
 

160  Cuối Đời Nhìn Lại 

Nhật Ký 

Đồng Môn 
(Từ 01.11.2018 đến 16.11.2019) 

 

 02.11.2018: Mọi năm cụ Lang Thang Đỗ 

Xuân Thắng thường trở về quê nhà vào các tháng 

Một, Chạp giáp Tết. Nhưng năm nay, năm 2018 (Mậu 

Tuất) cụ đã xuất hiện và tạm trú trong căn nhà hẻm 12 

sát bên hông cơ quan Điện Lực Sài Gòn đối diện Đài 

phát thanh nằm trên đường Hồng Thập Tự ngày xưa. 

Dzũng “điện” nghe tin LT ở nơi này, chạnh lòng hoài 

dĩ vãng bảo rằng: “Số 12 ấy là nơi tao ngồi ở lầu 3 

làm việc. Nhìn ra đường, xe cộ dập dìu. Xa xa lên 

chút nữa là con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm chạy về 

Thảo Cầm Viên. Qua đây là tới Võ Trường Toản, là 

Trưng Vương. Nhiều cụ đồng môn 59 như Lê Thế 

Hiển, Lưu Ngọc Thủy... nhà mình đã mòn chân, mỏi 

gối đứng héo cả trầu cau, mới được vào chốn tháp 

ngà!”. 

 03.11.2018: 8 giờ tối hôm qua cụ LT gọi bảo 

rằng:  
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- Sáng mai 7 giờ đúng có mặt, nhận “vật phẩm” 

của Giặc Lái (GL), San Sẹo, Lê Nhân Hình và Ru Đỗ 

gửi về cho ăn Tết. Thuốc pipe của họ Lê, loại cao cấp 

Virgina Gold bỏ trong bao kín còn bốc cả mùi thơm. 

Lại còn có cái nón của GL cho, dặn “tao bảo cậu” là: 

chịu khó đội che bớt cái trán hói xếp li đi ! Xong xuôi 

hai thằng ra cà phê 27 vì hôm nay là ngày “các cụ” 

họp mặt hàng tuần nên LT ra trình diện luôn. 

 

Nói họp mặt, tưởng là đông đúc như vài năm về 

trước, nhưng kể từ hơn một năm nay các bô lão quê 

nhà tụ tập với nhau, đếm chưa đủ mười đầu ngón tay. 

Tuổi trời cao, hiện tại chẳng cụ nào dưới 80, và bịnh 

tật thì không cụ nào là không có nên ngồi với nhau ai 
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cũng lôi thuốc ra uống cả, nào tiểu đường, nào cao 

huyết áp, nào mỡ trong máu, nào xương khớp... thôi 

thì đủ loại mà ngày xưa – sau 75... một số đồng môn 

chúng ta mắt trước mắt sau ở chợ Tân Định mới được 

vài món đem về bán lại đong gạo nuôi con.  

Tuy “ao nhà” vắng vẻ như trên, nhưng nếu có cụ 

nào nơi chân trời góc biển trôi giạt về với nhau thì chỉ 

một tiếng mõ rao, cảnh họp mặt lại ồn ào như chợ vỡ, 

nhìn chung chẳng thiếu cụ nào.  

Quý thay cái tình đồng môn CVA59 của chúng 

ta ! 

 08.11.2018: Sau buổi cà phê, điểm tâm ở quán 

27 hôm 03.11 cụ LT mời mấy cụ có mặt và bảo rao 

mõ lớn lên để cụ nào nghễnh ngãng cũng nghe rõ là 

“LT về rồi. Nó mời gặp nhau tại quán Ân Nam vào 

lúc 8 giờ 30 ngày 08.11 này”. 

 Có phải là cái dùi của BC đập gần vỡ mõ hay là 

cái tình nghĩa bạn bè như đã nói mà hôm nay đôi mắt 

lèm nhèm như cụ Hòe, đầu đội nón nỉ, tay cầm dù hay 

cụ Lý Toét vừa “dăng lưới” đỡ cà xong mà nhà thì ở 

mãi tận Thủ Đức cũng đã đến từ rất sớm. Rồi Đậu từ 

Ngã ba Chú Ía Gò Vấp, Hồng Khánh từ Quận 7 Nhà 

Bè và Đằng Giao tạm gác vẽ rắn vẽ rồng, lần lượt tới. 

Họ đến với nhau. Nhìn nhau không biết rằng còn có 
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lần nữa thấy nhau không trong nỗi buồn dấu kín qua 

tiếng cười, câu nói che đi.  

10 giờ các cụ tan hàng hẹn nhau khi nào nghe 

tiếng mõ thằng BC nó rao thì đừng thằng nào vắng 

mặt nhé. 

(Lời bình của tác giả: Tóc bạc, da mồi, râu trắng 

xóa, chân tay run rẩy vẫn ngọt ngào hai tiếng mày 

tao. Thế mới hay !). 

11 giờ cụ Giáo Đậu a-lô phán rằng: “Nghe bài 

thơ vừa làm xong nhé !”. Câu thơ lục bát trầm bổng 

rất buồn. Đại ý nay còn họp mặt với nhau, chẳng biết 

mai mốt có thấy nhau. BC bảo cho mình bài này nhé 

để in vào CĐNL Xuân Canh Tý vì Xuân Kỷ Hợi sắp 

xong rồi. Thế tựa bài thơ ấy là gì ? 

Giáo Đậu trả lời: Chưa đặt tựa. Còn phải sửa. 

BC bảo đặt là “Bên trời rong chơi” đi (không biết bài 

thơ đó có ám vào người như một lời nói gở không.) 

 18.11.2018: Sau ngày họp mặt ở Ân Nam, LT 

hẹn BC ra thăm mộ Thủy chôn tại Bà Rịa (Thủy mất 

03.10.2018). LT cho biết đáng lẽ ra nhà Thủy ở Vũng 

Tàu nhưng bà xã Thủy cho biết là sáng nay cả nhà 

bảo đều đi thăm mộ. Do đó bọn mình chờ ở cổng 

nghĩa trang Long Hương theo như “địa chỉ mới” của 

Thủy mà gia đình cho. 
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Cuộc hẹn lệch giờ. LT quyết định đi tìm chỗ ông 

bạn nằm – Lúc đó hơn 9 giờ. Mặt trời lên cao. Nắng 

rất gắt. Xe quần đi quần lại khu Long Hương, hỏi 

thăm không ai biết. BC vốn xưa là thổ công xứ này 

nhưng đã dời đi hơn hai mươi năm nên cũng mù luôn. 

Vật đổi sao rời. Thương hải biến vi tang điền mà. 

Cuối cùng rồi LT cũng kiếm ra mộ “độc cước Tiên 

sinh”. Người nằm nơi nghĩa trang mới vì nơi cũ hết 

chỗ rồi. Nơi đây gạch đá ngổn ngang. Gió rừng Thị 

Vải từng cơn thổi về như đem cát bụi xóa đi một kiếp 

người. Và nếu không có chân dung Lưu Ngọc Thủy in 

trên mộ chí thì LT cũng chẳng làm sao tìm được. Hoa 

quả bày lên nhưng lại quên đem nhang. Thế là cụ 

Lang Thang qua mấy hàng mộ mới, vái xin ba nén 

đem về thắp trên mộ bạn.  

Cuộc hành trình hơn trăm cây số và lòng vòng 

tìm nhau rồi cũng gặp. Quý thay tình bạn. Lê Thế 

Hiển, sau này nhận được email của vợ Lưu Ngọc 

Thủy tường thuật lại cuộc thăm viếng này đã viết cho 

BC: “Tao nghe lần nào ở Mỹ về thằng Thắng cũng ra 

thăm Thủy ở Vũng Tàu. Nó có tình với Thủy quá”.  

 24.11.2018: Đã lâu chẳng thấy tin tức gì của 

cụ San Phạm. Hỏi GL thì nó bảo rằng: “Thằng này đi 

Đông đi Tây đánh cá, bắt sò ít khi lên bờ lắm. Mày 

hỏi cụ mờ mờ Nhân Ảnh ấy thì tìm ra nó”. BC chưa 
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kịp thư cho Ảnh thì thư của cụ Mõ Nam CA đã nhẩy 

tưng tưng trước mặt. 

 Thư rằng: Mày đừng tin lời thằng GL, nó bốc 

phét đấy. Tao ở trên bờ chứ còn tàu đâu mà biển Bắc 

với biển Nam. 

 25.11.2018: Lê Nhân Ảnh cho biết cái hạch ở 

cổ đã mổ rồi. Hiện tại vết mổ đã lành. Nhưng phải 

chờ tới 27.11 này mới biết kết quả. Hiện nay sức khỏe 

tao bình thường. Ăn uống tốt. Nếu nó làm sinh thiết 

có vấn đề gì thì sẽ phải giải phẫu hoặc chuyển về 

khoa Cancer. Đành phải đợi thôi. Cám ơn bọn mày. 

Chúc sức khỏe. Còn sức lông bông như mấy năm 

trước tao còn về với bọn mày”. 

 29.11.2018: Ngày hội ngộ với cụ LT Đỗ Xuân 

Thắng tại Ân Nam, có ba cụ là Ngô Cảnh Loan (Bắp 

Cảnh Loan tự De Gaulle ngày đi học), Nguyễn Sỹ 

Long tự Long mù và Đỗ Văn Lý tự Lý Toét, lúc ra về 

đã hẹn hò cùng cụ Thắng vào ngày này, tháng này đi 

hạ “cờ Tây”. Đúng 10 giờ ba cụ tới hẻm 12/2 đường 

Hồng Thập Tự “bốc” cụ Thắng lên đường, trực chỉ 

khu Thanh Đa có quán Vân Bắc mà theo lời Lý Toét 

rất nổi tiếng về món chả quạt than đước và món dồi 

không đâu bằng.  
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Nghe vậy cụ De Gaulle không biết học ca dao 

tiếng Việt bao giờ bèn đọc ngay:  

Sống trên đời ăn miếng dồi chó 

Chết xuống âm phủ biết có hay không! 

