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Nhật Ký 

Đồng Môn 
 

01-01-2017 : Hôm nay là Tết Dương lịch. So với 

Âm lịch là mồng bốn tháng Chạp năm Bính Thân. Đầu 

tháng này ăn “Tết Tây”. Gần cuối tháng này lại ăn “Tết 

Ta”. Đây mới là cái tết truyền thống với bánh chưng, 

giò thủ, dưa hành với bánh tét, kiệu ngâm, thịt kho hột 

vịt, v.v… Thế còn tâm sự dọc ngang, quằn quại tuổi 

già trong bệnh tật, còn tình yêu ban đầu rồi thành vợ 

thành chồng đến nay tóc bạc răng long vẫn anh anh em 

em ngọt ngào. Tất cả đều hết lòng cho CĐNL thì sao ? 

Chủ xị BC lo hơn lo ăn tết vì chưa gõ mõ. Thôi thì 

nhường cho cụ Dzũng điên làm hộ việc này. Mõ của cụ 

này có chất lượng hơn mõ gỗ của BC.  

02-01-2017 : Có hai tin nhắn về của :  

- Cụ quan lớn Lại: giọng điệu như bao lần trước. 

“Tao văn dốt vũ tạm được” nên làm đi. Tao xin góp 

chút hồ cho mày. 
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- Cụ Thẩm phán Hiển “đen”, tước danh này chỉ 

riêng BC xài để phân biệt với Lam Kiều Lê Đức Hiển 

khi không viết hay nói đủ họ tên. Cụ Thẩm viết : “Gửi 

cho một chút mua giấy mực, làm được hay không... do 

số trời”. Có thì tốt, không có thì rủ mấy cụ ra VT tìm 

“Độc cước tiên sinh” làm vài “ve” giải sầu. Nhưng nhớ 

rót coca cho Quyên thôi. Mình biết cụ này từ xưa chưa 

đụng tới bia bọt bao giờ. Tính ra Quyên mất đến hôm 

nay đã được 5 năm, cùng năm với Đỗ Đình Lợi và 

Nguyễn Phúc Thành. Nhưng thọ hơn vài tháng.  

03-01-2017 : Trần Lam Giang cho biết bên này 

đang bão tuyết. Lạnh quá. Ngồi trong nhà, nghĩ quẩn, 

nghĩ quanh. Bao nhiêu dự định còn dang dở, không 

biết tao có làm nên cơm cháo gì nữa không. Càng lạnh 

càng đau khớp. Cầm bút, nó “chạy” đi đâu ấy, không 

điều khiển nổi. 

Cụ này bao nhiêu năm ở xứ “văn miêng”, thơ văn 

viết ra chỉ có cây bút làm bạn. Cụ bảo máy móc mất 

công “tìm chữ” gõ, cản dòng tư tưởng đang trào ra. Già 

rồi, nhìn lên nhìn xuống chi cho mệt. Ta cứ “nhìn 

ngang” thôi ! 

05-01-2017 : BC thư cho San sẹo kích rằng : 

“Hình như mày là hậu duệ mấy đời của cụ Phạm Đình 

Hổ. Tao mê tác phẩm “Vũ trung tùy bút” của cụ lắm. 

Nhưng về thơ thì BC mê tít câu thơ “cho cả cành đa lẫn 



134   Cuối Đời Nhìn Lại 

củ đa” tặng người tri kỷ. Vậy thì mày bắn cho vài bài 

đi. Tao lại nghe cụ GL nói hiện nay mày hay đi làm 

“phóng sự” nơi xập xình đèn đỏ, đèn xanh. Nếu có bài 

này thì tuyệt, báo bổ đỡ khô khan.  

10-01-2017 : Thư của cụ San sẹo trả lời rằng : 

“Mày lầm rồi. Cụ Tổ nhà tao tuy cũng họ Phạm Đình, 

nhưng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Gia phả 

nhà tao còn giữ được ghi cụ Tỵ Tổ làm nghề đánh cá. 

Đến đời ông cố tao đi thi cử nhân võ (giống như cụ tổ 

của Trần Vũ Bản) nhưng trượt. Như vậy dòng giống 

nhà tao là võ chứ không phải là văn. Tuy nhiên, để đáp 

lại tấm thịnh tình “bợ” tao không đúng gốc nhưng tao 

cũng cố moi xem trong cuộc đời tao có viết lách được 

cái gì không, tao sẽ gửi cho nghe”. 

Quả nhiên, ngày 13.01, cụ đánh cá bằng thuyền 

thúng này cũng gửi cho bài thơ viết về trường xưa rất 

cảm động. Không chối bai bải thực lòng như Giặc lái 

rằng : “Tao văn dốt vũ tàm tạm. Chỉ có số đào hoa 

thôi” và “Cố lên em ! Cần gì cứ gọi hậu phương sẵn 

sàng đáp ứng.” 

05-02-2017 (09-01 Đinh Dậu) : Tết nhất mệt 

nhoài, lại nhớ các bạn khi mùa xuân còn đang rộn rã 

thì lại bỏ bạn bè ra đi biền biệt, như Đỗ Đình Lợi mất 

ngay ngày mồng Một Tết. Trần Trí Vượng ngày mồng 

Hai và Phúc Thành ngày 26 tháng Giêng. 
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06-02-2017 : Các đồng môn CVA58 họp mặt đầu 

xuân có mời nhóm đồng môn 59 tới dự, trong câu 

chuyện ôn lại hình ảnh các thầy nơi trường cũ. Nhiều 

thầy đã ra người thiên cổ từ lâu mà bây giờ mới biết. 

Với mấy bài viết của đồng môn 58 Nguyễn Nhã đưa 

cho BC bảo : “Anh xem rồi đóng góp ý kiến ...”. 

BC cầm lấy, đáp sự ân cần của cụ. Xưa kia cụ là 

dân Sử Địa Văn khoa, làm tờ Sử Địa. Sau 75 trên các 

báo, đài thấy xuất hiện rất nhiều lần với lời giới thiệu 

Tiến sĩ Nguyễn Nhã với bút hiệu Hãn Nguyên.  

Bút hiệu này làm BC tò mò vì có dây dưa xa tít 

mù tắp với ông cậu, hậu duệ cụ Tam Nguyên. Ông cậu 

ấy lấy hiệu Đạm Nguyên, nên hỏi đồng môn 58 

Nguyễn Nhã có phải ở làng Và Hà Nam không ? được 

đồng môn trả lời là bút hiệu Hãn Nguyên do ông rất 

kính phục GS Hoàng Xuân Hãn nên lấy ghép với từ 

Nguyên. Còn ghép hai từ ấy để ra nghĩa thế nào thì BC 

chịu vì Hán nôm ăn đong nhìn vào thứ chữ ấy đã hoa 

cả mắt, nào khoa đẩu, nào triện, nào lệ nào trảo nào 

thảo lòng thòng như câu xưng tụng: “Sống ở trên đời 

ăn miếng dồi chó. Chết xuống âm phủ biết có hay 

không.” Công việc này xin nhường cho các bạn Trần 

Lam Giang, Ngô Tằng Giao, Phạm Doanh và có lẽ còn 

nhiều đồng môn 59 nữa, mà BC chưa biết.  
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19-02-2017 : Theo Mõ Thẹo vùng Nam CA thì 

sau lời rao : “Chiềng làng nước... ngày này tháng này 

xin mời quý bô lão đến nhà cụ Phương “voi” dự buổi 

nghinh xuân. Đồng thời cũng xin các cụ góp ý thực 

đơn để gia chủ tiện bề lo liệu. Lời rao sau chừng năm 

phút thì cụ Lớn Lại gọi mõ tới tư dinh phán rằng : 

“Mày tới nhà cụ Voi trình rằng : xin làm mấy món đơn 

giản thôi. Chẳng hạn như món bún chả, đi theo là món 

tôm hùm lăn bột, cuối là món chân giò nấu giả cầy ăn 

bún mắm tôm. Tính ra chả bao nhiêu !! Nghe mõ Thẹo 

về trình thế. Cụ Voi cười nửa miệng, truyền mõ :  

- Mày về trình với cụ Lớn Lại là xin cụ nhớ lắp 

hàm răng giả vào để tới dự tiệc hôm đó nghe.  

Mõ ra khỏi cửa. Cụ Voi quay vào gọi phu nhân :  

- Em ơi ! Em nhớ làm mấy đĩa gỏi vòi voi bã mía 

nhé. Rồi món trứng voi cách thủy với nấm đông cô. 

Cuối cùng là món chân voi hầm củ tre ăn với mì Hảo 

hảo mà hôm nọ đi VN mang về mấy thùng ấy.  

Nói xong, ông buông cái thân nặng như voi xuống 

cái sập, bốn chân to như chân voi, ông khoái chí với 

cái menu dặn vợ ngày họp mặt, vểnh râu cười một 

mình : - Kỳ này thì ông cho mày đi làm hàm răng mới. 

Mày bảo làm đơn giản à ? thì ông theo món ăn đơn 

giản của ông. Răng sắt cũng gãy thôi, nói gì cái hàm 

răng sứ của mày !  
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Nhưng dọa nhau chơi thế thôi. Hôm nay hơn bốn 

mươi cụ, ăn uống phủ phê, thoải mái. Không cụ nào bị 

gãy răng cả.  

