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Nhật Ký Đồng Môn 

(từ tháng  12–2014 đến tháng 12–2015) 

 

 

I. Tin tức 

 Ngày 31.12.2014 : Hôm nay là ngày cuối cùng của một 

năm. Một năm ở đây, Thượng Đế chỉ gọi có một Nguyễn Ánh 

(tức Ánh chuột) về ở bên Ngài. Nó không khủng khiếp trắng 

xóa cả bầu trời như năm 2012. Đầu xuân năm này tức năm 

Nhâm Thìn. Bạn bè mất luôn hai người là Đỗ Đình Lợi và Phúc 

Thành. Cuối năm Nguyễn Văn Quyên cũng ra đi nốt. Ai cũng 

bảo mồm rồng to và tham lam. 

Bởi thế mọi người tạm “ca khúc bình yên” và đã là ngày tận 

cùng của năm rồi. 

Có lẽ vì thế “mõ” rao to rằng : “Mời các cụ 8 giờ gặp nhau 

ở quán Phong Lan. Tạm gọi là ăn Tất niên Tây. Các bô lão lần 

lượt tới, cụ thì đi xe ôm, cụ thì nhờ con cháu chở tới. Cụ nào lúc 

xuống xe cũng đứng một lúc, dậm chân tại chỗ như giờ tập thể 

dục ở sân cỏ CVA ngày xưa, rồi mới tiếp bước “quân hành”. 

Vào tới bàn lại ngồi thở. Than ôi ! Hơn bẩy chục cả rồi. Còn 

ngồi được với nhau thế này là quý. Một lát sau Dương Kiền gọi 

báo: “Tao không đến với bọn mày được – Cái bụng tao nó làm 

mệt quá. Cả đêm qua không chớp mắt được tí nào”. Tôi thông 

báo y văn. Chu dược sĩ phán một câu: Bụng nó to quá như chiếc 

trống cái. Tao nghĩ 100% là gan nó có vấn đề. Thịnh Phét cải 

chính. Tưởng là “chính nghĩa” nhưng lại tếu: 
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Chắc không phải đâu. Vỉ năm nào nó chẳng về Na-uy khám 

định kỳ. Nó đau cả đêm là chuyển bụng đẻ đấy các cụ ạ ! 

Nghe Thịnh Phét nói: Các cụ cười rung … cả hàm răng giả. 

 Ngày 03.01.2015 : đầu năm mới, cụ San “Thẹo” ở 

mãi xứ Cali gửi email báo cho biết các “đấng mõ” vô hình 

chung được phong như sau: Bắc CA thì có thằng Dũng “điên 

nặng” – nam CA thì có tao – tức San “Sẹo” hay “Thẹo” cũng 

thế. Canada thì có “Hiệu đoàn trưởng muôn năm” ngày xưa. 

Còn thằng Thắng tức thầy Phong Thủy được phân công là “Mõ 

lưu động” – bởi  thằng này đi nhiều nơi quá. Còn mày được 

phong là “Mõ SaiGon”. Thôi thì mày ơi! Hết quan thì làm mõ. 

Chức nào cũng một mình một cỗ mà thôi. Sướng không em? 

Tôi trả lời nó bằng loạt chữ không dấu (Bởi thú thực hồi 

xửa hồi xưa tôi và cụ GL đều đến thụ giáo ông đồ Dũng. Trò 

GL thông minh sáng dạ nên thành tài. Còn cái thằng tôi tối dạ 

lại chơi nhiều hơn học, nên đành good bye thày về, cứ theo chữ 

cái của các cụ cố Bồ Đào Nha, Y Pha Nho mà sài, đỡ rắc rối). 

Giờ thì trở lại lá thư gửi San “thẹo” rằng: cái chức này không ai 

tranh cả. Mày cứ vươn mặt lên, cụ nào sài sể thì chỉ nói rất nhẹ 

nhàng là : “Em xin nhường cho bác” là mày lại có nắm xôi, 

miếng thịt to tướng đem về cho bu nó. Sướng chưa, vì nó bảo 

tôi sướng chưa thì tôi cũng đáp lể nó như thế. Sướng chứ sao 

không sướng hở cụ Sẹo. 

 Ngày 06.01.2015 : Anh Trường và Thăng Long là hai 

người học CVA58. Theo lễ cùa thày Chu đã truyền đời này sang 

đời nọ thì “Hưng ư thi, Lập ư lễ, Thành ư nhạc”, nên trên dưới 

đều giữ lễ, cà phê Starbuck gì đó của anh Trường do một người 

bạn gửi về. Thật tình tôi uống nhạt phèo. Khác với loại cà phê 

đầy hóa chất nó đậm đà vào tim gan phèo phổi và dân mình biết 
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sẽ chết vì ung thư – nhưng “vì quen mất nết đi rồi”. Ôi Kiều xưa 

“mất nết” thì nay mấy thằng tôi cũng thuộc loại tay đã nhúng 

chàm.  

Rời cư xá Chu Mạnh Trinh, quẹo ra đường Trần Huy Liệu 

vào thăm Đằng Giao. Lý do hôm họp mặt đầu năm Tây nó bị 

bịnh. Bấm chuông tiếng chó át tiếng chuông, nó nghe thấy cả 

hai thứ âm thanh. Reng reng là người chân chính. Còn cái tiếng 

gâu gâu ầm ỹ kia về đêm là kẻ “đào tường khoét vách”. Sở dĩ nó 

nuôi chó là để bảo vệ vì hai cụ ngày cũng như đêm nhìn đi nhìn 

lại chỉ thấy nhau. Con cái còn độc thằng “Rét” thì lại ở nhà 

riêng với vợ con. Cảnh vợ chồng già thì nơi nào chả vậy. Ông 

hầu bà, bà hầu ông khi đau yếu. Thế thôi.  

Nó từ trên lầu xuống mở cửa bảo tôi vào. Tôi muốn đứng ở 

ngoài cho mát nhưng uống nhiều nước ở nhà cụ Trường. Tôi 

bảo “mày coi xe, tao vào… tuổi già giờ yếu thận quá” 

Xong xuôi thoải mái tôi ra, nó hỏi: 

- Mày có bị tiểu đường không? 

Tôi thành thực trả lời : 

- Tao có biết gì đâu? Thằng dược sĩ Hòe chửi tao hoài là ở 

đây có phương tiện mà không chịu đi kiểm tra sức khỏe. Tao 

bảo nó: Tất nhiên là tốt, nhưng nếu có bịnh này tật nọ lại sinh 

lắm chuyện, lo lắng hại tinh thần, mày biết rồi đấy. Gia đình chỉ 

có một người bịnh là chục thằng phải hầu hạ. Lại còn tiền 

phòng, tiền khám cái gì chi cái đó, tiền đâu? Bảo hiểm y tế thì 

các “quan” khám cứ như cưỡi ngựa xem hoa. Đi về kiếm cây cỏ 

may sống. Còn nếu là thứ nan y như ung thư cổ trướng thì nằm 

nhà chờ về với các cụ. Sống thế đếch nào được. 

- Mày gan. Nó lắc đầu bảo tôi. 

- Thế lá phổi mày tới đâu rồi? 
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- À tao đi theo các bác sơn tráng. Hết rừng Bầu Lâm 

Xuyên mộc lại sang rừng khác khai phá. Nơi lam sơn chướng 

khí bị phổi từ dạo đó. Nay ngót 80 nó tái phát. Uống thuốc Tây 

nhiều quá nên rất mệt. Hôm tụi mày họp mặt tao không đi là 

vậy. 

Hôm đi vào khám bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch, tao có 

gặp thằng Kiền. Tao bảo nó, sao không về Na-uy khám cho 

chắc. Nó bảo thấy ho sơ sơ nên vào kiểm tra 

- Kết quả ra sao? 

Nó mỉm cười: 

- Chưa đến nỗi gì! 