Cụ Thắng mỉm cười nhìn Tây đọc ca dao Việt ca 

ngợi món mộc tồn rất lưu loát, bèn hỏi:  

- Mày lấy câu này trong sách nào vậy ? 

- Tao lấy trong “Mộc tồn chi bảo” của thằng 

Vượng cho. 

Vượng mất đầu năm 2015 trước Dương Kiền 10 

tháng. Thời sinh tiền nó được DK bầu làm Chủ tịch 

hội cẩu học. Cụ De Gaulle có được cuốn này chắc là 

cuối năm Giáp Ngọ (2014) cả bọn lên thăm Vượng đã 

được nó dúi cho.  

Mới chỉ nghe hai món Lý Toét nói, các cụ đã 

phấn khởi lên đường. Mà đường xa vời vợi chứ ngắn 

ngủi gì ! nhưng trong lòng cụ nào cũng như có gió 

mát vỗ êm đềm mặc dù hôm nay mới có hơn 10 giờ 

mà Sài gòn đã nóng như đổ lửa.  

Tới nơi, Vân Bắc đã thành mây trôi về Bắc ! chả 

chó, dồi thơm cũng đã ra đi không trở lại. Lý do chủ 

nhà cho thuê đang đào móng phá tường xây nhà mới. 

Gạch đá ngổn ngang. May không thấy mảnh xương 
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tàn của bao các đấng vện, vàng... rơi rớt lại nơi đây. 

Cụ Lý đứng nhìn, thở dài: 

- Tao mới bỏ nơi đây vài tháng về xây nhà ở Thủ 

Đức mà cảnh đã đổi thay nhanh thế này à !? 

 Lời than thở của cụ thật não nề chẳng khác gì 

tâm trạng của nhà thơ Tú Xương trong bài “Sông 

Lấp”. 

Sông kia giờ đã nên đồng 

Chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai 

- Không còn Vân Bắc thì chúng ta về Thị Nghè. 

Ngồi bên bờ kênh uống đế nhắm cầy tơ. Sướng hết 

biết. 

Long mù vừa nói vừa quay xe. Xe về đường cũ 

nhưng đến gần chân cầu thì qua đường rẽ xuống bờ 

kênh nhà Nguyễn Đức Hinh ở ngay phố chợ. Lâu lắm 

không thấy tên này về. Thắng bảo nó ở Dallas, bang 

Texas, nơi nó ở hầu như không có bọn CVA tụi mình 

nên buồn lắm. 

Trở lại việc 4 cụ nhà mình tưởng rằng ăn hụt ở 

Vân Bắc thì sẽ thảnh thơi “mỡ cầy bóng miệng” rồi 

thơ phú thở ra trước kênh nước hữu tình như nhà thơ 

Thôi Hiệu làm bài thơ bất hủ Hoàng Hạc Lâu. Song 

không phải thế. Cái quán “thịt cầy hữu tình” ấy đã đổi 

chủ. Bây giờ là quán bán lẩu dê. 
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LT, chắc ngồi xe phía sau không đệm, đau mông 

quá nên bảo quý đồng môn: 

- Không cẩu thì ăn dê ! 

Rồi cụ lững thững vào quán. Chưa đầy một phút 

đã bước ra, lắc đầu bảo: 

- 4 giờ chiều mới có. Ta đi về đường Bùi Thị 

Xuân, khu Ông Tạ thôi, gần nhà thằng Đào Khánh ấy.  

 

Nói tới vùng này, cụ LT hầu như không thể nào 

quên ngày về đến thăm ông bạn Trương Tuần (một 

sước danh mà ĐG ưu ái gắn cho Đào Khánh). Nó dẫn 

cụ đến quán Xuân Tứ ngay ngã ba Bùi Thị Xuân và 

Phạm Văn Hai. Lên quá một chút gần chiếc cầu gỗ là 
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nhà Đỗ Trung Ru ngày xưa. Mười một năm mới gặp 

lại, Trương Tuần nâng chén chú chén anh say khướt. 

Khi rời khỏi quán, nó bảo LT dìu ra gốc cây. Hai bàn 

tay nó quơ trời quơ đất, bảo LT cởi hộ nó cúc quần... 

Ngô Cảnh Loan dừng xe, chỉ sang bên kia đường 

bảo quán Xuân Tứ đây rồi. Song bảng hiệu thì còn đó 

mà “cầy già, cầy tơ” đã đi đâu mất cả. Cuộc trường 

chinh tưởng như thất bại. Nhất là cụ Lý Toét thấy 

kiến bò trong bụng đề nghị rút lui vì thời gian đã hơn 

12 giờ rồi. Cụ LT bèn bảo đã chơi thì chơi tới bến. 

Tụi mình ở cái đất Sài Gòn này mà không kiếm ra à ? 

Nghe vậy cụ Long mù đưa mắt nhìn Bắp Cảnh 

Loan tìm phiếu OK. Quả nhiên cụ này hô:  

- Bọn mày theo tao đến đường Đồng Đen ở Tân 

Phú. 

- Tên đường nghe lạ hoắc, tao chưa nghe thấy 

bao giờ.  

Cụ LT hỏi bâng quơ nhưng rồi cũng leo lên, bám 

chắc eo De Gaulle. Xe chạy qua trại Dù Hoàng Hoa 

Thám, rồi len lỏi như vào chỗ thiên la địa võng. Vượt 

qua đường Núi Thành nơi có nhà Vũ Đức Chấn đã 

yên nghỉ giấc ngàn thu năm 2017 mới tới đường 

Đồng Đen. Lúc ấy là một giờ chiều.  
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Trời không phụ công 4 cụ có lòng bảo tồn món 

quốc hồn quốc túy, nên lòng có, luộc có, chả có, nhựa 

mận có, lần lượt bầy trên bàn cùng 4 xị rượu Anh 

Đào. 

Hai giờ các cụ ra về. Tính ra từ lúc các cụ lên 

đường cho đến lúc đụng chén đũa tại quán Đồng Đen 

cũng gần 6 tiếng đồng hồ! 

 20.12.2018: LQA gửi BC về tình hình bịnh 

của Nhuận chắc không qua khỏi. Bọn tao đến thăm 

cửa ngõ im lìm, đành về chờ tin ông Dũng, anh của 

Nhuận báo thôi.  

 22.12.2018: San Phạm đưa tin Nguyễn Đức 

Nhuận mất tại Westminster vào ngày 22.12.2018 và 

hẹn ngày cùng nhau đi viếng Nhuận. Ngày an táng 

Nhuận tổ chức vào 04.01.2019 tại Loma Vista 

Memorial Park, CA. Tính ra, mấy cụ thuở rời trường, 

vác bút chọn nghề làm báo như cụ Đằng Giao, cụ 

Dương Kiền, cụ Thịnh Phét, cụ Ba Tông... đến nay đã 

mất hai cụ, đó là Dương Kiền mất năm 2015 và nay là 

cụ Nhuận. 

 23.12.2018: Đề cập tới sự ra đi của Nguyễn 

Đức Nhuận, GL viết cho BC: “Tội nó lắm mày ơi ! 

Lúc sau này nó bị khủng hoảng tinh thần, nên bịnh 
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viện nơi nó điều trị phải mời BS tâm lý đến nói 

chuyện với nó, cho thần kinh bớt căng thẳng. 

Tao nghĩ kể từ hôm nay (22.12) nó thanh thản cả 

thể xác lẫn tinh thần. Xin cầu nguyện cho linh hồn nó 

sớm siêu thăng tịnh độ về chốn Niết Bàn.  

* Một email khác của Phạm Hữu Độ đưa tấm 

hình chụp cùng Nguyễn Đức Nhuận và Nguyễn Mạnh 

Hiền A trước khung hình ngày hội ngộ CVA59 và ghi 

câu: “Thương nhớ Nguyễn Đức Nhuận”. 

* Ở quê nhà Việt Nam, Đằng Giao cũng viết chia 

buồn với gia đình Nhuận: “Vợ chồng tôi xin chia 

buồn cùng tang quyến. Nhuận ơi ! Mày đi trước rồi 

dần dần cũng tới bọn tao. Hội ngộ với Kiền, mày 

cũng đỡ cô đơn”. 

* Đỗ Xuân Thắng đang ở Việt Nam, nghe San 

Phạm báo Nhuận “còm” đã ra đi, viết cho các bạn 

thân rằng: “Thật là một tin quá buồn. Chúng ta mất đi 

một thằng bạn thân mến”. . 

 24.12.2018: Cũng ngày này BC được tin chị 

ruột của Phạm Trọng Sách là bà Phạm Thị Độ mất, 

thọ 92 tuổi. 8g30 sáng ngày 25.12.2018 cùng Thắng 

và Hồng Khánh tới phúng điếu chị. Trong các vòng 

hoa chia buồn, BC nhìn thấy vòng hoa của Sách để 
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sát linh vị đề: “Vợ chồng em và con cháu vô cùng 

thương tiếc chị”. 

ĐXT và BC liên hệ để nói chuyện với Sách 

nhưng đường dây không kết nối được. 13g30 cùng 

ngày hai thằng lên đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng 

tại nghĩa trang Thiên Phúc, Quận 9, Sài Gòn.  

Than ôi ! tuổi già thì thời gian không ngày tháng 

chỉ khi nào ta tiêu diêu vào chốn không cùng, thời 

gian lại một lần ghi vào mộ chí, các bạn già ơi ! 

 31.12.2018: Trung tuần tháng 12 Cô Bích, 

phu nhân Đỗ Đình Lợi gửi thư báo cuối tháng 12 em 

dẫn bọn nhỏ về thăm quê nội quê ngoại của các cháu. 

Hy vọng sẽ được gặp các anh chị. Tháng 8 vừa rồi 

anh Lợi đã được em giải thoát ra biển cả Thái Bình 

Dương rồi anh ạ. Tội nghiệp hơn 6 năm nằm tù túng 

“trên cao”. Các anh yên chí đi, mẹ con em đi đâu là 

ông ấy tháp tùng đi theo đấy. Các anh cho vợ chồng 

em và các cháu hai món cà pháo cộng mắm tôm và 

canh rau ngót thịt nạc nhé ! 