20-02-2017 : Giang gọi điện cho biết sẽ gửi về 

cho cuốn Bách Việt Tiên Hiền Chí. Sách in đã lâu. Sẽ 

rút ở Thư viện ra một cuốn cùng với số sách như 

Truyện cổ Việt Nam dịch sang Anh ngữ. Mục đích là 

truyền bá cho học sinh ở đây biết được nền văn hóa của 

nước mình. Tao lo dòng chảy văn học của ông cha 

mình, của đất nước mình dần mai một mất mày ạ. Các 

cháu ở đây, nói tiếng mẹ đẻ thấy đã khó thì việc viết, 

việc đọc sẽ còn khó thế nào.  

05-3-2017 (08-02 Âm lịch) : Người ta làm báo 

Xuân là để đón Xuân. Còn cái nhóm già khụm của BC 

thì lý luận rằng Xuân có 90 ngày. Nguyễn Du cũng nói 

: “Ngày xuân con én đưa thoi/ Thiều quang chín chục 

đã ngoài sáu mươi”. Như thế tính ra hôm nay mới mất 

một tháng xuân qua, còn dư sức ngồi đọc báo xuân khi 

mùa xuân sắp hết. Thời gian chạy thi với mùa xuân 

Đinh Dậu ấy, đổ lên đầu Nguyễn Trọng Dzũng với Ấn 

với San sẹo yểm trợ.  

08-3-2017 (11-02 Âm lịch) : Lại câu quen thuộc 

của cụ Điên : “Cứ đến đít mới chạy.” Mày cố làm nội 

dung đi. Layout, lây-iếc tao lo. Hai thằng “phụ tá” dò 

lỗi chính tả. Còn bây giờ bọn tao ngồi cạp đùi gà với lá 
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chanh đã. Sang năm muốn xơi thịt chó (Mậu Tuất) thì 

hãy tự thân lo từ tháng 9 tháng 10 đi. Mùa lạnh quạt 

chả chó tính cho kỹ. Kẻo mua phải chó chạy rông. Ăn 

vào điên cả lũ.  

10-3-2017 (13-02 Âm lịch) : Bài vở tâm huyết 

lúc tuổi già của các cụ về tình bạn, về trường xưa Thầy 

cũ đã được đưa cho “Anh thợ may” đường Thủ Khoa 

Huân xưa. Nhớ tới Dzũng tới bao bạn bè một thời. 

Thằng bán củi, bán than, thằng thợ hồ, xúc đất, thằng 

đeo bị rao bán bánh mì dọc các toa xe lửa trên ga Hòa 

Hưng và bao thằng đã chết.  

Bạn cũ tôi ơi ! Chúng ta dù ở hoàn cảnh nào cũng 

là những con người trí thức chân chính. Chẳng có gì là 

nhục. Hàn Tín luồn trôn xin bát cơm phiếu mẫu mới là 

hèn, là nhục. Mặc dù người đời ca ngợi là chịu nhục để 

nuôi chí lớn sau này. Xem ra chỉ là ngụy biện.  

12-3-2017 (15-02 Âm lịch) : BC bảo Dzũng 

“Thiều quang chín chục còn 45 ngày nữa” thôi mày. 

Nó trả lời đáng lẽ xong rồi. Nhưng nhiều lỗi chính tả 

quá, nhất là mày – giáo mác cái con khỉ gì ! Tao cứ 

phải kè kè cuốn tự điển “Khai trí Tiến đức” bên mình. 

Thế hình bìa đâu ?  

- Mai giục thằng ĐG cho.  

- Nhưng nhớ là đề số đặc biệt. Tao kỵ số 13. Có 

tin có lành nghe mày.  
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14-3 – 21-3-2017 (17-02~24-02 Âm lịch) : Dzũng 

báo ruột hoàn tất rồi. Mà 15 th. 3 mới cho hình bìa. 

Thời gian mấy ngày này là bọn Dzũng - Ấn – BC tranh 

luận về chọn mẫu tranh. Về nền của bìa. Cuối cùng ba 

thằng phải bỏ phiếu công khai. Bìa mẫu nào được đa số 

là thắng. Tuy thắng rồi nhưng Dzũng rất cẩn thận – gửi 

về cho ĐG hỏi ý kiến xem có OK không. 

02-4-2017 (6-3 Âm lịch) : Dzũng đưa số Đặc biệt 

CĐNL lên net của CVA59. Vẫn là báo Xuân. BC bảo 

thế. Mùa xuân 90 ngày, mới trôi đi 60 ngày. Ta còn 

gần một tháng Xuân: “Mùa xuân con én đưa thoi / 

Thiều quang chín chục”, ba mươi vẫn còn.  

Nhìn chung, BC là thằng khoái nhất, cái mặt chắc 

vênh lên lắm. Bởi làm báo xuân gì mà nhanh hơn điện 

(Tất yếu là nhờ ông Dê Điên nặng). Mới hơn 20 ngày 

đã xong, mà chữ nghĩa đâu phải ít – nó cũng hơn 180 

trang chưa kể bìa.  

04-4-2017 : Quê nhà BC đi in bìa bằng giấy film 

cho rõ hình và màu sắc layout sao thì ra vậy, vì chỗ 

quen với Phét nên giá nói bao nhiêu thì trả vậy. Cũng 

chẳng cần biên lai chi tiết vì tin là người lớn với nhau. 

Ai ngờ sáng hôm sau lên lấy đem về chỗ vô bìa. Họ 

cho biết : “Cái tiệm ông in nó làm ẩu, nó đâu có in 

bằng giấy ảnh, nó in loại giấy thường để làm sách. Rồi 

tráng keo, mặt hình nó không tráng lại tráng mặt sau, 
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keo dán làm sao dính. Thế là đi tong tám trăm ngàn. Ai 

bảo số 13 không xui ! Đó là cái tiệm bảng hiệu bằng 

bàn tay ghi chữ “Thuận photo” trên đường Nguyễn 

Huệ - Sài Gòn ! 

Cuối cùng bao nhiêu tiền hồ của quan lớn Lại, của 

thuyền thúng cũng xong. Xuôi chèo mát mái thế. Mà 

khi tưởng là mừng thì ông Dzũng điên lại phê một câu 

rất “Kỹ thuật” : Tao layout xén dọc, xén ngang, cắt đít 

cắt đầu cho đẹp mà sao nhà sách không làm ?”. BC trả 

lời : Tao ôm nguyên con về là mừng nên có để ý gì đâu 

– Gặp thời thế, thế thời phải thế mà mày ! 

09-4-2017 : Lên cụ Chu tặng CĐNL để trả lời 

ngày Tất niên Bính Thân, cụ nhịp tay hỏi :  

- Tất niên mọi năm thấy báo Xuân, năm nay nó ở 

đâu ? 

Hôm nay thì BC dõng dạc trả lời cụ:  

- Dạ thưa cụ. Nó là đây. Mới là ngày 13 tháng 3 

năm Đinh Dậu mà. Cụ còn chơi xuân chán.  

Thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng đến hôm nay coi 

như đã hết. Giờ là món ăn văn chương tay ngang của 

quý đồng môn viết trối già. Đọc đi để tìm xem có chút 

hình bóng gì của cụ ngày xửa ngày xưa không ? 

Cụ Chu ngước nhìn lên bàn thờ. Cành mai còn lác 

đác mấy bông nở muộn. Cụ bỗng hạ giọng :  
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- Tao năm nay 80 rồi. Tuổi ta là 81, cặp thận cứ 

đòi nay tiêm mai chích.  

- Mày mặt, mũi, chân tay da đồi mồi dày đặc. Thọ 

lắm. Tao nghe thằng Loan nói vậy. 

- Thằng tầm bậy. Ba xạo. Tao làm nghề thuốc – 

cái thứ da này là thứ tế bào chết, lão hóa. Thọ cái con 

khỉ. 

10 giờ ghé ĐG, nhìn hình bìa, tác giả tấm tắc khen 

“Dzũng lên màu không sai với màu tranh chút nào” và 

bảo BC ghi một cuốn tặng bà góa phụ Nguyễn Lân 

Đính, vì ông có bài viết về “Trường Bưởi ngày xưa” ở 

số này.  

12-4-2017 : Cùng Hồng Khánh sang thăm cụ 

Phạm Viết Đạt ở Quận 4. Năm nay tính tuổi dương thì 

niên tuế đã 83, xếp thứ nhìn sau cụ Chấn.  

Tuy tuổi cụ Tiên Tiến Phạm Viết Đạt đã ngoài 80, 

nhưng thơ của cụ vẫn chan chứa “men tình, yêu đương 

rối rít”. Ba năm trước, Phương Voi về Việt Nam chơi, 

có mời cụ ra hội ngộ và nó cho biết : “Thằng này làm 

thơ nhanh lắm. Hồi còn đi học, tao ngồi cùng bàn với 

nó, nhân học về nền văn học cổ điển ... Tao bảo nó thử 

làm bài thơ như “cái quạt” của cụ bà HXH, nó ngoáy 

bút làm trong nháy mắt đã xong. Tao đọc thấy đầy đủ 

(!) cả. Chẳng cần phải suy nghĩ ý tại ngôn ngoại, thằng 

này giỏi ! 
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15-4-2017 : Cụ Thịnh Phét, sau một tuần du hí Đài 

Bắc với “người đẹp” mới nhặt được. Cụ trở về và mời 

anh em ra cà phê. Kể từ ngày con mất, vợ mất, cụ ăn 

nên làm ra: Một lúc tái bản hai cuốn sách. Nhờ đó túi 

xách bỗng có xu rủng rỉnh.  