 Ngày 10.01.2015 : Lưu Ngọc Thủy về Sài Gòn tái 

khám. 9 giờ xong, gọi điện thoại bảo: “Này cậu rao mõ đi, mình 

mời quý cụ ăn sáng, uống cà phê mừng cho mình là sức khỏe 

tạm ổn.” Nhưng giờ này thì các cụ đã “nhà ai nấy ở” rồi. Chẳng 

thằng nào đi nữa đâu. Thủy bảo “Vậy tớ về luôn Vũng Tàu”, 

tưởng gặp gỡ thì chiều về. Hẹn dịp khác”. 

Nhưng 11 giờ lại nghe tiếng Thủy nheo nhéo: “Này cụ mõ 

có nhà không? Lát nữa tớ nhờ thằng cu (thằng cu nay đã lớn 

ngồng làm kỹ sư dầu khí vẫn được bố yêu thương gọi như hồi 

nhỏ) chở tới thăm cậu xem sao mà ho hoài vậy. Nay giá hai 

thằng “9 tuần” bọn mình mà cũng được “o” thêm nón thành Hát 

ô thì chẳng có ở đây mà nhìn nhau vật vả bịnh tật. Quả nhiên 10 

phút sau “thằng cu” cao to hơn bố, chở ông bố ngồi vắt vẻo một 

giò, tay xách nạng gỗ đến thật. Rồi hai chai nước suối, một ly 

“cà phê đểu” nhâm nhi cũng gần một tiếng. Trước khi về Thủy 

đưa cho năm trăm dặn dò rằng chẳng phải là phụ giúp thuốc 

men gì đâu mà là: “Nếu bác sĩ bó tay thì lấy tiền này mua thuốc 
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lá để xếp hàng trước mặt mà hút – Biết là chết thì còn kiêng làm 

con mẹ gì nữa”. Chân lý của thày Vũ Khắc Khoan hở Thủy? 

 Ngày 14.01.2015 : thứ tư, theo thông lệ các cụ thường 

gặp nhau. Sáng nay chỉ còn có 2 cụ, nay có cụ Phong Thủy ra 

góp mặt. Thôi thì trà tam rượu tứ. Đủ rồi. Thấy cảnh buồn hiu 

hắt như thế. BC lẩy Kiều : “Xưa sao đàn đúm chen vai. Mà nay 

thưa thớt còn vài cụ thôi”. Thời Huy Pinceau còn năng sớm tối 

đi về VN, bàn cà phê ba cái kéo dài, gà mái gà đực thi nhau gáy. 

Điếc cả tai các bàn bên cạnh.  

 Ngày 18.01.2015 : Hôm nay đã là 28.11.2014 âm lịch, 

chỉ cỏn một tháng là tới Tết Ất Mùi, báo bổ cũng đã xong. Số 

11 tưởng niệm Nguyễn Ánh. Mong cái năm 2015 này, cái năm 

con dê bạn bè đừng ai bỏ ai! Và các cụ Hiển đen – Quan lớn 

Lại, ông cậu họ Lê đỡ phải gửi hồ về dán giấy. 

 Ngày 19.01.2015 : 19 giờ Ngô Thế Hoành gọi điện 

thoại cho biết vợ chồng ngài đi du lịch Nga rồi ghé về Hà Nội, 

mới vào Sài Gòn lúc 17 giờ - vậy nhờ cụ mõ (Mõ lên chức cụ - 

vì già quá rồi) mời gặp nhau 8 giờ sáng mai nghe. Thời gian 

mình ở Sài Gòn có 3 ngày, 21 là lại lên máy bay về Canada rồi. 

 Ngày 20.01.2015 : Cụ Hoành  thuê hotel ở đường Gia 

Long xưa – gần chổ anh Dũng Điện ngày xưa mở tiệm may tại 

gia, trốn không vào “Liên đoàn thợ may ăn vải, thợ mã ăn hồ” 

để có chút vải may cái si líp cho thằng cu tí xuống đường chơi 

với bạn bè.  

Ngô Thế Hoành rất mến bạn, đã xuống trước cửa đứng từ 

bao giờ. Hôm nay đã mời nhiều mà chỉ có 4 thằng tham ăn hay, 

cũng thích bạn bè ngày xửa ngày xưa lần lượt đến. Đó là VK 
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Phong Thủy – cụ Lý nổ - cụ Thịnh Phét – cụ Hồng Khánh và 

BC. Điểm danh xong các cụ kéo nhau sang góc Lê Thánh Tôn – 

Nguyễn Trung Trực (giờ không biết còn tên xưa không vì 

không để ý) vào quán phở máy lạnh. Tô phở bò giá 50 ngàn. BC 

không biết ăn bò nên cầm chịch. Các cụ húp sùm sụp bằng thìa 

không dám bê cả tô lên húp. Bê tô lên mà húp mới thấm cái 

nước lèo ngọt vào xương tủy như cụ Vũ Văn dạo nào về ăn phở 

27 đã tuyên bố như vậy. 

No bụng rồi, các cụ lại kéo nhau về quán cà phê của các cửa 

hàng “Cự Đà” xưa. Gọi vậy vì phần lớn nơi này đã có chủ  mới 

và hầu như mọi nhà đều mở quán ăn miền Bắc với cà phê “cái 

nồi ngồi trên cái cốc” – Tên gọi các loại cà phê cũng khác – như 

nâu, đen nâu ,… nghe rất lạ tai. Mặc dù quê tôi cùng ở miền 

Bắc. Cụ Lý nổ lại tung hoành với cái máy ảnh “xịn” của con ở 

Thụy Sĩ cho. Cụ nói tiếng Anh tưới hạt sen nhờ anh mũi lõ mắt 

xanh chụp đầy đủ mặt các vị anh tài mặt mũi giờ nhăn nheo như 

trái táo tầu. 10 giờ tan hàng, lại hẹn hò, bâng quơ, vô định với 

nhau. 

9 giờ tối gọi điện thoại cho Kiền, cuộc đối thoại diễn ra 

trong một màn kịch ngắn nhất. BC: mày bị bệnh gì mà dầm dề. 

Hoành sẽ gọi cho mày. 

DK: tao bị bịnh “phí sức” 

Thằng này khai báo thành thật. Kết quả đã rõ, nên đối thoại 

chấm dứt. Hạ màn để nó phí sức thêm.  

 Ngày 23.01.2015 : Theo dương dịch thì hôm nay giỗ 

đoạn tang Đỗ Đình Lợi. Dũng mail về báo: “Vợ Lợi cho biết sẽ 

tổ chức giổ đại tường”. Và nhắc nó phải tới. Mới hôm nào và cả 

đến hôm nay chẳng ai nghĩ rằng chúng ta đã mất những người 

bạn chân tình. Tụi nó đi chơi xa và sẽ trở về gặp lại nhau thôi!   
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 Ngày 30.01.2015 : 16 giờ Loan “mắt toét” lên chở đi 

kiếm địa điểm tổ chức Tất niên: Tiễn ngựa đi mà đón dê về.  

Bàn về ngựa đực, ngựa cái dân gian đã chẳng từng nói chạy 

như ngựa tương đối cũng tốt – nhưng phương ngữ miền nam lại 

có tiếng “đ. ngựa” rất gợi hình (tạm tìm mà hiểu các cụ ạ). Sang 

năm lại là dê – Đàn ông bọn mình mang tiếng lắm vì cái ông dê 

này (cũng lại tự tìm hiểu các từ ám chỉ bọn mày râu). Loan bảo: 

Tất niên ở quán lẩu dê là hợp lý, uống rượu pha tiết dê… lên 

lắm mày ạ! BC: Dạ con xin ông, có thằng không biết xơi thịt dê 

thì tụi nó ngồi nhìn bọn mày múa đũa à? –Vậy thì đi đâu? Hai 

thằng vào đến cả chục quán mà không có nơi nào riêng biệt hào 

hứng như quán Cây Đa xưa. Thôi về! mệt quá. Uống hai ly 

nước mía ở Quận 8 lấy sức để ra về. Vì chẳng tìm được nơi nào 

vừa ý.  