BC định trả lời là Đỗ Lợi đã nắm tay LT Đỗ 

Xuân Thắng dông dài khắp nơi rồi. Nhưng chợt nhớ 

bài thơ “60 năm tình nghĩa” của cụ LT trong Xuân Kỷ 

Hợi 2019 chưa phát hành. 



 

Xuân Canh Tý  173  

Và rồi cuộc “Tất niên bỏ túi” gia đình tuần tự 

như tiến. Cô Huê nhắc lại thuở Đỗ Lợi còn sống, đã 

có lần dặn cô rằng: “Có thằng cha nào đến nhận tiền 

bọn tôi gửi, cô hỏi nó có phải là Ba Cụt không , Nó 

OK thì cô giao cho nó nhé !”.  

 
Từ trái: cô Vĩnh, Ba Cụt, cô Bích, Thắng, Loan, Khánh. 

Ngày ấy là tháng 10 năm 2008, tưởng rằng Phạm 

Quốc Trường mất, bạn bè gửi tiền về phúng điếu. 

Nhờ ơn Chúa nó sống lại và ăn hết tiền bạn bè cho 

đến ngày 19 tháng 11 cùng năm, nó mới từ bỏ chốn 

hồng trần về cõi Thiên đường. Thương nhớ Trường 

với sước danh “Phổ Ky”. Bọn mình học với nhau từ 
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Đệ Thất trường Nguyễn Khuyến Nam Định, trôi dạt 

vào Nam, qua Nguyễn Trãi, Chu Văn An.  

Tính đến nay Trường mất đã hơn 11 năm rồi nhỉ.  

Người thứ hai thân tình với Bích như chị em một 

nhà là cô Vĩnh. Vĩnh là con gái “rượu” của cụ Hiếu 

Chân Nguyễn Hoạt cùng khóa sư phạm với Việt Anh 

– em gái Phạm Bình và Hải – em gái Nguyễn Ngọc 

Nội. Xem ra chẳng có ai xa lạ cả.  

Còn cô Bích thì thuở bé tí teo ở phố Hà Nội – Đỗ 

Xuân Thắng ở phố Hàng Đồng – BC ở phố Paul Bert 

– suy ra Đỗ Lợi làm rể đất Nam Hà đã bao nhiêu năm 

mà bạn bè ít ai biết. Bạn vợ bạn chồng hôm nay hội 

ngộ. Tình thân sao kể xiết !  

Rồi Trần Lam Giang gọi về hỏi “Báo CĐNL 

Xuân năm Hợi đến đâu rồi ?”. Đỗ Xuân Thắng tiếp 

đầu dây, bỏ cả trái cà xám xịt mắm tôm lăn lóc trong 

chén, để ra nói chuyện với Giang. Mấy phút sau, 

ĐXT vào đưa điện thoại cho Bích bảo : “Em ra kê 

khai lý lịch để nhận bà con”. 

BC bảo Thắng: bà cụ thân sinh của Giang ở 

Hành Thiện Nam Định thì chắc chắn hai gia đình có 

dây mơ rễ má với nhau rồi.  

Thắng vừa nhai trái cà vừa nói:  
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- Chú mày nói đúng. Giang bảo cô Bích là vai 

em nó.  

Hội ngộ cuối năm Mậu Tuất 2018 vô tình lại trở 

thành việc hội ngộ đồng hương và họ hàng. 

Trong niềm vui ấy, niềm vui trong chốc lát bay 

đi. Đỗ Xuân Thắng ngồi tư lự nhắc lại câu nói của Lại 

Quốc Ấn: “Năm nào tao cũng thấy tin vui thì ít mà tin 

kém vui thì nhiều”. Có lẽ trong lòng cụ đang nghĩ tới 

Lưu Ngọc Thủy và Nguyễn Đức Nhuận !. 

Còn BC thì hớn hở vì đã nhờ được cô Bích đưa 

mùa Xuân CĐNL theo về sau một kỳ du lịch ngắn 

ngủi.  

 04.01.2019: Theo email của Ấn gửi thì trưa 

hôm nay một số anh em CVA59 đã đến tiễn đưa 

Nguyễn Đức Nhuận về chốn bình an. Nơi mà anh em 

mình sẽ lần lượt hội tụ cùng Nhuận và các CVA59 

khác một ngày gần đây. Một cảm giác vui buồn lẫn 

lộn trong cảnh tiễn đưa này. Buồn vì phải từ giã một 

người bạn hơn 60 năm, nhưng vui vì nhìn thấy 

Nguyễn Đức Nhuận đã được tất cả bạn bè khóa 59 

thương mến. Nhân dịp này tôi được hưởng lây có 

duyên gặp lại một số bạn bè thuộc “Liên đoàn thợ lặn, 

người nhái chuyên nghiệp !” Thêm vào đó, tôi rất xúc 

động thấy vài bạn đang trong tình trạng trị bịnh, 
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dưỡng bịnh nhưng cũng lết đến chia tay với Nhuận 

như bạn Nguyễn Công Hiến, Nguyễn Mạnh Hiền B. 

Lại thêm cụ Phó Độ ngựa phi đường xa từ San Jose 

xuống phụ cùng ban hộ niệm tụng kinh cầu siêu cho 

người bạn quá cố. Bạn ta đọc kinh không cầm sách. 

Thế mới đáng nể.  

 06.01.2019: Đi Vũng Tàu, đem Xuân cuối đời 

ra đặt trên bàn thờ Lưu Ngọc Thủy. Một đồng môn rất 

nhiệt tình đóng góp những kỷ niệm của cuộc đời thơ 

dại, của trường xưa và những gian truân lúc “đời vừa 

chín”. Rồi bịnh tật ngót 8 năm trời, thân xác mổ xẻ 

tùm lum, vẫn âm thầm dấu kín nỗi đau với bạn bè, 

bình thản chờ sự ra đi qua lời nói an nhiên tự tại cùng 

BC. Đến tuổi này còn gì phải sợ chết. Khi nào 

Thượng đế kêu tên thì giơ tay trả lời: Dạ có con đây. 
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Hình ảnh Thủy với chòm râu dài, vầng trán rộng 

lung linh trong ánh sáng điện màu hồng. Phong thái 

uy nghiêm của một người thầy mẫu mực như lúc sinh 

tiền.  

BC thắp nén nhang, để báo cạnh ông và nói rằng: 

“Giờ ông đã thành tiên, thời giờ rong chơi, rảnh rỗi, 

ông đọc xong có lỗi nào thì đêm nay ông dựng tôi lên, 

nói cho tôi biết, tôi rút kinh nghiệm nghe ông”. 

* Cũng ngày 06.01.2019, LT đang lang thang 

viết về cho BC: “BC ơi ! Tao nhìn trên bàn thờ thấy 

thằng Thủy rất cảm động khi cậu mang CĐNL số 15 

ra Vũng Tàu cho nó. Khen cậu một chút để đỡ mệt 

mỏi cái thân già lặn lội đường xa vì trọn tình nghĩa 

bạn bè.” 

 07.01.2019: NT Dzũng viết tiếp dưới tin của 

cụ LT: “Họ Lưu với CĐNL: BC đúng là đã trọn tình 

trọn nghĩa với anh em”. 

Nhưng qua hình ảnh trên bàn thờ, Ấn bảo: Tao 

rất thích cái mặt mày đứng bên Thủy, chỉ tội mày hơi 

lùn nên “nó ngồi cao trước mày. À, mà mày là Mõ 

làm gì được ngồi chiếu trên, nên ngỏm củ tỏi sau 

cùng em ạ ! 

 09.01.2019: Lý Toét gửi thư hẹn LT, BC và 

Thịnh phét ra 27 café, nhưng cấm ăn sáng. Lý do nó 
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bị BS cấm ăn thịt 

bò vì đang chữa 

bịnh, nên sợ mấy cụ 

kêu phở ăn. Nó 

không cầm lòng 

được, lại gọi ăn 

kiểu phở húp như 

cụ Vũ Văn nhà 

mình, sẽ kéo dài 

cơn bịnh tật. Được 

thư cụ Lý, LT đang 

lang thang Hội An-

Đà Nẵng đánh tô-

lô-phôn về, như 

sau: “Lý Toét, tao đang đi du lịch ở Quảng “Nôm” 

hẹn bạn già lúc về nhé. Tiện đây tao gửi mày và các 

cụ trong phe ta đọc một số thơ văn ca ngợi tuổi trẻ 

của chúng ta hung hăng húc như trâu, phi như ngựa, 

ăn như... heo đến nay tuổi già thì.... chẳng giống con 

giáp nào.”  

Riêng BC thì hồi âm cụ Lý rằng vác Mùa Xuân 

con heo biếu cụ mấy lần đều hụt. Hôm nay mày hẹn 

thì tao hứa như đinh đóng vào bùn, mày mải mê U60 

thì nghĩ gì tới văn chương thi phú nữa. GL đọc tin này 

bèn sửa lại thành câu ca dao rất gợi hình bằng biện 
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pháp tu từ so sánh, ẩn dụ hết ý. Tao ghi lại cho mày 

học thuộc lòng nhé.  

Đinh nện vào bùn lung lay 

Thịt dúi vào thịt có ngày ra con 

Mày thấy khoái chứ ?! 

  22.01.2019: Ngô Thế Hoành núp cánh Thiên 

Nga bay về Bắc thăm thân nhân còn ở lại. Xong việc 

mới vào Sài Gòn.  

- Này BC, mình đang ở khách sạn (đọc tên Mỹ 

ào ào). BC hỏi lại (lại tiếng Anh liến láu) – nói số 

mấy ? chỗ nào đi ? Lê Thánh Tôn thì biết quá rồi. 

Cửa hàng, khách sạn, nhà nghỉ giờ đều tiếng Anh cả - 

mà cái thứ tiếng này thì tớ trả lại các thầy Lộc, thầy 

Kỳ hết rồi ! 