07-5-2017 : Giang cho biết tình hình sức khỏe lúc 

này xuống quá. Hình như phổi tao lại có vấn đề. Mấy 

năm trước nó đã nhảy sang K. Tao không chữa thuốc 

Tây mà ăn theo phương pháp ô-sa-wa đã khỏi.  

BC bảo thì mày đi khám xem sao, nhưng giọng nó 

“ngang như cua”, cười sảng khoái: nó nhúc nhích chơi, 

tao thì tao lại chơi nó theo mửng cũ. Nhưng chữa bệnh 

kiểu này mệt lắm mày ạ, thiếu chất tươi. Thịt thì tuyệt 

đối cấm, lâu lâu mày mới được ăn vài lát cá thôi ... 

Rồi tâm sự : Bao nhiêu dự định, giờ được chẳng 

bao nhiêu. Mà tuổi già, sức yếu, bệnh tật toàn thứ nan 

y. Nhiều lúc tưởng buông xuôi. Tiếc quá mày ạ.  

11-5-2017 : Cụ Thủy VT từ BV Chợ Rẫy báo về 

rằng: “Bịnh tớ bây giờ BS khám lại thấy phát sinh – cái 

lăng nhăng ở bao tử. Hôm trước đau trĩ đi BV quê nhà, 

nó bảo là đường ruột. Cho thuốc uống bảo về. Êm êm 

được vài hôm. Nó quật đau hơn trước nên nay ở BV 

Chợ Rẫy. Cái thân tớ hiện đang được máy móc ‘quần’ 

tơi tả.” 
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Kết quả xương bi giờ mỏng như thủy tinh và bao 

tử có vấn đề bi đát rồi. Ông địa phương thì bảo là ruột, 

nhưng lên đây, máy móc hiện đại thì ông bao tử hành 

mình là cái chắc.  

- Vậy cụ phải mổ hay thuốc thôi.  

- Chờ. 

22-5-2017 : Trong lúc “trà dư, cà phê đầy cặn bã 

trong đáy ly” của đám đồng môn 58-59 quê nhà. Một 

cụ vuốt râu ngắn được cỡ gang tay (chưa thể địch nổi 

với râu cằm Lưu Ngọc Thủy) khề khà làm bài “Bình 

Ngô Đại Cáo” rằng : Đọc hết các bài thơ trong số 

CĐNL này, tao thấy hầu hết đều đứng đắn, chân tình. 

Văn chương còn được. Nhưng cũng có đôi bài láo 

khoét. Tóc bạc răng long hết mà còn tả hít với hôn. Bố 

láo. Hôn thì người ta hôn môi, hôn má. Hôn gì đi hôn 

mấy đầu ngón chân ! Bố láo quá ! Cuội quá ! 

Khi nghe câu nói cuối của cụ. BC giật mình. 

24-5-2017 : Rút kinh nghiệm “Ăn tết rồi mới đọc 

báo xuân” nên tháng ba vừa hết. Hình như BC có tâm 

sự gửi cụ Thuyền thúng xin bài cho Tết Mậu Tuất, 

nhưng đến hôm nay chưa được hồi âm. Thì bỗng nhận 

được thư của Ngài “Quan lớn Lại”. Thư rằng : Mày 

đừng hy vọng gì vào thằng Thuyền thúng, vì tao biết rõ 

nguồn thơ của nó bây giờ đã cạn như nước sông Hồng 

rồi. Nó hết đi đánh cá bằng thuyền thúng rồi mà 
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chuyển sang nghề soi chồn bắt chim. Mày nhờ nó viết 

cho vài trang phóng sự về việc này. Tao chắc chắn văn 

chương của nó sẽ chảy cuồn cuộn như dòng sông Mã. 

Mã là ngựa mà mày ! Yên trí đi. Ở đây tao sẽ cho nó 

uống nước đường hoặc cho nó choác vài mũi ... Rô-in 

là ngòi bút nó cũng phi như ngựa. Đừng lo. 

26-5-2017 : Chẳng biết ai bắn tin trên cho ông 

Thuyền thúng, mà ngay ngày hôm sau, ông ấy “khẩy” 

hai câu thơ lục bát nhập nhằng:  

Dù ba bốn mũi Rô-in 

Thì tao vẫn vững như kiềng ba chân. 

Có nghĩa là: Ông đếch có phóng sự, phóng sinh 

nào cả. Đừng hòng. 

30-5-2017 : Đốc Tuấn từ Paris thông báo cho các 

bạn thân biết rằng : “Khải lùn đang vất vả vì tai nạn .... 

chim chóc nó hành. Mặt nó nhăn nhó buồn thảm lắm. 

Vì nín không được. Phóng chẳng ra.”  

Đốc Tuấn bảo phải đi mổ chim ngay, là giải 

thoát... 

Được tin này bạn bè xa gần, người alo, người gửi 

thư với lời thương, lời chọc như sau:  

- LQA : Kiếp trước nó ăn hiếp vợ nó, nên kiếp này 

nó bị vợ nó hiếp lại. A di đà Phật. 

- Dzũng từ tâm bảo: Tội nghiệp thằng lùn ! 
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- BC: Lùn ơi ! Nơi bình yên chim hết hót rồi.  

31-5-2017 : Giang : “Tao đi khám thận. Một cái 

hư rồi. Còn một cái hàng tuần phải đi chạy máy. Mày 

tưởng tượng xem một lần chạy xong, mệt đến mấy 

ngày. Thử hỏi như thế, còn làm ăn, viết lách gì được 

nữa. Bệnh tật kiểu này làm tao thất vọng quá.” 

Thằng con trai tao nó bảo để lấy thận của nó cho 

tao. Nó đang tuổi thanh xuân, mình sống còn có bao 

nhiêu. Thằng bố nào nỡ tâm làm việc ấy. Tao tiếc công 

việc mình còn dở dang, chưa xong. Chứ tiếc gì cái 

sống thừa của một thằng già đã ngót tám mươi. BC 

nghe mà buồn quá.  

01-6-2017 : Cụ lang thang họ Đỗ lại đang có mặt 

ở miền Bắc CA. Mấy cụ ngồi ăn sáng cà phê cùng 

nhau. Nhìn dung nhan cuối đời của các cụ như Chu Trí 

Lệ, Đỗ Trọng Lễ và Dzũng điên ... thấy mới ở tuổi .... 

bẩy mươi. Còn trẻ chán ! 

05-6-2017 : Hoàng Hữu Phiên cho biết cháu lớn 

sẽ lên đường định cư ở Nam Cali. Như thế là gia đình 

đã đoàn tụ cả. Từ nay cụ chẳng bao giờ trở lại quê nhà 

nữa. Trường hợp này cũng giống cụ Thành Típ.  

06 & 07-6-2017 : Các tin liên tiếp của Dzũng cập 

nhật về sức khỏe của Giang đều chỉ nhận được một câu 

ngắn ngủi “nó chưa đi chạy thận” và “thằng này ở chỗ 
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hầu như không có một cụ đồng môn nào gần nó”. Liên 

lạc rất khó.  

09-6-2017 : Cụ Thịnh Phét bị sa đì phải vào BV 

xét nghiệm xem nó ra sao, chữa trị thế nào. Cắt hay 

nâng ? 

Cụ cho biết phải mổ ngay. 

ĐG nghe tin, phán một câu chẳng ăn nhằm tới y 

khoa gì cả : “Chơi cho lắm vào !”, còn cụ LQA, thứ tu 

bíp chữa bệnh theo truyền khẩu thì bảo : cái thứ chảy 

xệ buồn như mặt thằng ăn mày này chữa dễ lắm. Chỉ 

cần làm một cái lưới như lưới cất vó rồi luồn vào, kéo 

lên là xong, nghỉ vài ngày. Nó lại nhảy lồng lên như 

con dê đực.  

Các cụ già thật lắm bịnh như Đốc Tuấn đã nói. 

Cuối tháng 5 thì cụ Khải lùn “mắc nạn” ở Paris. Nay 

đầu tháng 6 tới cụ Phét. Tất cả bịnh tật đều loanh 

quanh chỗ ấy mà thôi.  

13-6-2017 : Dzũng bảo tin tức về Giang vẫn bặt 

vô âm tín. BC đánh thư lại, hỏi Dzũng : mày có cách gì 

không ? Chắc nó gục rồi.  

11g : Nhận thư Giang qua điện thoại, nửa mừng, 

nửa trách, bảo: Tao và mấy cụ như Dzũng, Ấn... ở CA 

lo quá. Tưởng mày tiêu rồi. Vẫn giọng “cua bò”, Giang 

trả lời chết thế đếch nào được. Tụi mày yên tâm đi. 
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Nhưng vừa dứt câu thì đã thở hồng hộc qua điện thoại, 

rồi thú nhận: Tao mệt quá, cúp nhé ! 

BC vội nhắn tin cho Dzũng, nó bảo : Giang đã gọi 

cho tao. Chắc nói chuyện với tao xong, nó gọi cho mày 

nên thở không ra đấy. Thật tội.  

16-6-2017 : Cụ Thịnh Phét vừa thoát hiểm về cái 

của nợ nên rất mừng, mới sau một ngày đã phóng xe 

ầm ầm. 

Hôm nay cụ mời các bạn và thân hữu ra ăn tại nhà 

hàng Phượng Các để kỷ niệm một năm ngày mất của 

bà xã. 

Cũng tội, sống cu ky một mình, con cháu đều ở 

nước ngoài. Cụ đành giỗ vợ ở nhà hàng để tạ lễ bạn bè 

đã thăm viếng khi bà xã được Chúa gọi về.  