 Ngày 02.02.2015 : Đằng Giao gọi cho biết hôm qua 

đi khám bịnh lại phát hiện ra bịnh “đái tháo đường”. Hèn nào 

người cụ cứ gầy rạc đi như thằng ốm đói. Mỗi thứ bịnh nó bào 

mòn một chổ trong cơ thể. Mà cũng lạ vì thằng này chuyên đọc 

sách nghiên cứu về các loại bịnh và cách chữa trị. Đương nhiên 

là phải thấy những hiện tượng ban đầu phát sinh ra các loại bịnh 

ấy chứ. Để nước đến chân mới chạy, tôi tưởng chỉ có mình tôi.  

 Ngày 04.02.2015 : BC gõ mõ báo các cụ nào có rãnh 

rỗi thì đi thăm cụ Vượng vào ngày 07.02 tập trung lúc 9 giờ. 

Năm nay bọn mình phá lệ không đến nó sau Tết như mọi năm. 9 

năm trời Vượng liệt, nằm ngày đêm trên giường là 9 lần anh em 

đều đến với Vượng. Các bạn ở xa xôi cũng rất thương Vượng. 

Nên năm nào Dũng cũng là chiếc cầu nối gửi về cho Vượng 

chút quà để Vượng “sắm Tết”. .  
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 Ngày 05.02.2015 : từ vùng biển Vũng Tàu, độc cước 

Lưu Ngọc Thủy lại về Bệnh viện Chợ Rẫy. Tết nhất đến nơi, 

người thì vui chuẩn bị đón xuân. Kẻ thì buồn đu dây cùng bịnh 

tật. Có lẽ đã khám xong nên hắn bảo: “các cụ tổ chức Tất niên 

theo thông lệ chứ?” 

- Ừ ! 

Vậy là ngày 07.02 tớ lại phải về Chợ Rẫy nữa. Nếu không 

có gì nguy hiểm cho “tấm thân đáng giá … không xu” này. Tớ 

sẽ ở lại dự cùng anh em. 

Đây là lần thứ hai Thủy mới lại cùng bạn bè họp mặt. Tôi 

nhớ không lầm thì lần đầu tiên là năm 2005. Thủy và Quyên 

ngồi trên ngựa sắt vượt hơn 100 cây số, và quán tổ chức Tất 

niên là quán Cây Đa ở Hồ Kỳ Hòa. Tình nghĩa CVA59 còn rơi 

rụng nơi đây vẫn đầy lòng thân ái.  

 Ngày 07.02.2015 : sáng nay anh em đến thăm cụ 

Vượng. Coi như là đã đại diện cho các miền Đông Tây Nam 

Bắc ở Sài Gòn, cụ Thắng và Kiền báo không tới được. Chắc 

chẳng phải là ngại xa xôi mà hai cụ không đi được. Hai cụ dặn 

3C bảo ứng cho tao vào quỹ anh em đóng góp để “mừng tuổi” 

Vượng.(tổng cộng hôm nay có 100 của Ấn Dũng biếu… có 2 

triệu đồng của các bạn nước trong.) 

Khác hẳn mọi lần, kỳ này Vượng ốm xanh xao, vẻ mặt mệt 

nhọc nhất là không nói nhiều như mọi lần. 

Đằng Giao hỏi: 

- Lúc này mày thấy khỏe không? 

- Hơn tuần nay tao ăn thấy không vô. Chắc không “thoát” 

khỏi mày ạ. 
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Cháu Hợp, đứa con trưởng của Vượng cho biết bố cháu tuần 

trước bị ngất đi hai lần. May ông cụ lại sống lại. Mẹ cháu đi coi 

thầy bảo nhà cháu sang năm có đại tang… 

Tôi ngắt lời cháu để trấn an Vượng: 

- Đừng mê tín, cứ chăm sóc thuốc men, ăn uống đầy đủ là 

khỏe thôi. Vui lên, Tết đến nơi rồi. 

Tuy nói thế, nhưng nhìn đôi mắt Vượng hóm sâu, vẻ tinh 

anh mọi khi hình như đã chết dần … tôi bảo quý cụ: 

Nào các bạn có gì biếu Vượng thì biếu đi và tôi lấy bao lì xì 

đỏ ối đưa cho Vượng kèm theo tên từng cụ ở gần có, ở xa có, 

biếu Vượng. Tiếc rằng hôm nay không có cụ Lý “nháy” cho vài 

“bô”- nhưng con Vượng cũng kịp ghi những hình ảnh bạn bè tới 

thăm Vượng ngày cuối năm vào máy hình của tôi. 

10 giờ 30 rời nhà Vượng, bọn tôi lại kéo nhau về nhà Đằng 

Giao xem tranh, uống cà phê và trà do bà xã Đằng Giao pha. Bà 

xã của Đằng Giao, là người luôn quý trọng và rất chân tình đối 

với các bạn của chồng. Cụ Loan chỉ trỏ bức tranh này đến tranh 

kia đưa ra mấy lời nhận xét vô thưởng vô phạt. Tôi bảo mày và 

tao chỉ là thứ cưỡi ngựa xem hoa. Biết đếch gì. Nó cười hì hì 

bảo: 

- Mỗi thằng có một cái tài. Nó vẽ tranh đẹp. Còn tao câu 

cá giỏi. 

Tôi bảo: 

- Mày đem thành tích câu được con cá bông lau 10 ký, mà 

không cho thằng Típ một khứa nào, nó rêu rao cả thế giới biết 

ấy à? 

Cụ Loan cười chống chế: 

- Nó có “xin” đâu mà tao cho … 
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Lúc ra về Đằng Giao gọi tôi bảo: 

- Tao cho mày bức tranh đem về treo Tết. Tao nghĩ là mày 

rất thích. Về treo lên sẽ biết. 

Quả nhiên đây là bức sơn mài vẽ về hình ảnh người nghệ sĩ 

ca trù. Một loại hình nghệ thuật mà suốt một thời gian dài 

những con người đầu óc thiển cận cho là nghệ thuật ấy chỉ 

nhằm phục vụ bọn giàu sang, phong kiến, cũng may nay đã 

phục hồi và hình như đã được UNESCO công nhận.  

 Ngày 08.02.2015 : Năm nay Tất niên – không tổ 

chức ở vườn xưa mà DK sau khi ăn đã lắc đầu. Năm nay cũng 

tất niên chay – tức ăn sáng ở nhà hàng Phong Lan. Cụ Kiền lại 

sỉ vả: “Năm ngoái đã chay, năm nay lại chay nữa. Chiều nay 

thằng nào biết ăn thịt cầy thì bọn mình đến đó Tất niên nữa – 

Tất niên lần 2. Thay thế sang năm tao không về dự được thì 

sao?  

Nhưng “Tất niên chay” mà vẫn vui vì có vợ chồng Thủy 

dự. Anh em họp mặt ngày cuối – năm con ngựa sẽ bước sang 

năm con dê - Ất Mùi – trong tình nghĩa, Kiền trách thế là trách 

vui thôi. Chứ nó là thằng rất quý bạn bè. Gặp Thủy nó rất mừng 

vì thấy Thủy bịnh nan y dòng dã ba bốn năm trời mà tinh thần 

vẫn vững. Bỏ cái lo thần chết gọi mời lúc nào không biết, để hội 

ngộ hôm nay với bạn bè. Trong giây phút ấy, ai cũng đòi chụp 

hình chung với Thủy. Thật cảm động. Rất tiếc hôm nay chỉ 

vắng cụ Giao-Long-Đậu-Đạt. Cụ Đạt thì được biết đi du lịch 

thăm con sau Tết mới về. Cụ Giao hai thứ bịnh nó thi nhau xem 

“thằng nào chiến thắng” trên thân xác cụ. nên cụ lơ lửng con tàu 

đi là phải. 

Tan hàng, lại chúc nhau khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. 

Chẳng biết có được một hai niên nữa không mà với tới số trăm. 

Nhìn nhau, thằng nào cũng mái đầu bạc trắng mà buồn?!   
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 Ngày 10.02.2015 : hôm nay đã là 22 tháng chạp, Lưu 

Thủy gọi cho biết hôm nay lại vào Chợ Rẫy vô thuốc nữa. Tết 

nhất đến nơi rồi mà mình vẫn còn lặn lội ở bệnh viện. Sao mình 

ham sống sợ chết thế nhỉ? 