BC nghe có tiếng cười nhẹ trong điện thoại rồi 

âm thanh phà ra “Thế ngày xưa có thấy hai con cọp 

nằm trước một cửa hàng bán vàng không ?” 

Thế thì biết rồi. Hồi xưa có tên là Thế Tài, số 

186 – 188 Lê Thánh Tôn. 

- Đúng rồi. Giờ là Hotel. Qua cửa Bắc chợ Bến 

Thành, có nhớ gì không? 
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- Xi-cờ-la-ma Lê Lợi chứ gì ? Cụ và cụ Phiên 

ngày ấy là những tín đồ của “Thánh đường” này. Nay 

nó cũng thành nhà nghỉ rồi.  

- OK. Hiểu rồi. Mày mời các cụ 14g30 ngày 24 

này lên chỗ nhà nghỉ tao ở đi lang thang ăn uống gì 

nghe. 

- Chiều mai 23 bọn tao ăn Tất niên lúc 16 giờ ở 

bên Thanh Đa. Mày đi dự không ?  

- Không, tao còn nhiều việc lắm. Chỉ rảnh chiều 

24 thôi. 

 23.01.2019: Chiều nay theo nội dung nhà Mõ 

đã rao. Các cụ quê nhà lần lượt cụ nọ “cõng” cụ kia 

trên xe máy, tới quán “Gà nướng 7 Đực”. Kỳ này địa 

điểm xa xôi nhất trong các kỳ tất niên thế mà Đằng 

Giao cũng tới. Nhưng càng ngày càng hiu hắt. Tiếng 

mày tao cũng thưa thớt lắm rồi. Bởi các cụ cứ lần lượt 

rủ nhau đi về chốn non bồng nước nhược. Sau khi Mõ 

trình làng rằng: Năm nay cụ Đạt mắc bịnh mất trí nhớ 

rất nặng. Cụ Hòe bảo mắt ngày càng toét. Tao đi 

trong nhà còn phải sờ từng bước. Ngu gì tao đi ra 

đường. Cụ Đậu thì bặt tin báo. Ai cũng nghĩ cụ bịnh. 

Song cụ Long cho rằng cụ ấy vẫn khỏe. Tuần nào hai 

cụ cũng uống cà phê, cà pháo với các bạn dạy ở trung 

tâm Bách Việt xưa. Mõ trình chai vang của Phạm 
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Bình tặng các cụ uống Tất niên. Có hơi rượu vào, các 

cụ bắt đầu “phun châu nhả ngọc”.  

 24.01.2019: Cuộc họp mặt với NT Hoành 

chiều nay chỉ có ĐX Thắng. BC thì được nha sĩ đục 

răng méo miệng suốt 2 tiếng buổi sáng, ôm miệng mà 

nhớ bạn. Lý Toét kêu, chiều qua Tất niên về, nằm gục 

vì uống quá chén. Lại còn được “thằng ông cụ” LT 

dành cho cái phao câu, chắc là phao câu gà mái già, 

dai như đỉa. Tao chỉ liếm láp ngoài da chứ không dám 

nhai, sợ bị “sâu độc” chơi gẫy răng như Ba Cụt.  

Tóm lại chỉ 

còn hai ly khách 

ngồi uống “cà 

pháo” với nhau, 

nhìn cảnh phố xưa 

mà hoài niệm một 

thời... đậu đỏ bánh 

lọc Bến Thành. bò 

khô nước mía Viễn 

Đông, xi–cơ–la–ma 

đồng hạng Lê Lợi 

và Vĩnh Lợi. Cuộc 

hội ngộ tình cờ này coi như là lần cuối vì đầu tháng 6, 

ĐX Thắng về Houston và mất tại đây sau cơn bạo 

bịnh kéo dài hơn hai tháng. Đó là ngày 03 tháng 6 
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Thắng không còn du Bắc, du Nam hay về Việt Nam 

cùng bạn bè đồng môn chúng ta nữa!  

 26.01.2019: San sẹo nghe tin quán Café Tip 

Top kháo rằng cụ thợ vẽ ở quê nhà bịnh nặng lắm, nó 

vội vàng hỏi Dzũng điện tìm xem tin này có đúng 

không để nó còn rao mõ cho anh em biết. Bịnh gì mà 

nhanh thế. Mới hôm 23, 24 gì đó bọn nó còn chén chú 

chén anh họp Tất niên với nhau mà.  

Vài phút sau, Mõ Thẹo nhận được tin: “No star 

where” từ Dzũng. Tụi nó còn đang chuẩn bị ăn Tất 

niên tăng 2 ở trung tâm Sài gòn để mấy cụ thuộc loại 

“phế phẩm” tới dự được. Thằng BC nói là cho trọn 

nghĩa trọn tình. Nhưng tao biết nó vừa có món “hẩu 

lớ” – Hoa rơi cửa Phật – nặng hầu bao nên bốc với 

anh em. Xem ra BC được một ngày vênh vang chắc 

khoái chí lắm.  

 27.01.2019: Nghe tin tên BC tuần nào cũng 

phải đi chữa răng, GL bèn phát tin hỏi rằng mày chữa 

cái kiểu gì mà lạ vậy. Tao sợ vị nha sĩ này chữa theo 

kiểu “nhổ răng không đau” và “răng đau để lại” ? BC 

vội đính chính cho tên GL đa nghi này là : cô nha sĩ 

vốn là đệ tử ruột của Trần Quang Đôn (em đồng môn 

Trần Quang Dự) chữa rất cẩn thận.  

- Vậy sao lâu thế ? 
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- Mày có ở trong nghề đếch đâu mà biết.  

- Tao nghĩ thằng thầy của cô nhà  sĩ này  chưa 

truyền hết bí kíp... bắt sâu, nên mày còn đi dài dài em 

ạ. Hết ăn thịt mỡ dưa hành nghe em ! 

  29.01.2019: Đọc tin cụ GL chúc “cụ Dzũng” 

nhân ngày lọt lòng mẹ như sau: chúc cụ nhiều sức 

khỏe, ngồi lưng không đau và còn phải ngồi dài dài 

bên bàn computer trên một con Giáp nữa để “Cuối 

đời hầu bạn”. Cụ Dzũng chắc nghe lời chúc sướng tai 

nên trả lời hào sảng: Tao sẵn sàng cuối đời hầu bạn 

nhưng vấn đề là nếu sống thêm 1, 2 Giáp nữa, liệu có 

còn tên nào cho tao hầu không ? BC nghe thấy vậy 

nên nhân năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, cũng 

chúc anh cu cứ cơm no, bò lạc cưỡi dài dài để cong 

lưng hầu các cụ đồng môn 2, 3 Giáp nữa. 

 30.01.2019: BC gửi cho Lý Toét: Toét ơi ! 

Tao mở hình ăn Tất niên ở Phượng Các, sao thấy có 

vài thằng mày cho Tất niên nó đi bằng đầu, chân giơ 

lên trời. Vậy do tài nghệ của mày mới sáng tạo ra à ? 

Lý Toét vội trả lời vì máy của tao dở chứng nên 

thấy mày hỏi tao đã úm ba la cho mấy thằng đi bằng 

đầu trở lại đi bằng chân rồi. Tuy nhiên vẫn có thằng 

phải đi bằng 3C (3 chân) như Ba Cụt.  



 

184  Cuối Đời Nhìn Lại 

Ngoài việc tay nghề tự hào là rất nhuyễn của Lý 

Toét, lần này còn bị GL phê: Tao nhận hình đầy đủ, 

nhưng có mấy hình mày cho bọn nó lên chơi xứ sương 

mù Đà Lạt à ? Hết sẩy ! Cuối năm, Lý Toét giơ tay 

lên trời than: Ipad hại tao rồi ! 

 02.02.2019: Hôm nay đã là 28 Tết, còn hai 

ngày nữa là vào năm Kỷ Hợi. Cứ vào dịp đầu Xuân 

mỗi năm lại nhớ ngày ra đi của Lợi và Thành. Thấm 

thoát bọn nó đã chết 7 năm rồi. Giọt nước mắt đầu 

Xuân vào ngày mồng Một Tết năm Nhâm Thìn 

(2012) của Phúc Thành là giọt nước mắt mở đầu cho 

sự tiếc thương Đỗ Đình Lợi. Chiều nay lại cùng Hồng 

Khánh đem hoa quả lên chỗ để cốt Phúc Thành. Bảo 

rằng: Thành ơi ! 7 năm rồi tao vẫn đến với mày. Lúc 

sống bên nhau ngày hội hè tán dóc cho qua cơn âu lo 

cơm áo. Lúc chết vẫn đến với mày. 7 năm hay bao 

nhiêu năm cũng vậy mà thôi. 

 04.02.2019: Huy Râu nhờ Mõ Sài gòn chuyển 

lời chúc Xuân Kỷ Hợi đến Quý quan quê nhà của Xã 

Xệ rằng thì... là năm mới tới chân rồi, mong các quan 

trong hội “Cà phê 27” từ Lý Toét, anh Đạt già, Long 

thầy giáo, Đậu cũng là thầy cùng Khánh và Loan – 

Loan Phúc Lai vì nó giống y ông hề Phúc Lai đoàn 

Kim Chung ngày xưa và Đằng Giao, Mõ làng cứ cà 

phê 2 lần một tuần đấu cùng Thịnh Phét cho tâm hồn 
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già nhăn trẻ lại. Cụ nào còn “đi sớm về khuya” được 

thì cứ tiếp tục. Chúc các cụ cứ thế mà chơi cho tuổi 

thọ kéo dài.  

 04.02.2019: Đỗ Trung Ru nhìn trên “meo” 

chúc Xuân Kỷ Hợi của Ngài Tàu bay có tên mình. 

Vội lấy viết chì ra đáp lễ rằng: Tớ chấp nhận lời chúc 

bình an. Nhưng sống cù cưa dzai dzẳng 12 con Giáp 

nữa thì chắc tớ không dám.  