22-6-2017 : Dzũng báo tin trễ : “GS Hoàng Trọng 

Hàn đã từ trần tại Fairfax, VA ngày 1 th. 5, 2017, 

hưởng thọ 85 tuổi. Thầy Hàn dạy CVA59 chúng ta môn 

Vật lý năm đệ Tam. Trong ký ức của tôi, Thầy có vóc 

dáng cao, mảnh khảnh, trắng trẻo. Tính ra tuần này là 

lễ Chung Thất của Thầy. Xin cùng nhau cầu nguyện 

cho hương linh Thầy được Vãng Sinh Cực Lạc Quốc.” 

 Tháng 7 là tháng tạm bình yên về tin tức xa 

gần. Có lẽ các cụ mõ và đám phụ tá được rảnh rang vì 

nước trong, nước ngoài các cụ được bình yên. Trang 
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thông tin hết việc làm.  

Tuy nhiên cũng có hai sự kiện đáng lưu ý:  

Ngày 02-7-2017 : Cụ Dzũng chuyển về cho các 

cụ ở Việt Nam cũng như ở mọi nơi mọi chốn một tấm 

hình trong ngày cụ Phạm Văn Triều đi định cư.  

 

Các nhân vật đứng chụp hình chung với Triều 

gồm có cụ Lê Vĩnh Bảo, cụ Đậu, cụ Chấn lùn, cụ 

Thịnh Phét, cụ Quyền thuốc lào và một ông thầy đội 

nón phớt. Câu hỏi được Dzũng nêu ra là : Thầy đó tên 

gì ? dạy môn gì ? ở trường mình hay trường nào ? 

Câu trả lời của Lê Vĩnh Bảo là : Thầy Mùi dạy 

Việt văn ở CVA; của các cụ Đậu, Thịnh là không nhớ. 

Riêng cụ Chấn trả lời là thầy Khiết dạy Anh văn, được cụ 

Vũ Văn xác nhận là đúng vì là ông anh họ của cụ.  
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Ngày 18-7-2017 : Giang cho bạn bè biết sức khỏe 

tự dưng suy sụp quá. Rất khó đi lại và thở phì phò như 

ống bễ lò rèn.  

06-8-2017 : Thầy Đồ Thủy lại từ VT lên chơi BV 

Chợ Rẫy. Hỡi ơi ! Ba bốn năm rồi cứ đến rồi lại về. 

Sức đâu mà chịu nổi. Hôm nay gọi mãi mới cho vào 

thăm. Đó là phòng 50 khoa K. Thấy tinh thần cụ sảng 

khoái, không “à, ừ” như mọi khi.  

 

Cụ bắt lên ngồi chụp hình chung với hai cụ. 

Quàng vai người vợ tấm cám trông ... rất âu yếm. Rồi 

cụ bảo: Ngồi đây, Ngồi đây. Ngày xưa mày học đệ nhị. 

Tao thi nhảy. Ngồi trên mày một lớp. Thi đâu đậu đó. 

BC chọc cụ: thì thủy là nước, luồn chỗ nào mà chẳng 
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ra ... nước ! Quả thật, hồi đó Thủy học giỏi, lên đại học 

cái vèo. Rồi bay ra dạy vùng biển. Kiếm được miếng 

đất trồng khoai, rồi ở riết cho tới giờ.  

08-8-2017 : Các mõ chính, mõ tài tử. San thẹo, 

lại Ấn (nữa) meo miếc về hỏi thằng Voi đã gặp bọn 

mày chưa ? Nó bảo đi tour Tây Tạng rồi ghé về Sài 

Gòn mà. BC trả lời: Vậy chắc còn lâu nó mới về đây, 

trừ phi bão lụt núi Hymalaya nó mới bỏ tour về Sài 

Gòn.  

12-8-2017 : Quả nhiên “Nhân bảo như thần bảo”. 

Mới 6 giờ sáng con voi đã cong vòi lên réo : “Cậu về 

rồi con ! Cậu mợ đi Tây Tạng chơi. Nhưng Trung 

Quốc nó nói bão lớn không đi Tây được. Mày gõ mõ 

gọi mấy thằng ra chỗ cũ ăn sáng uống cà phê. Nghe rõ 

chưa con !”. Thằng này xác nó to như con voi, nhưng 

lòng nó thật thà. Nó phê, nó thọc bạn bè để vui chuyện, 

chẳng có ác ý gì.  

Khi nó bò ra – nhìn thấy có ba bốn cụ, nó hỏi : 

- Sao còn ít thế. Hôm nay cậu đỡ tốn xu ! 

Ngô Cảnh Loan trả lời:  

- Bầy đặt, có tí tiền còm vợ cho theo giắt túi, mà 

làm oai. 

Con voi liếc mắt, giơ vòi về họ Ngô : 

- Ê, tao nghe đâu có thằng thi lái xe ở Mỹ ba lần 
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đều trượt. Nhục quá nên quay về sống ở Việt Nam. 

Mày có biết thằng đó là thằng nào không nhỉ ?  

- Tao chứ ai. Tao không thích chơi với Mỹ. Hi ! 

Hi ! 

Voi bĩu môi dài hơn cái đuôi voi. 

Trưởng lão Đạt hô : 

- Thôi ăn. Đói rồi. Chẳng mấy khi được ông 

Phương đãi. 

Thế là bằng ấy cái miệng phều phào :  

- Vè đi ! gầu đi ! tái đi ! nước béo ! nước trong 

loạn xạ ngầu. 

Mười giờ tan hàng.  

16-8-2017 : Các cụ đã đầy đủ cả để dự bữa cơm 

gia đình mà BC đãi Voi. Hẹn múa đũa khua chén lúc 

11g30. Nhưng 12 giờ vẫn chưa thấy Voi. Đang định 

mở màn thì Voi réo gọi :  

- Ra đón cậu. Cậu không nhớ đường đi. 

- Thì lôi “cẩm nang” tao ghi ra mà coi rồi vào. 

- Tao vất mẹ nó ở nhà rồi. 

Thế là BC phải hạ sơn. Gặp nó ở đầu đường, đang 

đi bộ vào, vã mồ hôi. 

- Sao trễ vậy ? 
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- Tao chờ xe ôm. Nhưng thằng nào tới nơi thấy 

tao nó cũng lắc đầu bảo : Dạ cụ đi xe cam nhông đi, 

chứ cụ lên xe con thì xe con gãy sườn, xì lốp ngay ! 

Thế là tao phải nhảy taxi. Ngõ nhà mày một chiều nên 

cuốc bộ gọi mày ra đón. Đủ chưa ?  

- Đủ rồi. Chỉ còn mày. 

- Sao mày không lấy túi nylon chia cho mỗi thằng 

một túi xách về. Còn tao với mày ngồi uống nước trà. 

Sáng nay vợ tao bắt tao ăn hết một cái bánh chưng giờ 

còn đầy cả bụng.  

Nói thế thôi ! “Tiệc cơm” cũng bừng bừng khí thế. 

Đặc biệt là Voi không dám ăn canh cua rau đay, nó bảo 

sợ cua cắp đứt vòi. 
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18-8-2017 : Cuộc đối thoại với Voi ngày cuối 

cùng nó còn ở Sài Gòn. BC mở đầu : 

- Ê Voi. Hôm nọ mày bảo tao là “cà cuống chết 

đến đít còn cay”. Tao chẳng hiểu đếch gì cả.  

- A ! Tao học cùng cụ Nghiêm Toản. Bọn ông dạy 

đại học. Ba cái câu đó mày kiếm mấy thầy dạy tiểu học 

giảng cho... ngu thế ! 

- Tao lại nghe nói : bọn bên ấy nó kháo nhau rằng 

từ ngày làm con rể thầy Lô mày mới biết chữ và bà xã 

mày có công lớn đã cho mày vào khuôn phép như đi 

phải thưa chị em đi, về phải trình chị em đã về. Có 

đúng không ?  

- Mày lại ngu nữa. Các cụ ta đã dạy “Nhất vợ nhì 

trời” mà.  

Vui bao nhiêu thì lúc chia tay lại buồn bấy nhiêu, 

nhất là khi nó nói : Chắc tao về lần này là lần chót. Bà 

chị tao cũng mong manh lắm. Tao đã cho cháu tao 

máy quay phim. Chẳng may bà ấy có thất lộc, vợ 

chồng tao không về được thì nó sẽ gửi cuộn phim sang 

cho tao. 

Than ôi ! Tình gia đình, tình bằng hữu nhiều khi 

lực bất tòng tâm. Bọn mình xấp xỉ tám bó cả rồi. 

19-8-2017 : Cụ Đậu báo tin là Thủy VT lên gấp 

BV Chợ Rẫy vì căn bịnh khá trầm trọng. Hỏi phòng 
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nào ? Khoa nào ? Cụ trả lời : Không biết. Thế thì thua 

rồi ! 

20-8-2017 : Đánh mail, gọi điện thoại của Thủy 

không có tín hiệu. Gọi về nhà ở VT cũng im lìm. Vậy 

là bi đát ! 

Buổi chiều gọi lại lần nữa. May sao cô con gái 

Thủy bắt máy và được biết : “Hôm qua bố con mê man, 

phải tiếp ba bịch máu mới tỉnh.” Chị Hải, vợ Thủy tiếp 

điện thoại cho biết : - Ông nhà tôi mới hơi tỉnh, còn 

mệt lắm. Cám ơn anh.  