Buồn mà nói vậy thôi chứ chết còn buồn hơn, nhất là cuối 

năm mà “ngoẻo củ tí” thì hết đường cho vợ con ăn Tết. 

16 giờ nó lại gọi tiếp bảo: “Chiều nay có bạn Đậu lại thăm. 

Chuyện xưa, chuyện nay xong, Đậu bảo tớ hôm Tất niên không 

đi được là vì các cậu tổ chức vào buổi sáng. Mà buổi sáng 20 ta 

thông lệ là tớ phải đi tảo mộ.  

 Ngày 10.02.2015 : theo dương lịch thì hôm nay là 

ngày cụ Ánh “lên đương”, ngày này, tháng này, năm ngoái 

nhóm CVA còn tụ tập nhau ở cửa trường Nguyễn Thái Học 

(xưa là nơi học sinh Nguyễn Trãi học nhờ) đi phúng điếu Ánh. 

Thời gian như bóng câu qua cửa. Chốc đã giỗ đầu.  

 Ngày 15.02.2015 : Cùng Hồng  Khánh lên chùa thăm 

cốt Phúc Thành. Phúc Thành mất cùng năm với Lợi và Quyên. 

Nó mới thấy mặt năm  mới Nhâm Thìn (2012) được ba ngày thì 

chui đầu vào bịnh viện chờ chết và nó chết thật. Đó là ngày 17.2 

thế là đã được 4 năm.  

 Ngày 16.02.2015 đến ngày 19.02.2015 : 
Tức 28 Tết đến mồng 1 Tết, các cụ Hiển “đen”, Dũng Điện, Đỗ 

Trung Ru, Lại Quốc Ấn, Độ Đen, Ngô Thế Hoành, … nước 

trong đều đánh email qua lại chúc Tết năm mới Ất Mùi (2015) 

ríu rít. Nếu cả năm được như lời chúc thì sướng quá.  
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 Ngày 20.02.2015 : Trần Trí Vượng chết! Mới chưa 

qua ba ngày Tết thì một cụ lại đi về cõi thiên thu. 5 giờ sáng 

Dũng từ San Jose gọi về bảo: “Mày biết tin Vượng chết chưa?” 

– Tôi bảo nó: “Chết bao giờ?” – “Lúc 1g30 phút đêm. Ở đây tao 

đã thông báo cho anh em rồi. Có gì tao lại phải nhờ Thắng đại 

diện các bạn nước ngoài đến phúng điếu nó. Cần nhất  bây giờ 

là mày cho tao biết ngày giờ tụi mày lên thăm nó cũng như ngày 

động quan.” 

Nghe Dũng nói, tôi bàng hoàng một lúc. Mới đi thăm nó 

ngày giáp Tết mà nay đã thế này ư? Tôi cũng chẳng dám trách 

con Vượng là tại sao không cho bạn Vượng ở đây biết – bởi vì 

Dũng chơi rất thân với bố các cháu. 

Tôi quay điện thoại gọi cháu Hợp thì tin tức cũng đúng như 

Dũng nói. Cháu cũng cho biết là gia đình cháu đâu có ngờ bố 

cháu đi lẹ thế. Bố cháu đi đúng vào ngày sinh nhật của ông, Bác 

ạ. 

Tôi hỏi: 

- Vậy bao giờ nhập quan và quàn bố cháu ở đâu? 

- Dạ, mẹ cháu vừa đi coi thầy về. Họ cho biết là 11 giờ 

hôm nay gia đình cháu làm lễ nhập quan ở nhà rồi đưa lên nhà 

tang lễ ở Gò Vấp, sau chùa nghệ sĩ. Đến 23 này mới đưa bố 

cháu đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa. 

Nói chuyện xong với con Vượng, tôi quay điện thoại gọi 

Khánh – ông xe ôm yêu quý của tôi – đã thay thế Phúc Thành 

chở tôi đi Đông, Tây, Nam, Bắc. Tôi cũng bảo cho Khánh hay 

là Vượng quàn ở nhà tang lễ Gò Vấp. Chứ lối vào nhà nó như 

địa đạo Củ Chi làm sao “khiêng” ông ấy đi được. Khánh bảo 

tôi: Mình thay thế ông Trưởng đang làm cơm cúng các cụ. 

- Thì tao cũng vậy. Giờ biết làm sao? 
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Hay là được món nào mình bê lên trước, thắp nhang khấn 

vái rồi “tếch” – vợ con sẽ mang các món còn lại lên dần dần. 

Hôm nay mình cúng các cụ theo lối nhà hàng mày ạ. Được 

không? 

Nó bảo: 

- Vợ tao yếu có làm được gì đâu? Trăm dâu đổ vào “đầu 

tao” cả. 

- Vậy để tao cố lết lên vậy. 

10 giờ Khánh gọi: 

- Tôi sẽ lên ông. Ông chờ tôi 10 giờ 30 là tôi tới chở ông . 

Chẳng biết nó đã tìm ra biện pháp gì để cúng các cụ vào 

ngày mồng 2 Tết này. Nghĩ mà thấy tội. 

Vượng nằm trên chiếc giường quen thuộc 9 năm. Bất động. 

Đầu đội nón bụt màu nâu. Quần áo màu vàng, y phục này có 

phải là dùng cho các cụ đã hưởng tuổi trời từ 70 trở lên không? 

Tôi gọi thầm: “Vượng ơi! Kể từ hôm nay bọn mình chia tay 

nhau vĩnh viễn rồi. Vợ mày trả nghĩa vợ chồng. Con mày trả 

chữ hiếu, trên dưới hơn 9 năm. Mày nằm còn sống mà vẫn như 

không. Thôi thì giải thoát cho nhau hôm nay cũng là điều tốt.” 

Tôi và Khánh theo xe tang lên chỗ nhà tang lễ để hôm nào 

anh em có đi còn biết lối chỉ cho nhau. 

14 giờ hai thằng trở về. Bụng đói, miệng khát. Kiếm nơi ăn 

uống không có. Vì hôm nay mới mồng 2 Tết, chưa ai buôn bán. 

Đường phố nắng chang chang. 

 Ngày 22.02.2015 : Hẹn các cụ 9 giờ tại nhà tang lễ 

Quận Gò Vấp. Nên mới 7 giờ 30 đã cùng Nghiễm, Sỹ Long hẹn 

lên Hòe để chở cụ Chu đi, vì đường xa quá mà cụ cưỡi cái con 

ngựa “đàn bà” – Honda dame đời 68 nay đã như bà già hết phi 
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chỉ còn lết. Tới nơi đã thấy đầy đủ mặt các bạn già, “cùng một 

lứa bên trời bẩy chục”, ngồi hai bên dãy ghế đá bên hông nhà 

quàn.  

Trước khi vào nhìn di ảnh Vượng lần chót, Đỗ Xuân Thắng đại 

diện các bạn nước ngoài gửi chị Vượng và các cháu số tiền 

“một ngàn năm trăm đô” của anh em gửi về phúng điếu Vượng. 

Rồi ai điếu, rồi trống kèn bát âm nổi dậy. Rồi lần lượt thắp 

nhang, đứng bùi ngùi trước người bạn từ nay đã trả xong kiếp 

người trần tục. Anh em ra về lúc 11 giờ. Trời mùa xuân mà 

chẳng mát chút nào.  

 Ngày 23.02.2015 : Hẹn Loan 6 giờ, cùng bên lò thiêu 

Bình Hưng Hòa, đón đầu đám ma Vượng ở đó. Lên Gò Vấp thì 

xa quá. Đằng nào thì cũng gặp nhau, nghĩ tới cái lò thiêu này đã 

đưa bao nhiêu bạn bè thành tro bụi mà nghĩ tới phiên mình rồi 

cũng vậy mà thôi. Phúc Thành ở lò số 1, đầu ve rồi Tước, Sinh 

lò giữa nay chẳng nhớ số mấy –rồi Ánh. Nay tới Vượng chỉ lát 

nữa thôi cũng thành tro bụi. Có nhìn thấy nhau nữa đâu.  