 05.02.2019: (Đêm Giao thừa năm Kỷ Hợi) – 

Mượn trang Nhật ký đồng môn này mà tôi là người 

phụ trách ngót 15, 16 số CĐNL của các bạn đồng 

môn CVA59 ở quê nhà, xin gửi đến quý đồng môn lời 

chúc tốt đẹp nhất. Tôi luôn nhắc nhở tôi rằng ngoài 

công cha nghĩa mẹ, ơn thầy thì tình bạn là tình cao 

quý nhất đối với tôi. Một tình bạn từ tuổi còn xanh 

đến nay đã bạc đầu vẫn còn gọi nhau, thăm hỏi nhau 

mở đầu bằng tiếng gọi yêu thương “Mày ra sao ? Tao 

thế này thế nọ...”. Đấy là mật ngọt theo ta đến cuối 

cuộc đời. Những ngôn từ anh anh, tôi tôi, moa moa, 

toa toa (moi – toi) đầy khách sáo, che đậy sự giả dối. 

Tôi cho vào sọt rác. Tôi viết Nhật ký đồng môn có thể 

dùng danh xưng như thằng vô học, nhưng vẫn có 

thiện tâm. Bằng cớ là mẹ tôi dù là con một cụ Cử 

nhưng mẹ tôi chỉ thuộc truyện Tống Trân Cúc Hoa 

qua truyền khẩu. Thế mà năm Ất Dậu 45, mẹ tôi đã 
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rước về nuôi mấy “ông nhóc” bằng tuổi tôi lúc đó. 

Bảo cho làm con nuôi. Bọn nó gọi mẹ tôi bằng “bu” 

như tôi. Nhưng khi mẹ tôi chết, chẳng thằng nào đội 

được giải khăn tang. Thời thế cả thôi. Trách nhau làm 

gì thêm bạc đức.  

Tôi xin trở lại thằng tôi, tôi học hành, thi cử cũng 

lằng nhằng lắm.... cơm áo chú nuôi thấy cũng nặng 

gánh gia đình của chú. Tôi lang thang đi tỉnh lỵ dạy 

học kiếm ăn. Tháng 4 năm 75 được đi học ở K4 Long 

Khánh. Tôi gặp đồng môn Lưu Ngọc Thủy, lúc này 

chưa để bộ râu ba chòm dài, đẹp giống một vị tiên 

ông như 10 năm sau tôi gặp lại ở Vũng Tàu. Văn thì 

vậy, còn võ thì xếp hạng mà người ta thường gọi là 

“đơ dzem cù bắp” nghe cũng sướng tai. Nhưng cuối 

thập niên 90, bước sang đầu năm 2000 bạn bè còn lại 

quê nhà phong cho tôi chức Mõ. Tôi thấy quý hơn 

mọi chức tước mà ngày xưa mình có. Tất cả đều là 

phù du mà thôi. Cám ơn quý đồng môn xa gần. Ngày 

mai có chuyện làng, chuyện nước bất cứ cụ nào sai, 

Mõ sẽ rao mở đầu năm mới cho các cụ nghe đầy đủ.  

 05.02.2019 (Mồng 1 Kỷ Hợi): Mở hàng năm 

mới, cụ Nguyễn Tự Chi từ xa xôi nửa vòng trái đất 

gọi về bảo rằng: “Tết nhất có vui không? Bọn mày có 

họp mặt Tất niên như mọi năm không ? Có thằng nào 

nằm dài gần mười năm như thằng Vượng không ? 
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Có... có...”. Ôi thôi ! Nó toàn đặt câu hỏi, không cần 

nghe câu trả lời. Cuối cùng giọng nó to như bò rống: 

“Cho tao hỏi thăm hết cả anh em nghe”. Đã nói hỏi 

thăm mọi người, nó còn bồi: thằng Đạt, thằng Đậu ra 

sao ? Tao muốn về thăm thằng Đằng Giao. Nó có 

khỏe không mày ?...  

Thằng này xưa nay đã nói là không cho thằng 

nào được nói trừ phi nó dứt lời. Cả năm chỉ có ngày 

Tết là nó gọi về. Cũng tội. 

  11.02.2019: Mõ Thẹo hớn hở báo cho Mõ 

quê nhà rằng Hôm nay bên tao là ngày mồng 6 Tết 

con Lợn. Thằng GL thuê trực thăng chở 3 thằng tao 

(Dự, Dzũng, Sẹo) đáp xuống bờ biển Huntington 

Beach ở Nam CA ăn trưa. Mày thấy sau lưng bọn tao 

biển xanh đẹp không ?  

Thằng GL mời tụi tao uống vang đỏ, tưởng ngày 

Tết ngày nhất, nó đãi món ăn cổ truyền Việt Nam 

mình. Ai ngờ nó bắt tụi tao đớp món Pasta Italiano. 

Tao khóc hu hu. Trái lại thằng Dự và Dzũng khen 

ngon. Tao khóc trong lòng mà khen ngon theo cái 

miệng phun lời giả dối. Ăn xong nó ra lệnh cho tao 

lấy thuyền thúng chở bọn nó ngao du trên biển, tao sợ 

quá bèn dzọt lẹ vì bằng lái ghe của tao đã bị tước từ 

tháng 4/1975 rồi. Đầu Xuân tao chúc ba thằng bọn nó 

đừng đi gặp Hà bá. Mệt lắm ! 
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Cụ Lang Thang cũng nhận tin này, bèn bảo San 

Sẹo. lần sau có rủ nhau đi ăn nhậu gần biển thì nhớ 

cầm một nén nhang kêu Đỗ Lợi lên nhập tiệc nhé.  

 11.02.2019: Ngày 11 xứ ngoài là ngày 12 xứ 

trong. Sau cuộc tứ trụ ngồi bên bờ biển “ăn đĩa” với 

nhau có thằng ăn sạch đĩa. Có thằng ngồi nhìn mà 

khóc. Nghe đâu cuộc đời thời trai trẻ, nó xây mộng 

làm “Lão ngư ông và biển cả” nên tập ăn cá – kể cả cá 

sống để khi lênh đênh trên biển cả hết lương thực, lý 

do đó mà nó sợ thịt. Nó “đói” nên nó hu hu khóc. GL 

bảo mày chê không sực thì vác máy chụp cho bọn tao 

một “bô” làm kỷ niệm đi. Không ngờ tay nghề nó 

cũng chẳng thua gì cụ Lý Toét, cụ Hiền A. Nó khoái 

trí, tung lên gửi cho đồng môn 59 coi. Không biết tấm 

ảnh có ghi chú gì không mà ngay hôm sau cụ GL 

hoan hỉ tâm sự : “Cùng một bức hình của thằng Sẹo 

gửi đi, tao đọc thấy thằng thì coi như cưỡi ngựa xem 

hoa, liếc qua 4 mặt tứ trụ xong đóng lại chả biết con 

mẹ gì ! Phán một câu tình nghĩa thần linh ! Ruột để 

ngoài da. Thằng thì tinh như ma, bảo biển gì mà xanh 

thế trộn amoniac không ? đừng lấy vải thưa mà che 

mắt Thánh. Nó còn biết thằng nào tham ăn, thằng nào 

ăn ít ! Phán một câu nhớ nốt quãng đời còn lại: 

“Mừng ta còn có nhau” ! 



 

Xuân Canh Tý  189  

Hôm nay là mồng 8 ta bên nhà bọn mày, chúc tụi 

mày vui Xuân còn có nhau bên mâm cơm gia đình chủ 

xị và cầu mong sức khỏe đến với tụi mày, Có thực mới 

vực được đạo; Ăn xong nhớ bắt tay vào CĐNL 2020 

đấy nhé ! Chỗ bọn tao, trời Cali mưa tầm tã, nhớ tụi 

mày đíu tả được”. 

 12.02.2019 (Mồng 8 Tết): Như mọi năm, 

ngày này tháng này lại có buổi tiệc bỏ túi khai Xuân. 

Chị Thérésa Võ làm xe ôm chở cụ Lang Thang Đỗ tới 

rất sớm để còn đến trung tâm chữa khớp. Vừa thấy 

mặt cô em, cụ đã hỏi có mua xôi cho anh như mọi khi 

không ? Khi nghe “dạ có một chõ xôi đậu anh ạ !” Cụ 

mới yên tâm ra bàn trịnh trọng chúc Tết. Nhưng trước 

khi mở lời chúc, cụ hỏi: 

- Trong đám này thằng nào nhiều tuổi nhất. Tuổi 

hơn tao, tao mới chúc, còn lau nhau nhỏ tuổi thì cử 

đại diện chúc tao, kết quả có hai thằng tuổi Tý là Phan 

Phét và Ngô Phúc Lai (do Huy râu mới tiết lộ nick 

name của Loan). Sau khi so ngày so tháng, cụ LT vẫn 

đứng số một. Kiểm tra tuổi Tý xong, sang tuổi Trâu 

thì có mỗi cụ Chu Trí Hòe đứng thứ hai. Xong tuổi 

Trâu đến tuổi Cọp. Tuổi này có Lý Toét và BC. Lý 

Toét khai: khai sinh của tao chỉ ghi năm, không có 

ngày tháng. Thằng BC ghi đẻ tháng 10 thì tao đẻ 

tháng 9. Do đó phải chúc các đàn anh thì là nó chứ ai! 
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Vừa lúc đó cụ Hồng Khánh lò dò tới. BC mừng 

rỡ reo lên. A ! Con mèo tới.  

- Tới trễ không bị “đì” còn mừng là làm sao ? 

Một thân hữu mỉm cười: 

- Là làm hình nhân thế mạng cho nó chứ làm sao 

nữa 

Cụ Ngô Phúc Lai bảo: 

- Thằng Khánh cầm tinh con Mèo hả ? Vậy mời 

quý cụ và quý thân hữu nghiêm chỉnh cho nó chúc.... 

- Chúc gì ? Chúc làm sao ? 

Ba Cụt: 

- Hôm nay ngoài các thân hữu không kể. Cụ 

Thắng đặt ra lệ mới trong đám đồng môn ở Việt Nam 

là thằng ít tuổi nhất phải chúc Tết đàn anh. Sau đó 

đàn anh đáp lễ lại cho đúng phong tục tập quán Việt 

Nam ta. 