Rồi máy cúp. BC chưa kịp hỏi lý do suy sụp và ở 

phòng nào ? Khoa nào ? Mới ngày 06.8 vào thăm cụ 

Thủy còn “đấu hót” vui như Tết. Thế mà mới hai tuần 

lại sa sút nhanh thế.  

23-8-2017 : Thư cho Ấn và Thẹo hỏi xem con 

Voi đã về tới nhà chưa. Lý do hôm chia tay nó bảo 

21.8 là xách đồ lên đường. Ấn cho biết: Tao gọi về nhà 

nó 3, 4 lần. Nó không thèm nhấc máy. Chắc cặp voi 

này nhịn ăn, ngủ bù cho những ngày dông dài ở quê vợ 

Thái Bình.  

26-8-2017 : 9 giờ sáng Dzũng dùng Viber gọi về 

bảo: Tao với mày thử lần chót xem ngày họp mặt bạn 

cũ ở quê nhà có thông suốt không. Mày nhớ hỏi xem ở 

nhà hàng đó có Wifi không. Nếu không có là coi như 
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huề. Hy vọng kỳ này các bạn cũ xa nhau hơn 40 năm 

có nhận ra nhau không mà “đối thoại” nỉ non. Chắc 

bọn mình lúc ấy nhìn thấy mặt nhau sợ không nhận ra 

nhau. Thời xuân xanh, nay râu tóc bạc phơ, mặt mày 

như trái táo tàu, chắc một lúc xưng tên tuổi, công ăn 

việc làm thời quá khứ mới : Ồ, à. Mày đấy ư? Tưởng 

ra cảnh tượng đó thấy bõ công lao của bạn bè xa cách 

ngàn trùng. 

27-8-2017 : Ấn cho biết hôm nay Trần Lam 

Giang đến nói chuyện ở Trung tâm Văn hóa tại Garden 

Grove, California. Ấn bảo: “Sao lúc này mày ốm quá”. 

Giang đã cười bảo Ấn: “Nhờ tao ốm mới còn được gặp 

tụi mày”. Có lẽ Giang nhất quyết không chạy thận mà 

chữa theo cách chữa riêng của mình.  

01-9-2017 : 16 giờ cụ họ Lưu gọi điện thoại nhắn 

rằng : “Tao vẫn còn sống, nhưng mệt lắm. Không tiếp 

chuyện với bất cứ thằng nào. Đừng vào thăm.” 

Cũng ngày này, một số bạn ở nước Phú Lang Sa 

cho biết chú Lùn đang “hành” nàng Bạch Tuyết. Có 

người thắc mắc không biết ông lùn ấy hành gì ? Hành 

hung hay hành khất ? Tin trả lời chính xác: ông ấy là 

hành khất. Lý do quần áo ngủ tả tơi, nhăn nhúm. Đầu 

nóng như hỏa diệm sơn. Bàn tay cứ mở ra rồi lại nắm 

vào, chụp giựt như bắt bướm. Miệng rên ư ử ? Lời 

thảng thốt “nhớ ngay, dài, thẳng và ... to”. Chỉ có ma 
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mới hiểu ý nghĩa là gì ? 

Đốc Tuấn tới thăm, cầm tay bắt mạch theo các cụ 

lang xưa. Rồi phán:  

- Mày sốt cao lắm. Phải gọi thằng BS gia đình tới 

thôi. Mà trong người mày có thấy đau chỗ nào không ? 

Chú lùn phều phào:  

- Chỗ ấy ! 

- Chỗ ấy là chỗ nào ? 

- Là chỗ ấy. 

Đốc Tuấn hiểu ngay, giơ tay lên trời :  

- Ối trời ôi ! Con lạy bố. Bố đi ngay BV nó 

“choác” cho bố vài mũi trụ sinh là xong.  

- Mày “choác” cho tao.  

- Bố tao cũng không dám. Tao về hưu rồi, đâu còn 

hành nghề, mày muốn cho tao đi tù à ? 

- Đi BV thì vợ tao khám phá ra ngay. 

- Khám phá ra thì cấm cửa mày. Cho mày ngủ một 

mình.  

(Câu chuyện này thực ra là từ ngày chú Lùn đi mổ 

chim dạo tháng 5. Nhưng có lẽ sau đó bị nhiễm trùng, 

lên cơn sốt. Chứ chú Lùn chẳng bao giờ dám trốn nàng 

Bạch Tuyết đi hái hoa bắt bướm ở đâu cả). 
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05-9-2017 : Dzũng và Ấn rồi đến Tiếp báo tin 

Trần Lam Giang gục rồi, mê man rồi ! Con cái đang 

túc trực tại phòng cấp cứu. Mới 27.8 Ấn còn cho biết 

đã đến với Giang trong ngày Giang đến Garden Grove.  

Phổi chăng ? Thận chăng ? Cầu mong Giang thoát 

khỏi giây phút hiểm nghèo này ! 

06-9-2017 : Nơi xa xôi, Giang thì thế mà ở đây 

chẳng biết tin gì : sống, chết ra sao cứ như đi trong 

đám mây mù. Rồi ở đây cụ Chấn hết gọi điện thoại, lại 

viết mail cho biết cụ nằm khoa Tim mạch ở BV. 

Nguyễn Trãi. Đang thở không ra cũng cố gọi xin lỗi 

không thể đi dự buổi hội ngộ ngày 09.9 với các bạn 

được. Và cuối cùng chắc nằm cô đơn quá nên nhắc 

“Thằng nào rảnh thì vào thăm tao nghe”. 

- 14 giờ : Lưu Ngọc Thủy cho biết đã thoát chết 

nhờ ba bịch máu tiếp sức. Còn mệt lắm không biết có 

thoát không ? Đừng thằng nào vào thăm. Nói chuyện 

tao thêm mệt.  

Kết luận hai ông cùng vào chơi BV. Một ông thì 

mong vào thăm. Một ông thì cấm vào.  

07-9-2017 : Tìm vào BV Nguyễn Trãi để thăm cụ 

Chấn. Theo lời chỉ dẫn của cụ hôm qua bảo là khoa 

Tim mạch. Đến khoa này, cô y tá cho biết là đã chuyển 

cụ qua khoa Tiêu hóa. Leo lầu 3 Phòng 64. Thấy cụ 
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nằm chèo queo. Vợ con vừa về hết. Hỏi : 

- Sao bảo khoa Tim mạch ?  

- Tim mạch xong thì Tiêu hóa lại có vấn đề nên 

sang đây.  

- Thế có sao không ? 

- Siêu âm. Gan u là một chuyện lâu rồi. Nay bao 

tử cũng có u. Có lẽ kỳ này đi. Năm nay tao 85 tuổi rồi. 

Nếu cứ mổ xẻ chắc không đủ sức. Chắc chờ chết thôi.  

- Mày tướng ngũ đoản, sước danh Chấn lùn mà. 

Mấy thằng nằm trong loại tướng này sống lâu lắm. 

Bình tĩnh đi ! 

Theo tinh thần lá thư “Hội ngộ xuyên lục địa” của 

một số bạn đồng môn CVA59 chắc mày đã đọc. Và 

mày bịnh tật thế này chắc không đi được. Tao mạn 

phép các bạn biếu hai phần ăn và tiền xe taxi đến vợ 

chồng mày. Tổng cộng là 500. Mày cầm lấy đi. Đó là 

tiêu chuẩn chung. Đi, về đều yêu cầu các bạn đi taxi 

bảo đảm an toàn. Đường gần 100. Đường xa 200.  

08-9-2017 : Cụ Phong Thủy lang thang ở Little 

Sài Gòn gọi cho Quan lớn Lại hỏi thằng nào lo xe cộ 

lên San Jose họp mặt cho tao hay. Cụ Lớn Lại nghĩ 

đường chọc anh San Sẹo. Cụ bảo ngài Phong Thủy là 

cái việc đi đứng cứ liên lạc với Mõ Sẹo là xong ngay. 

Nhưng khi alo tới, được cụ Mõ trả lời : “Thằng ấy nó 
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chơi xỏ tao. Mày đừng tin. Tao cũng xin đi ké xe vợ 

chồng Phương Voi đấy. Mày tự tìm đường, tìm lối mà 

đi đi.” Các cụ rủ nhau trẩy hội vui thật. 

09-9-2017 : Theo đúng chương trình “cuộc gặp 

mặt xuyên lục địa” kiểu : “Quân tại Tương Giang đầu/ 

Thiếp tại Tương Giang vĩ” vẫn nói chuyện được với 

nhau. BC hẹn Đỗ Lý đến sớm để cụ lo phần kỹ thuật. 

Nhưng chờ mãi chưa thấy cụ chống ô đen lại. Vào 

trong sảnh đã thấy cụ Đạt, cụ Hòe chờ ở phòng đợi. 

Thật cảm động. 

 

8 giờ cụ Lý “cưỡi” taxi đậu trước sảnh nhà hàng 

và rất hách, vẫy BC ra trả tiền xe. BC thấy cụ Lý qua 

cửa kính rồi nhưng tảng lờ. Thịnh Phét bảo: mày cứ 

quay đi xem nó có móc ví trả không? Tiêu chuẩn xe cộ 

đã nói. Sao nó không móc ra rồi lấy xu sau?  
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Nhưng cụ Lý đã vào :  

- Tiền xe 

- Dạ bẩm cụ Lý đây hai tờ cụ đi 100. Cụ về 100. 

Tiêu chuẩn. 

- Dạ bẩm cụ mật mã Wifi, oai-phiếc gì của nhà 

hàng cháu đã ghi sẵn. Xin mời cụ vào chọn chỗ thuận 

tiện mà làm. 