 Ngày 27.02.2015 : Dũng thay mặt các bạn gửi tiếp 

“một ngàn một trăm năm mươi đô” đến gia đình Vượng. Thằng 

này ăn ở với bạn bè chân tình nên khi nằm xuống, bạn bè còn lại 

nhớ thương, giúp đỡ thật nhiệt tình. Gọi điện thoại cho cháu 

Hợp, con trai trưởng của Vượng. 15 giờ 15 cháu tới nhà lấy số 

tiền trên. Tôi dặn cháu là gửi thư cho bác Dũng để bác ấy biết 

và chính bác cũng yên lòng. .  

 Từ ngày 05.03.2015 đến 06.03.2015 : 

Dũng yêu cầu chuyển một số hình ảnh của các bạn trong ngày 

lên phúng điếu Vượng để nó làm một số bài đi với hình trên bản 

tin CVA59 gì đó. Lại phải đi nhờ. Nhưng chắc cụ Lý đã chuyển 
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rồi, duy nhất còn thiếu hình lúc nhập quan của Vượng, nên nó 

cần chăng?  

 Ngày 06.03.2015 : Dũng thư cho biết Trần Lam 

Giang phải đi mổ. Nhưng con cháu khuyên không nên đụng vào 

dao kéo trong lúc tuổi già. Tôi hỏi:  “mổ gì? Mổ … à?” nó cười 

chửi: Bạn đau mà mày còn tếu! Nó tiếp tục khen “mèo dài đuôi” 

Năm thằng Lợi chết vào ngay ngày mồng một thì bọn tao ở đây 

có vài thằng lăn lưng với nó. Còn thằng Vượng cũng đi vào 

mồng hai Tết chỉ thấy ô Quân, ô Hồng Khánh “lăn lưng”. Cám 

ơn mày đã lấy “tình xưa để ca tụng ngày nay”. Chắc tao và mày 

làm đều vì cái tình cả thôi. Đừng thổi nhau cho bọn nó lại phê 

… đau đầu.  

 Ngày 08.03.2015 : San “thẹo” gửi mail ca ngợi sự gõ 

mõ nhanh nhậy của Dũng Điện ở miền Bắc Cali. Còn nó thật 

thảnh thơi vì dùi mõ chưa làm trầy thêm sườn mõ phát nào nữa. 

Tôi cũng bày đặt i-meo, i-miếc nhưng chưa biết để dấu nên câu 

văn thành “Mo De Choi” và bảo các cụ tự theo dấu vào cho ra 

tiếng Việt. Quả nhiên ba ông thần, mỗi ông bỏ dấu mỗi khác 

thành ý nghĩa mỗi ông mỗi khác. Xin quý đồng môn nào thích 

cứ cho dấu vào mà đọc chơi: vui ba ngày Tết.  

 Ngày 14.03.2015 : Cụ Lý “nổ” mời quý cụ ăn tân gia 

nhà mới xây ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Nhưng để các cụ 

khỏi đi xa tham quan nhà mới. Lý “nổ” đã mời các cụ tới quán 

Phương Các ăn sáng, uống cà phê và ngắm nghía căn nhà mới 

xây theo kiểu nhà ở Thụy Sĩ, nhà đẹp tốn xu mới có. Cụ bán căn 

nhà ở Thanh Đa, nơi cũng sắp giải tỏa, nghe đâu sẽ làm khu giải 

trí có cả “cờ bịch” cho khách nước ngoài đi du lịch … có chỗ ăn 

chơi mới móc được “đô” làm giàu kinh tế cho Thành phố. Chứ 

cứ quanh đi, quẩn lại: hết Bưu điện, Nhà thờ Đức bà, Bảo tàng 
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Chiến tranh hay địa đạo Củ Chi… khách du lịch có lẽ họ chỉ 

đến một lần rồi thôi như báo chí đưa tin. 

Chiều cũng Nghiễm đem lễ xuống giỗ Thành ngày mai, Thành 

mất năm 2012. Nay đã mãn tang. Lại nhớ mồng một Tết năm ấy 

nó vừa khóc vừa báo tin Lợi mất ở Mỹ đúng vào mồng một Tết 

Nhâm Thìn.  

 Ngày 06.04.2015 : Dũng mail cho biết LDS ra mắt 

cuốn sách mới viết, in chưa khô mực, mời quý thân hữu, đồng 

môn tới tham dự. Hình như cụ  Độ Đen đứng làm MC và Trần 

Lam Giang cũng cố gắng đi từ Sacramento đến tham dự cùng 

các bạn. Tóc bạc, chân lủng lẳng vẫn không thể nào quên bạn 

bè. Đáng quí!  

 Ngày 09.04.2015 : Hôm nay đã là 49 ngày của Trần 

Trí Vượng. Thằng mãn tang. Thằng thất thất lai tuần. Hết đám 

mời này đến đám mời khác. Bạn bè đi dự, đi ăn rồi nghĩ tới 

phận mình sớm muộn rồi cũng đến ngày như thế. 10 giờ Trần 

Lam Giang gọi điện báo đã đi mổ cái chân “bất kham” rồi. 

Trước khi mổ, thầy trò chén chú chén anh. Người lấy tinh thần 

mày mò cắt vá. Người có hơi rượu quên đau! Tin cuối cùng nó 

nhờ nhắn lại đó là nó đã nhận được bức tranh sơn mài của ĐG 

tặng. Nó treo ở giữa nhà, đi ra đi vào ngắm nghía, tạ tình người 

đã cho tranh.  

 Ngày 06.05.2015 : Đậu “trắng” gọi điện thoại bảo: 

“Sao tớ gọi cho Thủy ở Vũng Tàu mà không có tín hiệu gì? Cậu 

liên lạc thử xem sao?” Tâm trạng các cụ giờ đều yếu bóng vía 

cả rồi. Liên hệ mà không có ai trả lời thì suy luận ra chỉ có đi 

nằm bệnh viện vì gia đình chỉ có 2 ông bà trông nhau. Sợ chứ. 
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Tôi bèn gọi nhờ Hải Râu ở Vũng Tàu chạy lại nhà Thủy. Dặn 

nó rằng: “Nếu có trống kèn thì gọi ngay cho mình nhé”. 

Một lúc sau Thủy nhắn tin: “Cám ơn các cụ, nhà cháu vẫn 

còn trên cõi đời này”. Thủy cho biết vì sửa nhà nên con cái nó 

tháo hết đường dây điện thoại bàn. Cụ Đậu lo, tớ sẽ gọi cho Đậu 

ngay. Thời buổi này mà không sài điện thoại di động là … thất 

bại. Tôi hỏi cái thất bại là thất bại gì? 

Thủy cười trả lời: Cái điện thoại này là để ta nói dối hay 

nhất. Ví như có ai gọi tới, ông không muốn tiếp. Ông sẽ nói dối 

là đang ở Vũng Tàu với tôi. Cái thứ này ông dùng “mềm lưỡi” 

còn bày đặt hỏi. 

Hắn cười hi hi và cúp máy. 

 Ngày 25.05.2015 : Cháu Hợp, trưởng nam của 

Vượng đem thiệp lên mời các bạn của bố cháu đến dự 100 ngày 

tại nhà hàng ở Gò Vấp vào lúc 18 giờ. Đành từ chối và cám ơn  

gia đình Vượng vì xa quá, mắt lại kèm nhèm. Thật thua cụ Đạt, 

cụ tận Khánh Hội mà vẫn đi được. Thằng 77 thua thằng 82, xưa 

nay hiếm!  

 Ngày 25.05.2015 : Lại Quốc Ấn tin cho biết Bùi 

Khắc Kỳ mới đột quỵ, may thoát. Kỳ “đen” xưa là cặp bài trùng 

với Vũ Trọng Dụng. Hai ông sau khi ở CVA ra đều đầu quân 

làm nghề săn cá mập như cụ San thẹo. Nay cụ Dụng bầy đặt thi 

Râu. Trông cũng đẹp nhưng đều thua râu Lưu Ngọc Thủy hết. 

Không tin các cụ moi hình cuộc “thi râu” do Dũng in ra sẽ rõ.  