- Tớ đếch biết chúc. Cậu chúc hộ tớ đi. Thời trai 

trẻ, đêm Giao thừa tớ chỉ biết thì thầm vào tai vợ tớ. .. 

rồi hai đứa ngủ mê ngủ mệt. Hai mươi năm nay, tớ 

cũng quên việc thì thầm với vợ tớ rồi.  

Cụ Lý Toét lên giọng: 

- Có chúc Tết mà không biết chúc. Ai bảo mày 

chúc vợ đâu. Ông đói lắm rồi he ! Hay Mõ thế nó đi. 
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- Phận nào ra phận đó. Thế mày xơi phao câu gà, 

thủ lợn có nhờ thằng Mõ ăn thay không ? 

- “Gà bài” đi Mõ. 

- Dạ, xin cụ Lý chờ nhà cháu nhớ lại, bài “Chúc 

Tết” của cụ Tú Xương rồi mới gà được chứ. 

Sau đó nó ghé tai cụ Khánh: 

- Đại khái mày chúc các cụ tuổi Tý năm nay 

đừng rúc rích như chuột để các bà ngủ ngon. Các cụ 

tuổi Trâu đừng dại gặm cỏ non mà “trúng gió trên 

lưng ngựa”, các cụ tuổi Cọp ăn to như cụ Lý. Còn BC 

rao mõ lớn hơn nữa để có cái đuôi heo. Cụ Khánh 

nhái lại lưu loát chẳng khác gì các em học sinh mà cô 

giáo, thầy giáo đã chỉ định trước để trả lời trong giờ 

thi đua dạy giỏi.  

Đọc lời chúc Tết “cóp-pi” xong, cụ Hồng Khánh 

vội quơ lấy ly nước đá, uống một hơi cạn sạch. Cụ thì 

thầm với cụ Hòe. Kỳ sau, tớ để cho các cụ gắp vài 

đũa mới tới. 

- Vậy thì gắp ăn đi cho lại sức. 

Riêng cụ Lý sau khi lấy giấy lau mỡ phao câu 

bóng loáng hai mép cụ phán rằng:  

- Nghe lời chúc Tết lúc nãy của thằng Khánh thì 

chỉ là hồn Trương Ba da hàng thịt thôi. Cái thằng 

mớm lời coi rất thông minh, “Văn chương lai láng” 
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(?) – Thế mà thằng GL ở xứ người ta (?) dám bảo nó 

dạy học trò lớn lên chỉ làm tướng cướp, kể cũng lạ ! 

Tao phải chơi nó.... 

- Chơi bằng cách nào ? Nó có thần sấm, thần 

chớp. Mày đem U60 của mày ra đỡ à ! 

- Ừ nhỉ. Tao thua. Nhưng lòng tao không thua ! 

Nhờ đó, BC biết chuyện bị thằng sư huynh bỏ 

rơi. Tức cành hông nhưng nghĩ đến thân phận mõ 

đành chịu. Buồn quá nó lấy sách Quốc văn Giáo khoa 

thư lớp Đồng ấu kiếm bài “Nhớ rừng” của Thế Lữ để 

tự an ủi cuộc đời mình. Có người bảo nghe thấy tiếng 

rên rỉ, i a của Mõ, lọt qua Cầu Bo bay vào đền Mẫu, 

làm rơi bao nhiêu chiếc lá đa xuống sân đền hiu 

quạnh.  

 20.02.2019: Theo đúng lời mời của khổ chủ 

Ngô Cảnh Loan. Sáng nay các cụ lần lượt tới quán 

Phượng Các “khai miệng” tiếp. Nghĩa là lại ăn. Ăn 

ngày 08 Tết, rồi mới cách một tuần, hôm nay là 16 

Tết – tức 20 tháng 2 dương lịch lại ăn. “Tháng Giêng 

là tháng ăn chơi” mà. Lại Quốc Ấn nghe tin mừng 

quá, gởi điện khẩn cho BC dặn: “Tao có thằng em là 

thằng Lại Ăn, nó là thằng em út tao đó. Tụi mày chăm 

chút hộ tao, cho nó ăn để nó mập mập ra một chút. 

Tội nghiệp nó sinh vào năm Ất Dậu, bà cụ tao “héo” 
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sữa, nên cụ cho nó uống nước cháo không hè. Do đó 

nó thiếu dinh dưỡng, lớn lên cũng vẫn như cái dãi 

khoai. Nhưng tao lưu ý bọn mày là đừng cho nó táp 

nhiều, kẻo nó bội thực đấy. Dạo 45 tao ở quê Thái Lọ, 

thấy nhiều vị bị chết vì ăn nhiều quá chứ đếch phải 

chết vì đói. Bảo Lý Toét chụp hình thằng em Lại Ăn 

của tao, gửi cho tao xem nó được đớp với quý đàn 

anh của nó, mặt nó có phởn lên được chút nào 

không?”.  

 21.02.2019: Mõ Sẹo Cali thấy tin Mõ quê nhà 

rao mời các cụ lại ăn. Nó bảo “Thằng Mõ BC này 

biến tấu lời mời “lại ăn” nghe ngộ quá ! Xin đừng ai 

trả lời, cứ đến hẹn “lại lên” là tốt rồi. Thuyền thúng 

chúc các cụ gặp nhau ăn uống vui vẻ, về nhà gặp các 

cụ bà phởn phơ không trách móc. Cứ ăn rồi lại ăn ! 

Bây giờ tao mới biết thằng Lại Ăn là em GL. Nhắn 

riêng cho Ngô Cảnh Loan order một phần “to go” và 

gửi qua email cho tớ.”  

 22.02.2019: Những hình ảnh Lý Toét chụp 

trong buổi ăn chia tay với cụ Thắng ở Phượng Các đã 

được gửi đi. Nhưng cụ Lý lúc nào cũng yêu cầu Mõ 

phải ghi chú thích thằng nào trái, thằng nào phải. 

Thằng nào trước thằng nào sau. Lý do mắt cụ Lý Toét 

toét tòe loe rồi ! Thực ra trên quê ta còn có dăm que. 

Đông đúc gì mà phải chú thích tên tuổi các cụ. Than 
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ôi ! Năm con Heo này chẳng còn thằng nào dưới 80 

cả. 

Sau khi nhận được hình của Lý Toét. Tên GL 

chắc lật qua lật lại không thấy thằng em Lại Ăn. Nó 

vác tô lô phôn hỏi BC: 

- Thằng em tao không tới à ? Mày có gõ mõ cho 

nó hay không ? 

- Tao đến nhà nó thấy cửa đóng then cài. Cái lu 

nước để ngoài cửa cho bá tánh đi qua uống nước bồ 

đề, nó cũng cất vào lều rồi. Chắc thằng Lại Ăn nhớ 

vợ, về Thái Lọ rồi.  

Hỏi em nó xong, nó quay qua góp ý cho BC rằng 

Mày nên đi sắm một gọng kiếng mắt khung nhỏ, tối 

thiểu cũng như mắt kiếng cậu Loan cho vẻ giáo sư, 

giáo xiếc. Cái mắt kiếng hiện tại, nó to hơn mặt mày. 

Tuy có tác dụng đi rao mõ khỏi bụi vào mắt. Nhưng 

“sự nghiệp” không thay đổi được đâu mày?  

BC trả lời anh thằng Lại Ăn gọn lỏn. 

- Thôi để kiếp sau, tao mua kính thượng thư ha! 

 22.02.2019: Dzũng gửi thư đến các bạn đồng 

môn CVA59 báo tin buồn: thân mẫu bạn Trần Lam 

Giang đã quy tiên vào ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại 

San José. Cụ thọ 102 tuổi.  
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 25.02.2019: Tamzen Phạm Nhữ Tiếp hỏi 

thăm BC và cho biết lúc này sức khỏe của Giang mệt 

mỏi rất nhiều, nhờ BC chuyển lời hỏi thăm của mình 

tới tất cả các bạn bè còn. .. sống luôn mạnh khỏe, may 

mắn, vạn sự như ý. 

 25.02.2019: LT Đỗ Xuân Thắng gọi BC lên 

số nhà 12/2 Hồng Thập Tự lấy vali về. Hỏi: 

- Sao ông không đem đi ? 

- Kéo đi thêm nặng. Lần này tôi chỉ xách ba lô đi 

cho nhẹ gánh. 

- Thế về, quần áo đâu mà thay ? 

- Cứ chở về đi. Cái nào mặc vừa thì mặc, không 

vừa thì cho con, cháu nó xài. Bên đó thiếu gì. Rẻ như 

đồ vàng mã.  

Than ôi ! Chiếc va li để lại. Quần áo đáng lẽ nói 

rẻ như bèo thì lại bảo rẻ như đồ vàng mã. Phải chăng 

LT đã sắp xếp cho mình một cuộc ra đi vĩnh viễn. 

Định mệnh đã an bài và Thắng mất vào ngày 03 tháng 

6 tại thành phố Houston sau khi rời Sài gòn vào ngày 

26 tháng 2 năm 2019. 

 25.02.2019: LT Đỗ Xuân Thắng gửi email 

cho BC và Giặc Lái với dăm câu ngắn gọn: Trưa mai 
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(tức 26.2) lên đường, sẽ gặp anh thằng Lại Ăn. Hy 

vọng nó ra đón ở sân bay Las Vegas. 

Thế nhé Hi... Hi... 

 26.02.2019: Trời chiều. Gió mát. BC đang 

“gẩy đàn cò” thì ngoài cửa thư phòng (!) có tiếng chó 

sủa lao xao. Vội ngừng gẩy đàn, bỏ ống quần xà lỏn 

xuống, bước ra. Hỏi: 

- Chú tìm ai ? 

- Dạ, có phải là cụ Ba. .. không ạ ? 

- Vâng, tôi đây. Mời chú vào nhà. Thế chú là ai 

nhỉ ? 

- Thưa cụ. Cháu vừa ở Thái Lọ đi xe lửa vào 

Nam. Cháu là Lại Uống, em anh Lại Ăn.  