Thế là cả bọn theo sau cụ Lý, cụ ôm Ipad trên 

ngực nhìn dọc nhìn ngang rồi chỉ : 

- Ngồi bàn kia, gần cửa ra vào ấy. 

Trong lúc các cụ Đạt, Hòe, Giao, Khánh, Loan, 

Quang, Thịnh kéo ghế yên vị thì cụ Lý mở máy vô mật 

mã mà BC đã đưa. Loay hoay mãi không vô được, cụ 

vác máy đến quầy nhờ cô thu ngân vô hộ. Cụ hớn hở 

bước ra: vô rồi ! vô rồi ! 

Màn hình lóe sáng, thấy bên kia, tay cụ Dzũng 

đang “múa” trên bàn phím, đằng sau nó là cụ Chu Trí 

Lệ. BC kêu lên :  

- Hòe ơi ! Lệ kìa, mày ra nói chuyện không ?  

Cụ Hòe xô ghế bước đến thì hình cụ Lệ biến mất. 

Loáng thoáng phía xa bên bờ đại dương thẳm thẳm kia 

là hình Đỗ Trọng Lễ, Nguyễn Tự Chi và cái đầu nhẵn 

thín của Phương voi. Thế rồi màn hình của cụ Lý “tịt”. 
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Cụ Loan bảo :  

- Không nói được, thì ăn.  

BC bảo :  

- Xin các cụ vài phút.  

Và thưa rằng: Tinh thần lá thư của các bạn đại 

diện cho một số đông anh em gồm mấy chục người thì 

quý cụ đã nắm. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây chỉ 

mong được thấy mặt bạn bè cũ nơi chân trời, góc biển 

xa nhau cũng đã 42 năm. Nhưng vì lý do kỹ thuật, lực 

bất tòng tâm, nguyện vọng không thành. Xin quý cụ 

thông cảm và giờ xin mời quý cụ “xơi”. “Nhân tâm tùy 

bạng mỡ”. Thích gì ăn nấy và xin cụ nào chưa lấy tiền 

taxi. Ra về nhớ lấy.  

9g45 ra về. Vừa tới chỗ lấy xe thì cụ Chấn gọi hỏi: 

“Các bạn có vui không ?” Rồi tới Thủy từ BV Chợ Rẫy 

gọi giọng mệt mỏi, hơi buồn: “Anh em đông đủ không? 

Chắc lại phải mổ nữa Q. ạ. Ruột .... ruột ... ! Đang nằm 

trại 6 chờ. Nhưng đừng vào thăm. Vô ích.”  

Tuy Thủy đã dặn “thăm cũng chẳng được gì”, 

nhưng lúc lấy xe đã hẹn Hồng Khánh chiều nay vào 

thăm. 16 giờ hai thằng vào kiếm trại 6. 

Nhìn trên bảng hướng dẫn không thấy ghi trại 6. 

Lần mò hỏi phòng trực mới ra. Đây là khu nhà cổ xây 

thời Pháp nằm sát đường Đào Duy Từ, là mặt sau BV. 
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Nơi đây hai bên đường nội bộ vẫn còn hàng cây sao, 

cây dầu, tuổi ngót 60 năm. Dãy nhà yên tĩnh, máy lạnh 

rì rầm. Thủy nằm cuối dãy. Nhìn da mặt xanh xao. 

Nằm mà nói chuyện. Tính ra đã hà hơi tiếp sức 6, 7 

bịch máu rồi mới tạm yên và chờ đủ sức khỏe mới mổ 

cái u, may là lành tính. Nó hỏi dồn dập : sáng nay anh 

em đi có đông không ? Ăn có ngon không ? v.v... Nghe 

trả lời còn có mười hai que thì hai que bịnh. Hai que 

kia chẳng biết lý do. Có thể sợ liên quan, có thể không 

thích anh em nữa. Thủy thở dài, chống tay, ngồi dậy, 

dựa lưng vào tường, chép miệng, nói bâng quơ “giờ 

này mà còn sợ, sắp xuống lỗ cả rồi. Sợ cái gì ?”. 

09-9-2017 : 12 giờ đêm, Phạm Nhữ tiếp gọi điện 

thoại hỏi : “Mày còn thức không ? Tao báo cho mày 

biết là thằng Giang tạm qua cơn nguy kịch rồi. Hiện 

giờ con cái nó đã đưa hai vợ chồng nó về ở chung nhà 

để săn sóc. Hằng ngày phải lọc thận. Còn mạch máu 

đưa lên tim đã bất ngờ tốt trở lại 40%, không phải 

thông tim nữa. Vị BS cho đấy là một phép lạ không 

giải thích nổi.” 

Cầu xin ơn trên cho Giang thoát cơn bịnh hiểm 

nghèo này.  

12-9-2017 : Thư Dzũng tâm sự với Ấn. Ấn lại 

chuyển cho BC : ý nguyện của Giang như một kẻ phân 

vân giữa ngã ba đường. Một đường không muốn kéo 
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dài sự sống với những phiền phức về điều trị (lọc máu, 

giải phẫu ...). Một đường muốn kéo dài sự sống để có 

đủ thời gian viết cuốn sách dở dang. Ôi ! Nó muốn thế 

nào thì mình cầu cho nó được như thế. Chứ biết làm 

sao.  

13-9-2017 : Dzũng mời các bạn vào “trang nhà 

cva59.net” để xem hình ảnh ngày họp mặt lúc tuổi xế 

chiều. Mở ra toàn thấy cụ nào cụ ấy râu tóc bạc phơ cả. 

Mấy cụ tóc đen thì hẳn nhiên như lời Giang nói dạo 

xưa “nó nhuộm đấy”. Xem đến hình của dạ tiệc (?) ở 

nhà cụ Quận Thảo thì mới đã. Nhiều cụ tay run, chân 

đi bước thấp bước cao, khi gặp bạn thì ôm chầm lấy 

nhau. Tưởng như tay đã mất run, chân đã khỏi khớp. 

Có xem mới thấy sao mình cũng nước mắt rưng rưng, 

mới thấy tình đồng môn, bằng hữu gần đất xa trời vẫn 

gắn lại với nhau dưới một mái nhà. Giàu, nghèo, danh 

vọng bỏ chỗ khác. Nơi sân nhà Quận Thảo hôm nay họ 

đến với nhau bằng cả trái tim, bằng dòng máu một nhà. 

Lòng bỗng mang mang một nỗi cảm hoài. Rằng 

ngày xưa bạn bè sao chân cứng khiến đá cũng mềm mà 

nay thêm gậy chân vẫn tưởng bước vào một trời hư ảo. 

Ai chống được tuổi già nhỉ ?  
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Lướt qua hình cụ 

nọ cụ kia cũng may còn 

thấy vẻ “xuân già” của 

vài cụ. Chẳng hạn LQA 

với cánh tay giơ cao 

chào bạn thể hiện rằng 

“em chưa già đâu. 

Cán…golf  em còn 

cứng lắm.”  

Khác với hình anh 

Quận Thảo già nua mệt 

mỏi phải có điểm tựa 

giữ tấm lưng ...còng . 
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15-9-2017 : Cụ bà Lưu Ngọc Thủy vui mừng báo 

rằng : “Ơn Trời, cuộc phẫu thuật polyp của nhà tôi an 

toàn. Và hiện nay đã ra phòng hồi sức”. 

BC bảo: Ăn hiền ở lành nên có phúc. 

Thằng này chơi dao kéo mấy chục lần rồi. Sắt, 

kẽm, đồng, chì dễ gì chịu nổi. 

* Cũng ngày này cụ Lang thang cho biết đã đến 

chỗ Tiếp chơi. Hai cụ cà phê, ăn uống với nhau và cụ 

Lang thang được biết tình hình sức khỏe của Giang vẫn 

còn trong tình trạng khó khăn.  

16-9-2017 : Cụ Nguyễn An Cường, họ hàng dân 

“cất vó” viết thư trên giấy Hoa tiên, viền hoa cúc, hoa 

đào rất đẹp, thơm như lá thư tình thời ... mất ngủ. Thư 

rằng xin hỏi thăm tất cả các cụ. An Cường đây các cụ 

ạ, cụ nào nhớ thì xin cho vài chữ. Ngắn cũng được, dài 

cũng được. Thư về nacuong@.... 

Thằng này tướng tá cũng họ nhà lùn. Không biết 

bây giờ nó có cao thêm được “1 ly” nào không ? 

19-9-2017 : NA Cường gửi tin cho biết thằng 

Chấn được bác sĩ cho về rồi. Chắc không chữa nổi, nó 

mới cho về.  

24-9-2017 : Đỗ Xuân Thắng về Texas lại họp mặt 

bỏ túi với các lão ông Trịnh Đức Minh, Lê Vĩnh Bảo, 

Bùi Công Huề, Trần Cao Hạo, Nguyễn Tiến Dỵ và 
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Nguyễn Hữu Kính. Thắng cũng đưa tin sức khỏe của 

cụ Huề càng ngày càng khỏe ra.  

25-9-2017 : PN Tiếp gửi về cho số điện thoại của 

Du Miên. Số email của cụ này thì đã có trên cuốn 

“Bách Việt Tiên Hiền Chí” của Giang. Từ số email này 

tưởng có thể nắm tin tức của Giang nhanh hơn; nhưng 

cụ này cũng ở Nam CA. Cuối cùng nhờ Tiếp, bợ nó 

đến bở hơi tai, nó cứ chuyển cho phép thiền này, thiền 

nọ. Tiếp ơi ! Chán mớ đời. Mày đọc kinh kệ, nghiên 

cứu tối ngày khéo không tẩu hỏa nhập ma đó. Hãy bớt 

chút không tưởng mà nhớ đến chúng tao nghe mày. 

