Thiện Nguyện Chs Thcl- Tn

GS Vương Thanh Tú
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Phát gọa và mì gói cho những người nghèo tại Suối Dây

Chs Nguyễn Thị Nhường, áo sọc và một chs không rõ tên.
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Phaân öu

Liên Trường Tây Ninh xin chân thành chia buồn cùng
tang quyến của quý Giáo Sư và các bạn đồng môn đã quá
vãng trong thời gian gần đây.
GIÁO SƯ TRẦN BÌNH QUANG
Cựu Hiệu Trưởng Trung Học Công Lập Tây Ninh, kiêm
Hiệu Trưởng trường bán công Lê Văn Trung từ Niên
khoá 1960 - 1963
Tạ thế ngày 16-12-2018 tại Virginia, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 86 tuổi
GIÁO SƯ VÕ THANH TÒNG
Cựu Giáo Sư Trung Học Công Lập Tây Ninh
Tạ thế ngày 29-12-2018 tại Tây Ninh, Việt Nam
Hưởng thọ 80 tuổi

KỶ NIỆM HỘI NGỘ KỲ VI

282

LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

GIÁO SƯ NGUYỄN MẠNH BẢO
Cựu Giáo Sư các trường Trung Học Văn Thanh,
Văn Học và Lê Vă Trung
Tạ thế ngày 2-5-2019 tại Tây Ninh, Việt Nam
Hưởng thọ 82 tuổi
GIÁO SƯ HOÀNG NGỌC BIÊN
Cựu Giáo Sư Trung Học Công Lập Tây Ninh
Tạ thế ngày 16-5-2019 tại San Jose, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 81 tuổi
CỰU HỌC SINH LÝ THIÊN PHÚC
Tạ thế ngày 21-3-2019 tại Tây Ninh, Việt Nam
Hưởng dương 63 tuổi
CỰU HỌC SINH VÕ CÔNG DANH
Tạ thế ngày 22-3-2019 tại California, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 76 tuổi
CỰU HỌC SINH TẠ THANH SƠN
Tạ thế ngày 16-5-2019 tại Noumea, New Caledonia
Hưởng thọ 71 tuổi
Nguyện cầu hương linh quý vị đều được thanh thản
nơi cõi Vĩnh Hằng
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TỔNG KẾT TÀI CHÁNH 2017
Thu

$10,105

Chi phí
- Nhà hàng
- In sách
- Chụp hình
- Quay phim
- Nhóm Vũ Lạc Hồng
- Hoa
- Picnic
- Ban nhạc
- Poster
- Sang DVD
- Gởi sách và DVD
Tổng cộng
Còn lại

$4,279
$1,700
$150
$400
$200
$120
$500
$150
$275
$500
$1,850
$10,124
$0
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