 Ngày 30.05.2015 : cùng Hồng Khánh-Ngô Cảnh 

Loan đem lễ lên cúng 100 ngày Vượng. Lại con hẻm ngoằn 

ngoèo ruột dê mà lần nào lên thăm Vượng nó cũng bảo: ngõ này 
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thì lúc chết khiêng hòm ra làm sao được? Phải cảm phục mấy 

ông nhà đòn. Tôi nhớ có lần đi đưa đám ma một người quen ở 

ngõ chợ Chuồng Bò – ngã 7. Dọc ngõ ấy người ta giăng dây 

chằng bạt chằng chịt. Quan tài người chết được chằng dây rồi sỏ 

đòn từ đầu đến sau và khiêng đi như khiêng rọ heo ra tới xe tang 

đậu ở ngoài đường. Khiếp chưa lòng nhân bản của con người 

Việt Nam bây giờ! 

7 giờ tối, cụ Chấn (sước danh Chấn “bốn cho”) gọi bảo: 

“Thứ tư 03.06 này tao phải đi mổ gan vì thuốc đánh không vô. 

Cụ dặn dò là tao đã làm một danh sách bạn bè, khi nào con tao 

gọi thì tụi mày lên với tao lần cuối nhé. Nay tao chỉ thấy tình 

bạn CVA là quý. Nhớ nghe mày. Quả thật đám ma nào của bạn, 

cụ Chấn cũng đi, viết điếu văn rất cảm động. Bạn bè ơi! Hãy 

quên đi quá khứ. Xả hết những mặc cảm về nhau. Chấn năm 

nay, năm 2015 này đã 84 tuổi, già nhất trong lớp anh em 

CVA59.  

 Ngày 14.06.2015 : cụ Đạt năm nay “chuyển biến” 

mừng sinh nhật “cắt tóc phi dê” – 14.7 sang ngày 14.6. Cụ cho 

biết ngày này là ngày động phòng hoa chúc của cụ. Tính đến 

nay lễ “kim cương” rồi. Nên tổ chức cho cụ bà vui. Bạn bè thì 

dù là lễ gì chăng nữa, hễ cụ mời là phải tới thôi. Trước đó 

Dương Kiền đánh mail dặn BC: mày phải lấy ra đọc cho cụ Đạt 

nghe nguyên văn lá thư này của tao - thư như sau: “Tôi với cụ 

thật không có duyên đến dự lễ kim cang của hai cụ. Vì hôm nay 

14.06 em tôi là Dương Phục phải lên chùa xin lễ, mang cốt ông 

già, bà già đi thủy táng. Quý sư cho biết để lâu mấy chục năm 

rồi cũng không tốt, vả lại anh em tôi không còn ai ở Việt Nam 

nữa mà lên chùa nhang khói cho các cụ, một lần nữa cụ Đạt 

thông cảm cho tôi nhé. DK”. 
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Nghe tôi đọc thư xong, cụ phán một câu tiếc nuối : “Thế là 

hôm nay không có đối thủ”. Cụ uống được bao nhiêu mà than 

nhỉ. Cụ thích nhìn DK uống rượu như tiên ông, đạo cốt mà thôi, 

có phải thế không cụ? 

Trong bàn tiệc lúc ấy có một khách mời ngồi chung. Khi 

rượu đã thấm, cụ vuốt râu nói như than thở: sống với nhau 50 

năm đến bây giờ còn anh anh, em em thật hạnh phúc. Rồi ông 

nâng ly ngâm “… Nhớ em, nhớ đến nát nhừ chiêm bao” Nghe 

cũng thấy thương tâm.  

 Ngày 22.06.2015 : 11 giờ trưa, TL Giang từ nơi xa 

xôi tâm sự. (Nơi Giang ở chắc đã là đêm). Nó nói: Tao không 

ngủ được, dậy làm bài thơ này tặng thằng Đằng Giao vì hôm nọ 

nói chuyện với nó. Giao nó có vẻ khinh mấy thằng mắt trắng. 

tiếc rằng cứ phải tiếp xúc với bọn này. Gặp tao, nó như được xả 

hơi, “tế” lên ghê quá. Thằng này cũng họ Trần. Tao họ Trần, 

nhưng tao thuộc giòng chính thống vì phạm phép nước nên cụ 

Tổ tao bị đầy vào diêm phố Thanh Hóa. Tao chắc thuộc cái zen 

ngang tàng của ông cha nên tao … cũng ngang tàng, như cua bò 

vậy.  

 Ngày 07.07.2015 : Mấy thằng tổ chức chia tay với 

Dương Kiền vì cuối tháng 7 này nó lại về Na-uy. Cuộc ăn nhậu 

bỏ túi này do Loan “mắt toét” làm chủ sị. Cả bọn đều quyết 

định ra quán gà nướng ở Thanh Đa. Quán này có tên là Bẩy Đực 

mà dạo xưa Lê Nhân Ảnh còn ở VN cũng từng qua lại nơi đây. 

Nhớ có lần một khách nữ được mời. Nghe tên chủ quản cô đã 

phát ngôn một cách sợ sệt rằng: “Một đực cũng đủ chết mà đây 

những bẩy đực” 

Hôm nay , DK vác chai Remy Martin tới chung vui. Đối ẩm 

hôm nay “quật ngã” chai rượu này chỉ có cụ Đạt, cụ Lý. Còn cụ 
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Loan mọi khi đưa ly nào cạn ly ấy, nay long thể bất an, cụ cới 

giáp quy hàng. Thân hữu Nghiễm cũng chỉ qua lại vài ly. Nói 

chung đồ ăn ngon; đĩa thịt gà vừa đem lên, tôi bảo dành cho 

Kiền cái phao câu, nhưng tìm mãi không thấy. Hỏi: thằng nào lẹ 

tay, tinh mắt thế? Thịnh Phét vừa nhai vừa bảo: Tao nhai nó rồi. 

Vui thật. Có mỗi cái phao câu mà 8 thằng 16 con mắt tìm đều 

thua cả một thằng. Cuối buổi ăn, thân hữu Nghiễm đăng ký 

mồng 7 tháng 8. BC tháng 9 và Kiền nói tao tháng 10 … 

Chia tay lúc 17 giờ 30, đều hẹn Kiền về sớm. Tôi lại thấy 

thấp thỏm chờ điện thoại của Kiền như mọi khi rằng: “Tao đã 

về. Có thằng nào bỏ anh em không? …”.  

 Ngày 12.07.2015 : Mời gọi các cụ cho bài vở để làm 

số Xuân Bính Thân cũng là nơi ghi lại những kỷ niệm cùng 

Vượng mất dạo đầu năm. Nhưng kêu mời mỏi cổ, các cụ đều trả 

lời: viết lách bây giờ khó quá.Ý nghĩ về Vượng thì nhiều mà 

viết thành bài nói lại biến mất. Dũng cũng trả lời: “Tao kêu gọi 

hộ mày trên toàn thế giới, lên tận mây xanh, nhưng đừng hy 

vọng gì.  Các cụ nhà ta ngồi “đấu” với nhau thì rất hăng nhưng 

cầm đến bút thì chẳng ra văn – dù là văn đấu hót. Thua rồi mày!  

 Ngày 22.07.2015 : Các anh CVA58 Phan Trọng 

Trường, Nguyễn Thăng Long, Trần Quang Nhiếp mời các cụ 

CVA59 lên Văn Cao thưởng thức cà phê, cảnh nơi này thì 

thoáng mát. Hai cây sake thả bóng xuống chiếc hồ nhân tạo. 

Cảnh vật có vẻ u nhàn, lại thêm những bản nhạc xưa của Văn 

Cao – một Văn Cao không sắt máu – thả từng nốt nhẹ nhàng 

trên phiếm đàn piano. Lời không có, chỉ có nốt nhạc buông rơi. 

Nhưng cà phê nhạt phèo. Phin cà phê từng giọt rơi nguội ngắt 

và cuối cùng thì tiền chém đến vỡ mặt. 
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12 giờ trưa, chắc 10 giờ đêm chổ Giang ở, nên nó lại không 

ngủ gọi điện thoại về bảo: “Tao bị bịnh phổi tái phát. Tao lại 

chơi gạo lứt muối mè tiếp. Hồi thày Nguyễn Khắc Hoạch ở Văn 

Khoa, chắc mày nhớ, thày cũng bị phổi, tao chỉ thày ăn như tao. 