 
Gia đình cháu Tâm (con gái BC) từ San Jose lên Sacramento  

thăm hai Bác Giang, khi hay tin Bác trai vừa từ bệnh viện về. 
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26-9-2017 : 11 giờ sáng Giang gọi về bảo: Tao 

chưa chết đâu. Khỏe rồi. Tao chống gậy đi được vài 

bước. Sẽ dần dần khôi phục thôi. Tao nghe nói mày 

đang đi xin ảnh tao để tao ngủm bọn mày tổ chức cầu 

siêu cho tao giống thằng Lợi, thằng Kiền ấy à ? Vài 

năm nữa hãy tính.  

Nhưng đang nói thì hạ giọng thấp, chấp nhận thua 

trận : Thôi tao mệt quá, cúp nhé. 

27-9-2017 : Thư An Cường: Thằng Chấn báo cho 

tao nó bị “đuổi về nhà” rồi, để gia đình tự chữa. Coi 

như nó sắp đi, tụi mày tới thăm nó chưa ? Nó bảo nhà 

nó trồng rất nhiều hoa. Đủ các loại lan: lan Hồ điệp, 

Cát lây a gì đó, mày có địa chỉ nó chưa ? ... 

BC thư trả lời Cường : nó cũng đã báo cho tao về 

nhà rồi, đi bác sĩ ở đầu ngõ. Nó cho địa chỉ. Nay chỗ 

này mai chỗ khác. Hết Nguyễn Văn Đậu, Gia Định lại 

Há-mồm-ra (Harmona) ở Phú Nhuận và nay là Núi 

Thành. Hôm nọ nó có đánh mail, lời như muốn trách 

bạn bè là “mồ nó xanh cỏ, các bạn mới tới thăm”. Mày 

biết anh em bây giờ đều già, bịnh này, tật nọ, việc đi 

đến nhau đâu phải là dễ. Nó trách thì đành chịu. Nhưng 

mày yên chí, bọn tao sẽ đến thăm nó lần cuối, chứ 

nhiều lần thì chịu.  

29-9-2017 : Bạn bè nghe tin Phó Độ bỏ chuông 

mõ ở nhà đi leo núi. Núi nào ? Không thấy thông tin 
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ghi rõ. Thôi thì leo núi hay leo đồi. Cũng là leo. Thời 

trai trẻ việc leo là cái việc thích thú, sảng khoái. Tuy có 

mệt nhưng leo trèo xong húp tô phở bò cho hai ba cái 

hột gà vào là lại “chân cứng đá mềm ngay”. Nhưng nay 

cụ ngót 80 mà vẫn leo thoăn thoắt. Khiến cho cụ San 

sẹo phải thốt lên rằng : “Trời sinh ra con người chỉ có 

hai chân, sao ta gần xuống lỗ, vấp phải cục gạch, trời 

lại cho ta cái chân thứ ba. Tưởng ba chân thì phải hơn 

hai cẳng. Thế mà ta chỉ có bò mà cạp cỏ non, loanh 

quanh trong thửa ruộng bằng bàn tay”. 

 

Cụ GL ở sát nhà San sẹo bảo BC rằng “Mày ghi 

còn thiếu câu cuối cùng nó than thảm thiết lắm. Đó là: 

“Trời sinh ra Sẹo sao còn sinh ra Đen !” Nó bắt chước 

thằng cha Chu Du đó mày ! 
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02-10-2017 : Chắc hẳn là sau sự buồn tình có ba 

chân mà vẫn ở đồng bằng không thể bám núi leo non 

(!) được. Anh Sẹo buồn tình đến quán “nhạc tình” của 

cụ Nam Sinh Tín. Hiện nay, cụ này vừa sáng tác, vừa 

tự biểu diễn cho đám bạn già nghe để nhớ nhung dĩ 

vãng, mà “Than ôi ! Thời trai trẻ nay còn đâu ?!” Sau 

khi nghe bài Mimosa tả mối tình thơ mộng xứ Anh 

Đào xưa. Chắc động “sợi dây tơ” của chàng Thuyền 

thúng, nên nó chuyển về cho BC cả bài hát lẫn hình hài 

của Nam Sinh Tín. 

Nhìn bức hình “cô hồn 

nghệ sĩ” (xin đừng lầm 

khi đảo từ nghệ sĩ cô 

hồn) thấy vẻ âm u gai 

lạnh trên nét mặt phong 

trần của nó hôm nay, 

lại nhớ nét vẽ chân 

dung một số bạn bè 

thời trẻ dại của nó, 

chưa đầy một phút đã 

xong.  

03-10-2017 : Nguyễn Trọng Dzũng có thể coi là 

nhân vật chân thành và chịu khó. Từ ngày Giang đột 

quỵ cho đến khi may mắn hồi tỉnh, sống sót. Bạn bè 

các nơi gửi thư thăm hỏi, cuối cùng đều dồn vào cái 

thằng phát thư này chuyển đi. Bởi Giang không xử 
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dụng máy tính, nên Dzũng đã in ra và chuyển tất cả lời 

thăm hỏi ấy đến Giang qua việc mua tem và lè lưỡi 

liếm. Cũng nhờ cách làm này mà Giang đã nhận được 

bao lời thăm hỏi chân tình của bè bạn. Dzũng bảo : Hy 

vọng những lá thư này sẽ giúp cho Giang mau hồi phục 

để hoàn thành tác phẩm mà Giang mơ ước cả đời.  

 04-10-2017 : Tin Khải lùn ở trời Tây - vừa bị “té 

chảy máu đầu” khi du chơi, tắm biển - lại được các nhà 

bình luận bình loạn cả lên. Nay xin tóm tắt như sau : 

- Tuổi già rồi, vài niên nữa là tám bó. Nên đi đứng 

cẩn thận. Đi một mình thì cái mồm hót như khiếu ấy để 

đâu ? Không hai thì cũng được một mỹ nhân làm điểm 

tựa, làm sao té ! 

- Con mắt là tội lỗi nhất. Bởi vì tắm biển, người ta 

tiết kiệm vải vóc tối đa. Da thịt người ta cho ông trời 

ông ấy coi, cho biển sờ mó ve vuốt. Còn con người như 

chúng ta thì dâm ô bằng mắt. Ông là người nên ông cứ 

nghếch mắt lên. Ông té dập đầu xem ra cũng đáng. 

Chẳng biết có phải thế không ? Nhưng nhìn hình ông, 

dán miếng dán to tướng ở trán. Mặt nhăn nheo, răng 

vàng nicotine. Thấy thương ông quá. 

07-10-2017 : Hôm nay Tây thì đã tháng 10 mà ta 

thì mới ở tháng 8. Nghe đâu rằm tháng 8 năm nay cũng 

nhiều cụ tuy đầu bạc, răng long, chân đi chữ “bát” vẫn 

vui “rước đèn” trên phố. Nhưng vui nhất là đọc lá thư 
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của cụ Lớn Lại gửi cho cụ Khải lùn với nhan đề thuổng 

tựa bài thơ “Paris có gì lạ không em?” của thầy 

Nguyên Sa. Xin trích nguyên văn: 

“Paris có gì lạ không anh?Dạ thưa, Paris chẳng 

có gì lạ. Ngoài đường vẫn đầy cứt chó, vẫn có đầm hôi 

nách, cặp ổ bánh mì trên cánh tay, vẫn có chen lấn 

trên metro, vẫn có di dân Rệp đầy đường, vẫn có cà 

phê thơm điếc mũi và vẫn có CHÚ LÙN NHÕNG 

NHẼO CUKY. 

Xin trình làng chân 

dung chú Lùn sau khi 

vấp té ngoài bờ biển vì 

tội ngắm ... nách đầm. 

Nhưng cũng nhờ hồng 

phúc ông bà nên chỉ trầy 

da, rướm chút máu. Tuy 

Đốc Tuấn đã trang điểm 

băng bó nhưng sao nhìn 

vẫn thấy giống các nạn 

nhân tại Las Végas trong 

cuộc xả súng của một tên điên.  

Nhờ sự săn sóc của bạn hiền mà sức khỏe tạm ổn 

định. Xin trình làng tấm hình anh lùn cười gượng, nhe 

hàm răng ám khói thuốc lá do hút giấu nàng Bạch 

Tuyết.  
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09-10-2017 : Cụ Thủy VT cho biết: ngày nằm 

bịnh viện chờ mổ, đã tiếp đến 20 bịch máu vào người. 

Sức khỏe giờ tuy hồi phục mà sao cái đầu cứ rỗng 

tuếch ? 

Dzũng trả lời : 

Nhìn cái trán của bạn, 

tôi nghĩ là dù có mấy 

chục bịch máu: máu 

ta, máu tây, máu tàu 

cũng không thay đổi 

được tính nết đâu bạn 

ạ. Hiện nay bạn cho 

biết đã lại điều khiển 

được con ngựa sắt, 

vậy thì cứ tiếp tục chở 

bà xã đi trồng khoai 

như trước kia đi!  

10-10-2017 : Cùng Dzũng, Ấn ... bắt đẩu cầy 

“Xuân Mậu Tuất.” 

13-10-2017 : BC cùng Loan, Thịnh, Khánh đến 

thăm cụ Chấn ngụ tại 2/45 Núi Thành, Phường 13, 

quận Tân Bình, khi thấy cụ gửi thư rằng “sắp đi.” 