- À à. Hèn nào thân thể hai anh em giống nhau 

như bột. Cứ như “cây tre sinh đôi” (!) Thế nhà máy 

cháo còn hoạt động không ? Giờ này người ta xơi 

nhung, ăn yến. Nhà máy ấy còn bán cháo, ai mua ? 

- Dạ đúng. Cụ cho cháu vào nhà, chốt cửa lại 

được không ạ ? 

- Ôi, nhà có gì đâu mà chốt với đóng. Ta vào 

uống nước thôi.  

Lại Uống đi theo BC vào. Moi trong sà cột ra hai 
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trái bưởi cỡ trái bóng đá, da mịn xanh. Hắn để lên đầu 

phản lễ phép thưa rằng:  

- Ông anh lớn của cháu bên trời Tây (?) bảo biếu 

cụ 2 trái này vừa làm gối kê đầu, vừa kê tay vận động 

gân cốt. Anh cháu dặn thưa với cụ là xin cụ vất cái 

gối mây kê đầu 60 năm đi. Nói xong Lại Uống đi về. 

Cụ BC ngồi tần mần, vuốt trái bưởi này sang trái bưởi 

kia. Xem ra rất thích.  

  02.03.2019: BC ơi, tao tiếc là không lên San 

José để cùng các cụ ở đó đến chia buồn trực tiếp với 

vợ chồng Giang ngày mai 03.3.2019. Tuy bọn Nam 

Cali vắng mặt nhưng có đám Bắc ở đó đến đông đủ 

thì thằng Giang cũng bớt lẻ loi.  

Tao thấy mày đổi nghề Mõ sang nghề lang băm. 

Tao mừng cho mày. Nhưng toa thuốc của mày trị liệu 

mấy cái xương sườn của tao cái bị gãy cái bị nứt chỉ 

cần mua keo dán sắt hay keo con chó loại Trung cộng 

sản xuất bôi vào chỗ bị thương là lại cứng như sắt. 

Tao cám ơn ngài thần y ở xứ mày đào tạo ra mày. Tao 

cũng đọc báo thấy nhiều cụ Tây y xứ mày cứ cầm dao 

mổ lên là các cụ cắt tứ tán. Bộ đồ lòng của thằng đàn 

ông vài cái có cặp đôi. Cái hư cần cắt, cụ không cắt, 

cụ cắt cái lành. Nghe đâu có bà lấy chồng Tây đang 

kiện vì ông chồng bị cắt nhầm như rứa. Thôi về lại 

làm Mõ đi cho yên tâm. Mày khỏi lo chữa chạy gì cho 
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tao. Nếu mấy cái sườn ấy rơi ra, tao nấu cháo sườn 

mời mấy cụ nối khố như cụ Voi, cụ Ảnh, cụ Ru, cụ 

Ấn, cụ LT mới ở Việt Nam về ăn đêm, ngồi nghe 

thằng Lùn ngâm bài thơ “Kinh nguyệt” của nó mới 

làm ở trời Tây.  

 03.03.2019: BC gửi An Cường: Cường ơi ! 

Bên xứ tao lúc này là 8 giờ tối ngày thứ Hai. Bên mày 

thời gian cũng đang trôi dần vào Chủ nhật 03.3. Vào 

ngày này, mày có tụ tập cùng các cụ đi đưa bà cụ 

thằng Giang không ? Mà nếu mày ở xa không cụ nào 

cho đi ké thì cũng đành thôi. Vì tao nghĩ năm ngoái 

mày được “em xe hơi” hôn say đắm nhưng may chưa 

gẫy, rạn xương như thằng Thuyền thúng. Vậy nay ổn 

rồi thì lên đường chứ ? Tao với mày, nay cũng ngoại 

bát tuần rồi. Nếu sống nơi thôn ổ thì xem ra ngồi 

chiếu trên cả. Bởi lẽ các cụ trong dân không ai có mề 

đay chi chít rực màu hoa liễu như mày. Chúc mày và 

người trăm năm có “cãi nhau” thì lên giường hãy sinh 

sự nhé.  

 04.03.2019 (tức 03.3.2019 tại San José):  

Thư của Dzũng gửi đồng môn CVA59.  

Các bạn thân. Trưa nay, một số bạn cư ngụ trong 

vùng Bắc CA đã đại diện anh em đồng môn đến nhà 

quàn Oak Hill Funeral Home and Memorial Park 
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phúng điếu thân mẫu Giang. Tình hình sức khỏe của 

Giang suy sụp nhiều. Nhất là trong buổi lễ hôm nay. 

Nhiều bạn lâu nay liên lạc với Giang qua điện thoại, 

chỉ biết là bạn mình không khỏe, nhưng hôm nay gặp 

nhau trực tiếp mới thấy không ngờ bạn mình lại sa sút 

đến thế. Có bạn đã ôm lấy Giang như muốn khóc.... 

Chúng tôi ngồi nói chuyện với Giang cho đến 

khi tang gia chuẩn bị di quan ra phi trường, lên máy 

bay về an táng cạnh Thầy Trần Văn Mại tại San 

Diego. Các bạn có thể xem hình ảnh do An Cường, 

Lê Ôn Dương và tôi chụp qua đường dẫn trên net 

http://cva59.net/TinTuc/2019/20190303_TangLeTM-TLG.html 

Trần Lam Giang vì quá yếu phải trở về 

Sacramento nên không thể đi theo máy bay tiễn thân 

mẫu về với phụ thân.  

 05.03.2019: Trăm dâu đổ đầu “Mõ”. Dzũng 

ơi, cuộc đời có những việc làm mình tưởng là “ngon 

ơ” nhưng sơ ý là đời mình mang dài ân hận. Bạn bè 

chẳng ai trách đâu. Nhưng mình đếch quên được. 

Mày gặp “nạn”, sai sót trên bản phân ưu và vòng hoa 

phúng viếng đến trễ trong tang lễ thân mẫu Giang. 

Mõ tao nào có khác chi mày trong việc làm vòng hoa 

phúng điếu Lưu Ngọc Thủy năm 2018. Ngày ấy từ 

Sài gòn tao nhờ một ông “bạn vàng” ở Vũng Tàu đi 

đặt hộ đem tới nhà Thủy trước, phòng ngừa các cụ 

http://cva59.net/TinTuc/2019/20190303_TangLeTM-TLG.html
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CVA Sài gòn không ra được. Hôm sau tụi tao ra nhìn 

thấy câu “CVA5G vô cùng thương tiếc” mà té ngửa. 

Lý do tiệm làm hoa chắc mới học lớp 5 nên cho rằng 

phải xếp thự tư Alphabet ABC... nên sửa số 9 thành G 

cho đúng chính tả. Tao phải xin lỗi gia đình bà Hải 

gẫy lưỡi.  

Tao nghĩ mày cứ yên tâm tiếp tục nghề Mõ đi, 

chẳng thằng nào ham chức này đâu ! Nhớ đêm đêm 

“gõ mõ” nhẩm câu thơ Nguyễn Du: 

Đã mang lấy nghiệp vào thân 

Cũng đừng trách lẩn trời gần trời xa 

cho lòng thơ thới phởn phơ nghe. 

 05.03.2019: Thư NA Cường “dạo nhạc”  

Hey BC, tao trả lời mày bữa qua có nhận được 

không ? Hôm nay tao gửi vài tấm hình chụp các khứa 

lão 59 cho mày nhận diện xem 60 niên trôi qua mày 

có nhận mặt được khứa nào không ? Trả lời tao nhé.  

Trả lời ngay mày đây Cường: Mày khờ thấy cha. 

Dưới mỗi tấm hình mày đều Sous titre tên từng thằng 

rồi, nên tao nhận ra ngay. Tao thấy bọn mình giờ già 

quá mày ạ. Thời gian nó “đẽo” bọn mình như thợ đá 

đẽo hình nhân ở vùng Non Nước Đà Nẵng.  
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 08.03.2019: Dzũng gọi BC cho biết thân mẫu 

Hoàng Huyên mất ở Sài gòn. Có thằng nào biết nhà 

không ? BC trả lời chỉ có thằng Sỹ Long biết, để tạo 

gọi và hô anh em tới thăm viếng cụ. 

 Tiếc thay ông Sỹ Long đang đi du lịch ở miền 

Tây. Khi ông về thì tang ma cụ đã xong. Một thiếu sót 

vô cùng đối với Hoàng Huyên. Sau này BC được biết, 

Hoàng Huyên bị đau cũng không đi về được. Xem ra 

sụm hết cả rồi. Ngồi máy bay hai ba tiếng mà Trần 

Lam Giang cũng không đủ sức khỏe để đi. Huống chi 

bay từ Mỹ về quê nhà, ít ra cũng 20 tiếng. Hoàng 

Dược Sư có hô phong hoán vũ cũng đầu hàng thôi.  

 10.03.2019: Động chủ Đào hoa đảo Hoàng 

Lão Tà gửi thư cám ơn BC và các cụ ở Việt Nam đã 

có lời chia buồn cùng gia đình. Hẹn khi nào, nơi ở hết 

hoa đào sẽ về thăm quý cụ ! 

 18.03.2019: Đỗ Xuân Thắng gửi mail về báo : 

“Chắc phải nhập viện thôi, từ hôm về Houston đến 

giờ thở rất khó”. 

BC nhớ sau khi ở Việt Nam về cụ còn dừng chân 

ở Cali. Hẹn hò gặp Ấn cho biết ngày giờ, địa điểm 

gặp nhau để bán cái cho GL làm trạm trung chuyển 

đưa mấy cụ “cuối đời” đi du sơn, du thủy Mỹ quốc.  
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- Mày ra Tip Top thứ Bảy 2/3 được không ? Vì 6 

tháng 3 tao phải về Houston rồi.  

- Tao kẹt đón khách ngày này. Chủ nhật 3/3 tao 

đi đưa ma. Vậy mày rán có mặt ở TipTop thứ hai nhé. 

- OK. Nhớ đúng hẹn nhé.  

(Không ngờ đây cũng là ngày gặp nhau cuối 

cùng của hai cụ LT và GL. Vì đầu tháng 6, LT đã về 

cõi vĩnh hằng). 