Được ba hôm thày gọi – khó nuốt quá ông Giang ơi! Thày gọi 

tao là ông vì thày cho là lớn hết rồi. Sang cái đất nước này thì 

thày trò đều là con số không cả, vì lại phải lập thân như nhau. 

Nên là “ông” tuốt. Vài tháng sau tao nghe tin thày mất. Tao ăn 

vẫn sống! 

Bây giờ tao đọc cho mày nghe một bài thơ. Tao làm lâu 

lắm. Lấy giấy bút ra, Tựa là “Rối tung mái tóc”. Chép xong, đọc 

lại sau cuộc nói chuyện trên trời dưới đất mà thấy ngậm ngùi. 

Lại nhớ có lần Giang bảo gọi điện thoại vẫn thú vị hơn vì 

được nghe tiếng nói của nhau đủ cả thất tình. Chứ sử dụng meo 

miếc, đọc cái thứ chử “vô hồn” ấy chán ngắt.  

 Ngày 07.08.2015 : Hôm nay là đúng một tháng DK 

về Na-uy – tháng 9 nó sẽ trở lại Việt Nam làm chủ sị tại quán 

Bảy Đực. Theo quy ước miệng, thân hữu Nghiễm vác chai 

Chivas 18 tới làm đầu tàu cho ngày mồng 7 đầu tháng, cụ Đạt 

già xa xôi vùng Khánh Hội tới sớm nhất. Rồi gà vừa mới đưa 

lên, bằng ấy con mắt chỉ “lục tìm” cái phao câu. Lần sau tới 

phiên BC làm đầu tàu có lẽ phải “chơi” màn bốc thăm về “cái 

ấy” cho hào hứng. Trong ly rượu nồng; Kiền ơi! Về nhanh nghe 

mày! Cụ nào cũng nhắc, chắc mày sốt ruột lắm đấy.  

 Ngày 10.08.2015 : Lên thăm cụ Hòe vào buổi sáng 

xem sức khỏe về tim mạch của cụ lúc này ra sao. Cụ cho biết ổn 

định và sáng nào cũng vác cái máy đo tension ra kênh Nhiêu 

Lộc, đi vài vòng tập  thể dục xong, cụ ngồi ghế đá thở. Rồi lấy 

máy ra đo cho mấy cụ cũng ra nơi này làm chim bay cò bay. Đo 
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xong, cụ giảng giải về bịnh này tật nọ rồi cách chữa thế nào, ăn 

uống ra sao để tránh các loại thực phẩm chết người hàng loạt 

như hiện nay … và 9 giờ mới bò về.  Cụ bà đã “chọc” cụ ông 

với bọn tôi rằng: “ông Hòe nhà tôi lúc này ghê lắm đấy các bác 

ạ”. Tôi hỏi : “ghê lắm là sao hở chị?” Không đợi bà trả lời, họ 

Chu quay nhìn bà vợ tấm cám của mình rất đắm say và buông 

một câu rất thơ mộng rằng: “Tôi vẫn yêu bà như thuở ta mới 

quen nhau mà!” Ôi, tình yêu bất diệt!  

 Ngày 04.09.2015 : Little Saigon 2015 vui vẻ. Các cụ 

CVA già khụ lại gặp nhau tay bắt mặt mừng. Thời gian như lưỡi 

hái tử thần chẳng biết ai còn ai mất. Lại phải nói câu buồn ghê!  

 Ngày 07.09.2015 : Lại quán xưa chờ đón Dương 

Kiền về. Tôi bào từ giờ đến cuối tháng như mọi năm, nó về sẽ 

alo, à lồ cho tôi và hỏi câu thường lệ: “Có thằng nào đi không 

mày?...”.  

 Ngày 14.09.2015 : tưởng niệm Nam Sinh Trí (2013). 

 Ngày 18.09.2015 : Tưởng niệm Lam Kiều (2005). 

 Ngày 19.09.2015 : Nguyễn Tự Chi về chơi. Kỳ này có 

dẫn cả vợ con về thăm quê hương bản quán bên vợ. Còn quê nó 

ở tít Hàng Nồi Nam Định xa xôi. Nhà xưa con phố ấy đã là nhà 

người khác từ hơn thế kỷ nay rồi còn đâu nữa mà về. Lại nhớ 

Dương Kiền làm bài thơ “nhà đâu” từ xứ Na-uy. Nguyễn Tự 

Chi vẫn giọng nói nhanh, nói không kịp thở mà người nghe 

cũng chẳng kịp trả lời. Tóc vẫn đen, bẩy mươi ngoài, mặt vẫn 

“búng ra sữa. 
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 Ngày 20.09.2015 :  9 giờ cùng Chi lên chơi thăm 

Đằng Giao đang bịnh, lừ đừ. Nhưng thấy ông “bạn vàng” ngày 

xưa thì hình như giảm bịnh. Hai cụ đấu rất hăng chỉ đến lúc bà 

xã Giao xuống mời các cụ lên ăn sáng mới tạm ngừng. Trên 

đường về nó bảo: “Xôi gà vợ thằng Đằng Giao làm ngon thật. 

Tao muốn đớp một dĩa nữa, nhưng ngại”. Đến nửa đường ông 

Chi thấy BC chạy xe loạng quạng quá. Ông bảo: “Mày dừng xe 

đi, cho tao đi xe ôm”.  

 Ngày 22.09.2015 : Nghe tin Chi đang ở Việt Nam. 

Các cụ Dũng, Ấn,  Độ Đen gửi thư về tới tấp dặn rằng gặp 

thằng Chi thì “cho anh em gặp ngay. Bởi từ ngày lưu lạc đến 

giờ không có tin gì của Chi cả”. Dũng thì ghi số điện thoại dùng 

trước và sau ngày thay số - Ấn thì bảo mày đưa số điện thoại di 

động của tao, lúc nào cũng lũng lẳng trong túi. Lại còn tha thiết 

dặn Chi nếu về kịp thì ngày 27 này gặp nhau ở quán phở gà An 

Nam. Tụi này sao nó “quấn” thằng Chi đến thế nhỉ? Ôi, tình 

bằng hữu đến thế trên đời thật hiếm.”  

 Ngày 23.09.2015 : Ngày Hoàng Trường Việt mất 

(2004).  

 Ngày 01.10.2015 : Dương Kiền gửi thư cho các bạn xa 

gần rằng nó bị ung thư phổi, đang lan tới não và đang nằm ở 

bịnh viện tại Bergen. Câu cuối là: xin các bạn cầu nguyện cho 

tôi. 

Bạn bè khắp nơi đều gửi thư cho Kiền động viên Kiền và tin 

rằng với nền y học ở Na-uy thì Kiền sẽ qua căn bịnh này. Đó là 

thư của Ngô Thế Hoành, của Ấn, của Dũng, của San sẹo, của 

Thắng, của Ru v.v… 
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 Ngày 02.10.2015 : Tôi bắc cầu không vận tới Uyên 

Giang, một người bạn thân đi khóa 2/68 với Kiền và đang định 

cư ở Na-uy. Tên này ở cách chổ Kiền 500 cây số, nhưng lại ở 

gần con trai lớn của Kiền nên tin tức về Kiền được thông báo 

nhanh. Tôi vẫn tin là Kiền chưa đến nỗi nào nên viết tếu cho 

Uyên Giang rằng: “… Tao hy vọng Kiền còn sống chục năm 

nữa í chứ. Tao hơn nó một tuổi, tất nhiên là tao “đai” trước. Khi 

đó tao sẽ phải lẩn trốn để không bị ép đớp tô cháo lú, để thấy nó 

xuất hiện thì ra nắm lấy nó mà hàn  huyên, hỏi thăm các cụ còn 

trên dương thế ra sao. Đớp cháo lú vào thì bố mẹ mình cũng 

chẳng nhận ra, nói gì tới bè bạn, phải không mày?”. 

Nhưng 8 giờ tối. Tôi nhận được tin của Uyên Giang cho 

biết: chân tay Kiền không nhấc lên nổi nữa rồi. 