Đi gần hết con đường Ngã tư Bảy Hiền về Tân 

Kỳ, Tân Quý chẳng thấy núi cũng chẳng thấy thành. 

Hỏi ra mới biết đường này mới mở tên trên đường 
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CMT8 (Lê Văn Duyệt cũ). Nhưng rồi cũng ra nhà cụ. 

Hỏi:  

- Da có vàng mấy đâu ? 

- Bụng tao đã sưng rồi ? 

Rồi cụ với tay lấy thơ phú ra tặng từng người.  

Ra về, Khánh bảo : “Cụ ấy còn tỉnh táo lắm. Chưa 

đi đâu. Có đi thì cũng ra Tết”. 

Nhưng sáng ngày 02-11 thì Cường từ Mỹ gửi về 

với nguyên văn lá thư của con gái Chấn là bố cháu đã 

chết lúc 12 giờ 23 phút rồi.  

31-10-2017 : Dzũng báo tin và đăng hình cùng lời 

chia buồn với gia đình đồng môn Hoàng Ngọc Đạt đã 

mất tại Long Beach, hưởng thọ 80 tuổi. Hỏa táng vào 

ngày 10-11-2017. Cụ là một thành viên trong nhóm 

gồm cụ Ngô Cảnh Loan, Lê Ôn Dương, Nguyễn Như 

Tín và Trần Hữu Niết.  

03-11-2017 : 9 giờ sáng nay mấy cụ đồng môn và 

thân hữu đã đến phúng điếu cụ Vũ Đức Chấn tại tư gia. 

Nhìn lễ tang theo nghi thức Phật giáo với phiếu ghi 

“Vô cùng thương tiếc đ/c Vũ Đức Chấn...Đảng viên 

huy hiệu 30 năm tuổi Đảng” tự dưng trong lòng thấy 

có cái gì mâu thuẫn không hiểu được. Thôi thì mỗi 

người có một lý tưởng để theo. Và nghĩa tử là nghĩa 

tận. Vái nhau vài vái để tiễn nhau đi về miền cực lạc.  
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10-11-2017 : LQ Ấn cho biết đã cùng San sẹo, 

Vương Vĩnh Cẩn, Lê Nhân Ảnh và Vũ Ngọc Đĩnh đi 

Long Beach để viếng Hoàng Ngọc Đạt (Hai cụ Thành 

típ và Nhuận còm gần giờ lên đường bị mệt nên ở lại). 

Tới nơi mới 10 giờ. Nhìn quanh chỉ có mấy mẹ 

con chị Đạt ở đấy. Ấn nói tao thấy hiu hắt, buồn quá 

mày ạ.  

 

Trong lúc chờ vị sư 12 giờ mới tới làm lễ động 

quan. Chị Hoàng Ngọc Đạt có kể hai kỷ niệm đáng nhớ 

của vợ chồng chị. Chuyện thứ nhất là ngày chồng chị 

đi cải tạo mà chị lại mang bầu. Rồi đẻ ra một thằng 

con, khiến “làng trên, xóm dưới” xì xầm, bàn tán. Rồi 

họ lấy cớ tới thăm chị để ngó mặt thằng con, ai ngờ nó 



 Xuân Mậu Tuất  175   

giống bố nó như đúc. Đấy là kết quả của những ngày đi 

tiếp tế cho chồng. Được ngủ lại. Rồi chị chỉ đứa cháu 

lớn bảo : Đây là thằng cháu có nickname Cải tạo các 

bác ạ. 

Chuyện thứ hai là ngày hai người yêu nhau, mà 

San sẹo cho là quá lãng mạn. Chàng ngồi lì ở nhà nàng. 

Trời đã khuya, nàng bảo muộn rồi, anh về đi.... Chàng 

nhìn say đắm bảo nàng: anh muốn ngồi đây mãi mãi 

nhìn em, không muốn về ... 

16-11-2017 : Dzũng cho biết hôm nay vừa nói 

chuyện qua điện thoại với Trần Lam Giang. 

- Hiện nay Giang đã về nhà, không phải nhờ đến 

sự săn sóc của các con do sức khỏe đã hồi phục. 

- Hàng ngày có thể đi bộ nhiều mà không thấy 

mệt. Chỉ mỏi chân thôi. Mấy ngày mưa thì Giang cũng 

vẫn đi bộ. Nhưng đi ở trong nhà.  

Được tin này, các bạn ở quê nhà cũng mừng cho 

Giang. 

18-11-2017 : Mõ sẹo cho biết nhân chuyến du Nam 

của Lê Duy San đến Little Sài Gòn. Cụ có nhã ý mời 

quý đồng môn tới uống cà phê ở quán Tip Top vào 10 

giờ sáng ngày chủ nhật 19.11. 

20-11-2017 : Ở Việt Nam, ngày này được xưng 

tụng là “Ngày nhà giáo”. Các thế hệ học sinh đã ra đời 
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hay còn ngồi trên ghế nhà trường tổ chức họp mặt chúc 

tụng công ơn dạy dỗ của Thầy Cô.  

Đó là chuyện của xã hội. Còn hôm nay vài cụ già 

bẩy, tám chục tuổi đầu cũng ngồi quanh ấm trà mộc 

nhắc chuyện thầy xưa, trường cũ.  

Trò hôm nay, tuổi trên dưới 80 thì các thầy cô 

chắc hầu hết đã ra người thiên cổ. Thầy trò tan tác. Tin 

còn, mất mịt mù. Nhắc đến các thầy lại nhớ đến các 

bạn đã mất trong tháng 11. Đó là Phạm Quốc Trường 

mất 19.11.2008, Nguyễn Văn Quyên mất 10.11.2012 

và Dương Kiền mất 17.11.2015. 

Tất nhiên, có thể còn quý đồng môn ra đi trong 

tháng này mà BC chưa biết. 

Buồn ơi ! tháng 11 hàng năm .... 

21-11-2017 : Theo tin của cụ Mõ Sẹo bắn về thì 

hôm nay cụ San Lê và bốn năm cụ nữa đã tới thăm 

đồng môn Nguyễn Công Hiến. Đương sự cho biết là đã 

chạy chemo hai lần rồi và đang chạy nốt lần ba. Ngoài 

ra cứ 3 ngày lại phải đi chích bạch huyết cầu một lần vì 

lá lách đã bị cắt. Tuy vậy bạn bè thấy tinh thần bạn 

Hiến rất sáng suốt, tỉnh táo vững vàng một niềm tin 

Thiên chúa. Được tin này đồng môn 59 quê nhà chúc 

Hiến sức khoẻ mau hồi phục. Xin ơn trên phù hộ Hiến 

và gia đình luôn bình an. 
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AC Ng. Công Hiến thăm Hiền Phó Nhòm 

 

22-11-2017 : Cũng tin từ cụ Mõ trên cho biết cụ 

Phó nhòm 

Ng. Mạnh 

Hiền “A” 

không may 

bị tai nạn xe 

hơi phải cấp 

cứu. Chiếc 

xe bẹp dí. 

Cụ Phó 

thoát lưỡi 

hái tử thần 

nhưng chấn 

thương tại 

cổ và ngực. 

Riêng bộ 

xương cách 

trí thì một 

xương sườn bị nứt, may chưa gẫy đôi như cục sườn 

nướng. Cụ nói còn may chứ chi dưới chi trên chi này 

chi nọ mà nó làm sao thì đời hết vui. Hiện cụ nằm đây 

một minh nhưng không thấy cô đơn vì được cô y tá săn 

sóc tận tình từ A tới Z. Cô này lại biết “hát ru” nên khi 

cô hát bài con cò bay lả bay la... cụ bảo còn lâu mới về. 

Nhìn hình cụ phó nhòm nằm dơ hai cẳng chân ống sậy 

đen như mới mò cua về mà thấy thương. 
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24-11-2017: Xứ xa thì thế xứ gần cũng có chuyện 

xe cộ thích “thịt người”. Mõ SG hớn hở chạy xe đến cà 

phê bốc phét cùng mấy cụ tại quán quen xưa. Nhưng cà 

phê chưa thấy đã thấy mình đổ kềnh. Tuy cũng như 

Hiền A vướng nghiệp xe chơi, nhưng rất nhẹ chỉ nứt 

ngón cẳng cái. Xi-cà-que loanh quanh như con gà ăn 

quẩn cối xay. Mẹ đĩ nhìn phán một câu : “sướng nhé!” 

26-11-2017 : “Thợ may cắt tỉa hình của thợ vẽ.” 

Đây là những lời đối thoại thân thương của những 

người bạn hiểu nhau từ hơn 40 năm qua. Thợ vẽ là ĐG 

với bao nhiêu tác phẩm sơn mài nổi tiếng và thợ may là 

kỹ sư điện của ngày xa xưa ấy. Từ Dzũng điện trở 

thành chàng phó may tài hoa thua gì các đấng Tân Tân 

đường Tự do, Văn Quân đường Lê Thánh Tôn ... BC 

nhớ câu Dzũng điện bảo “thằng trí thức có thể tìm ra 

nghề để sống trừ nghề ăn cắp. ..” Bức tranh cắt xén 

vẫn mang hồn của tranh ĐG. Đấy là bìa Xuân Mậu 

Tuất (2018 ). 

* 

Nhật ký đồng môn tạm dừng ở đây để lên khuôn 

ấn loát, kịp ra mắt đồng môn, theo đúng tiêu chỉ ngày 

tháng của “báo xuân.”  

BC 