Tôi gọi Đằng Giao và những thằng bạn thân của Kiền báo 

tin. Đằng Giao bảo: Sao nó suy sụp nhanh thế nhỉ. Xa xôi làm 

sao thăm nó?  

 Ngày 03.10.2015 : Gửi cho Uyên Giang hỏi số điện 

thoại của đám con Kiền và email của các cháu, nhờ nó chuyển 

cho Dũng ở San Jose để tiện việc. Chứ thông tin cứ qua lại Việt 

Nam rồi lại chuyển qua các bạn nơi khác rất mất thì giờ. Uyên 

Giang bèn ghi các yêu cầu trên và báo đã đưa cho Dũng. Riêng 

hai thằng vẫn thư đi tin lại vể tình trạng của Kiền. 

Cuộc gặp ngày 07 hàng tháng của nhóm bạn ở Việt Nam 

theo thông lệ ở quán Bẩy Đực được xóa dấu vết từ đây vì chẳng 

thằng nào còn “tâm hồn ăn nhậu”  nữa. Đủ biết các bạn yêu mến 

Dương Kiền như thế nào!  
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 Ngày 12.10.2015 : Bất ngờ, tất cả bạn bè đều nhận 

được email của Kiền với niềm tin bịnh sẽ khỏi. Nội dung thư 

đại khái “đã vào bịnh viện vô thuốc và thấy rất tốt”.  

 Ngày 16.10.2015 : Lê Nhân Ảnh về Việt Nam. Khi 

Ảnh gọi thì BC đang nằm cấp cứu tại bịnh viện 115, cả nhà dồn 

vào đấy nên Ảnh không liên hệ được. 

Buổi tối bò về. Ảnh mới gặp. Hỏi: mày làm sao? Trả lời : tự 

dưng ngất đi. – Đỡ chưa? – Đỡ rồi. – Mai cà phê, ăn sáng được 

không? – Tính sau nghe mày? Mày về một mình hay về cặp? – 

Một mình.  

 Ngày 29.10.2015 : Tin từ Uyên Giang ở Na-uy gửi về 

cho biết Dương Kiền đã hôn mê. Từ ngày 27.10.2015, gia đình 

đã lên chùa đọc kinh (?) Vậy là sao? Mới hôm nào Kiền bảo vô 

thuốc rất tôt? Gọi báo tin cho Đằng Giao, nó bảo: nếu nó hôn 

mê thì nguy rồi. Tội quá. Tôi nhớ năm 2012, Thành cũng hôn 

mê, nằm Chợ Rẫy hơn một tuần rồi ra đi.  

 Ngày 30.10.2015 : LQA cho biết mới đăng tin trên 

mục “Tìm trẻ lạc”. Nội dung như sau: “ Hiện nay chúng tôi thất 

lạc một em bé cỡ 76 tuổi. Da ngăm ngăm đen giống dân chài 

lưới. Em bé này có tên San Thẹo. Tóc lưa thưa. Ống chân lồng 

sắt như ống thép nước. Em mất liên lạc từ tuần trước, trên 

đường đi Arizona. Nếu ai gặp xin “xách cổ” em lại quán Uyên 

Thi cũ. Chúng tôi xin hậu tạ.” 

Nhờ đăng báo mà hai ngày hôm sau, San Thẹo ra đầu thú. 

LQA vội báo tin: Các cụ yêu trí, anh em chúng ta vẫn còn “anh 

San thẹo thân yêu”.   
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 Ngày 02.11.2015 : Tin từ Na-uy cho biết Kiền đã tỉnh 

lại sau khi vô hóa chất bị hôn mê. Hiện tại Kiền nằm ở một 

phòng “nội bất xuất, ngoại bất nhập.” Hi vọng Kiền có  thể vượt 

qua căn bịnh này.  

 Ngày 07.11.2015 : Uyên Giang từ Na-uy mail về cho 

biết: Kiền không thể vô thuốc được nữa. Bác sĩ cho biết vì sức 

khỏe của Kiền quá yếu. Đánh thuốc vào có thể đi luôn, nó nói: 

số mệnh của Kiền chỉ còn tính từng giờ, từng ngày thôi. Sao tin 

buồn quá vậy. Báo cho Dũng, nó vội mail về bảo: Mày cho gấp 

tao pháp danh của Dương Kiền nghe. 

Than ôi! Pháp danh mày muốn biết liệu có cứu được Kiền 

không?  

 Ngày 17.11.2015 : 9 giờ sáng Đằng Giao gọi điện thoại 

báo Dương Kiền đã chết. Tin quá đột ngột vẫn chưa tin lời 

Đằng Giao. Nhưng 10 giờ nhận được thư của Uyên Giang từ 

Na-uy gửi về cho biết: Kiền đã chết lúc 8 giờ 50 phút rồi. Thi 

thể của Kiền quàn tại bịnh viện. Gia đình đã mời các thày tới 

cầu siêu cho Kiền. 

Thế là hết. Là mất Dương Kiền thật rồi. Gửi thư cho Dũng 

báo tin này. 

Từ nay hết mong đợi mày về tháng 9 nữa Kiền ơi!  

 Ngày 17.11.2015 : Qua chị Phúc Thành, các bạn còn lại 

ở Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cho Dương Kiền tại chùa Giác 

Ngạn, ngôi chùa mà 4 năm trước, ngày Phúc Thành còn sống 

cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho Đỗ Định Lợi – Rồi Phúc Thành 

cũng ở đây và nay là Dương Kiền. 
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Hình Dương Kiền được Từ Băng nhận qua Uyên Giang ở 

Na-uy và bày linh vị tại nhà hậu, cùng hương hoa cúng nó. 9 giờ 

sáng các cụ đã có mặt và tiến hành lễ cầu siêu cho Kiền tại 

chính điện. Chủ trì buổi lễ này là Đại Đức Thích Giác Châu 

cùng tăng ni, Phật tử xin cầu nguyện cho hương linh Dương 

Kiền sớm siêu thăng tịnh độ về chốn Niết Bàn.  

 Ngày 24.11.2015 : LQA báo tin đồng môn Chu Toàn 

Chung cũng đã đi về thế giới bên kia vào ngày 22.11.2015. Bạn 

Chung đột quỵ trên bàn viết; 48 giờ sau gia đình mới biết. Hiện 

quàn tại nhà quàn Oak Hills Sunshine Chapel và di quan lúc 13 

giờ 30 ngày 02.12.2015.  

Hôm nay cũng là ngày lễ động quan của Kiền ra đi vĩnh 

viễn.  

 Ngày 28.11.2015 : Các bạn đồng môn CVA59 Bắc 

Cali tổ chức lễ cầu siêu cho Dương Kiền tại chùa Quán thế âm 

Thiền tự ở San Jose.  

 Ngày 02.12.2015 : Đồng môn CVA59 đến viếng bạn 

Chu Toàn Chung rất đông. Cụ Độ Đen thay mặt anh em đọc 

điếu văn, phân ưu cùng tang quyến. Tiếc rằng nơi đây không có 

bản điếu văn này để ghi lại làm kỷ niệm. Dù sao xem trên hình 

ảnh cũng đã thấy tình nghĩa anh em đối với nhau như bát nước 

đầy, dù cụ nào cũng chẳng thua cụ nào. Trên dưới 80 cả rồi.  

 Ngày 05.12.2015 : San Thẹo gõ mõ báo tin vui là cụ 

Độ Đen đêm qua con cháu phải chở đi cấp cứu vì ngực trái nhói 

đau liên tục. Nhưng đã bình yên. Quý tu-bíp nơi này cho biết: 

mọi thứ trên người cụ đều “âm”. Có nghĩa là dương khí còn rất 

mạnh. 
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 Ngày 09.12.2015 : LQA thay mõ sẹo đưa tin đồng 

môn Nguyễn Kim Để đã mất. 

Như vậy năm 2015, tính từ tháng 2 đến tháng 12 tận cùng 

của năm. Đồng môn CVA59 đã có 4 người lìa bỏ bạn bè.  

 Ngày 02.12.2015 : Tước mất (2009)  

 Ngày 11.12.2015 : Nhật ký đồng môn tạm ngưng ở đây. 

 