Ngày 07.6.2018 LT Đỗ Xuân Thắng về Houston 

còn thư cho Ấn, Dzũng là đang ở Houston và sẽ đi cà 

phê với các cụ Trân Lùn và Minh Tố Tân.  

 19.03.2019: La Vang: Lý Toét nhắn Lang 

Thang ơi ! Tao gửi lời hỏi thăm mày và mong mày 

sớm bình phục. Toét có quen với BS Nguyễn Ý Đức 

ở Houston, vừa là đồng môn học ở Hải Dương trước 

54 vừa là học trò ông già tao. Mày cần gì mail tao 

ngay để tao báo nó nghe.  

+ Thắng: Cám ơn mày Toét. Hiện có BS Dỵ 

đồng môn CVA59 với bọn mình kế bên tư vấn cho 

tao rồi. Hi ! Hi. 

+ Phó Độ: Tao coi việc Thắng vào nhà thương 

cũng như “nhà giàu đứt tay” thôi. 

Dậy mà đi “Lang Thang” ơi ! 
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+ Khải lùn: Với Subject “giúp tao: Ấn, Dzũng 

ơi! Khi nào phone hay thăm thằng Thắng, cho tao ké 

đôi lời hỏi thăm nó và chúc nó sớm bình phục để khi 

tao nhận được mail của nó bao giờ cũng có ba chữ Hi! 

Hi! Hi! cười vui với tao.  

 20.03.2019: BC nhận được hình ảnh của ĐX. 

Thắng nằm thiếp trên giường bịnh, nó sốt ruột chuyển 

tấm hình này cho Ấn. Ấn giọng trấn an: “Niềm vui 

khi vào hạ là tao nhìn thấy cái smart phone bên 

giường nó. Nó ngủ là vì các phản ứng của thuốc thôi. 

Tao bảo đảm với mày là chỉ sau một ngày đặt stent 

vào mạch máu là nó xuất viện về nhà ngay.  

Thằng LT ăn hiền ở lành nên vạn phước, nó còn 

ở lại quê nhà thì rắc rối to. Bệnh nghẽn mạch máu 

chữa trị cấp thời mới được chứ chậm trễ thì thân thể 

như sợi bún Lái Thiêu ngay. Mày yên tâm đi em ! 

 21.03.2019: Đằng Giao đây. Đọc tin cập nhật 

hàng ngày của Dzũng về bịnh tình của Thắng, tao tạm 

yên tâm và nghĩ rằng mày chỉ tạm dừng bước giang 

hồ thôi. Tao tin là với tinh thần lang thang sắt đá, mày 

sẽ dũng cảm vượt qua thử thách trêu ghẹo của “Lão 

tắc thiên”. Hồi Tết mày còn ở Việt Nam, bà xã tao cứ 

hối tiếc là không mời được mày và các bạn đến nhà 

dùng bữa cơm gia đình. Vì lúc ấy bà ấy đau. Mau 

mau khỏe lại nghe mày. 
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 22.03.2019: Bích Đỗ: Kính anh Thắng, em 

vừa được tin anh bịnh và đang chờ làm Aortic Valve 

Replacement. Em và các cháu cầu mong anh sớm 

bình phục để còn đi chu du thế giới. Em cầu nguyện 

cho anh vô lượng kiết tường, vô lượng an lạc.  

 01.4.2019: Lâu lắm mới có tin Lê Vĩnh Bảo. 

Nó nhắn từ chín tầng mây, xẹt xuống chung cư BC là 

nhận được tin này của tao thì trả lời nhé. Trả lời tên 

này cái gì đây, chắc chỉ hỏi lại có gặp bé “Bốn” thuở 

hai thằng còn ở Phước Tuy, thập niên 60 thế kỷ trước 

không?. Bảo râu ơi ! Tư hay Bốn thì giờ mà có gặp 

lại, cũng đầu bạc răng long cả rồi. Cứ sống với kỷ 

niệm đi cho đời thêm tươi.  

 04.4.2019: Bà xã Đ. Giao cho biết Đ. Giao 

vừa phải đi cấp cứu vì ho ra nhiều máu quá. Người 

sụp xuống, coi như bất tỉnh. Hiện đang cấp cứu tại 

BV Hoàn Mỹ, chi nhánh Gia Định. Hiện gia đình 

cũng chưa nắm bệnh lý ra sao. Xin báo sau.”  

Đó là tin kém vui xứ Việt, còn tin xứ CA thì 

Giặc lái cho biết tin vui “Đỗ Xuân Thắng đã thông 

tim xong xuôi rồi. Tuần nữa là nó lại đấu hót như 

sáo, cười hì hì. Tụi mày ra cà phê 27 ăn mừng đi.”  

BC hỏi GL: Thông tim cũng như các cụ hút 

thuốc lào, khi se điếu bị tắc thì lấy cái căm xe đạp mà 
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thông cho sạch rồi rít tiếp phải không ? Như vậy là cụ 

đã thông tim rồi. Máu lại thông, tim lại tốt. Mừng 

quá. Sáng thứ 7 này tao sẽ mời các khứa lão ra 

Phượng Các ăn uống. Tao sẽ gọi cả “thằng em Lại 

Ăn" của mày ra nữa. Hy vọng kỳ này nó có mặt. Chắc 

không có thằng thợ vẽ và thằng Phét, vì chiều qua 

thằng này bảo là đang đắp mền lái trực thăng. Nghĩa 

là đầu nó đang quay như xay lúa. Không thằng nào bế 

nó đi bác sĩ được cả, ngoài người tình của nó đang ở 

Hawai.  

 07.4.2019: Sáng mồng 7 các cụ có mặt đớp rít 

mừng LT hồi sinh. Trừ hề Phúc Lai đi câu. Lý Toét 

báo cáo tới trễ. Sau đó BC mời quý cụ chiều đi thăm 

ĐG đã thoát chết ra phòng thở khí trời rồi. Nhưng 17 

giờ chiều chỉ còn có 4 cụ tham dự. Tội nghiệp thằng 

Phét sáng nó chống gậy đi ăn mừng LT. Chiều cụ 

Long chở nó đi thăm thợ vẽ. Hỏi sao hết xay lúa 

nhanh thế. Nó trả lời “rất phét” rằng người tình đêm 

qua bơi về đem cái lá gì ở Hawai úp lên mặt tao. Cỡ 

hơn nửa tiếng là bịnh khỏi. Vậy xin báo cụ Ấn hai 

việc: 

- Thằng em Lại Ăn của cụ nó cho tao biết là nơi 

quê Thái lọ đang thu hoạch lúa mùa. Nên nó phải về 

đi gặt, mà “gánh... gánh lúa về” như lời ca của ông 

Phạm Duy.  
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- Bài thuốc chữa cái đầu kiểu vật lý trị liệu 

truyền lại cho thằng Phét. Nó bảo cám ơn cụ vì nó có 

loại thuốc chườm lá môn rồi.  

17 giờ tứ trụ chúng tôi đi tay không tới thăm cụ 

Thợ vẽ. Cụ đã ra khỏi “Phòng Diêm vương” rồi. 

Tướng cụ tuy có mệt mỏi do mất máu nhiều nhưng 

tinh thần rất sáng suốt. Hỏi: 

- Bịnh gì, mày ho ra máu nhiều thế ? 

- Chiếu ngang, chiếu dọc. Em ri, em rai gì đó 

linh tinh. Định bịnh là phổi tao bị nấm. 

- Vậy mổ hay không ? 

- Tao không mổ. Khỏe khỏe tao dzông về. 
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 Và ngày 10 tháng 7. Nó lững thững gọi xe đi về. 

Bà xã phải lên BV trả tiền thuốc, tiền phòng. Thu 

gom đồ cá nhân của nó.  

Trong buổi thăm Giao hôm đó. Nó cũng cho biết 

là hôm 6 th. 4 Dzũng và Ấn có gửi thư về hỏi thăm. 

Tình bạn thật quý. Một lời thăm nhau hơn trăm thang 

thuốc.  

 08.4.2019: Lê Thế Hiển thấy lời tường thuật 

của BC về cảnh “một đi không trở lại bệnh viện” của 

Đ. Giao bèn gửi lời bằng thơ. Chắc lời động viên 

bằng thi ca nhằm để Đ.G nghe âm điệu du dương ngọt 

ngào mà tiến hành chữa bịnh. Thơ rằng:  

Đời người một hơi thở thôi 

Phổi ông như thế ! Coi trời bằng vung 

Bà xã nôn nóng canh chừng 

Lòng như lửa đốt lo từng phút giây 

Đồng môn, bằng hữu mong thay  

Chỉ trông bịnh viện cứu nguy tức thì . . . 

Chúc Cát vui vẻ nhập viện chữa trị cho khỏe. 

Mình và đồng môn, bằng hữu rất mong ! Chúc chị 

Thủy vững tin, can trường trong lúc này. Thân mến ! 

+ Cũng ngày này email của Ấn “phang” BC. Bọn 

tao đã dặn mày đi thăm Đ.G thì một mình mày đại 

diện vào được rồi. Bọn mày đi như đi hành quân. Nó 
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đã mệt lại còn phải hầu chuyện thằng này thằng nọ. 

Bịnh nhân chịu sao nổi ! 

+ San Sẹo lo lắng căn bịnh này, nhưng là đồng 

nghiệp Mõ nên lời lẽ nhẹ nhàng hơn thằng Quan lớn 

Lại rằng. Tao đọc cái email của bà Chu Vị Thủy báo 

cáo tình trạng hiện tại của Đ.G trong BV, tao cảm 

thấy bi quan vô cùng. Vì một thằng bạn HQ của tao 

cũng rơi vào trường hợp như vậy, lay lất hơn 10 ngày 

rồi đi. Mày chuyển lời thăm hỏi của tao đến Đ.G và 

khuyên nó chữa trị đi. Xin cầu nguyện cho nó thoát 

hiểm như thằng Thắng. 

 09.4.2019: Hôm nay nhận email của GL thấy 

giọng Quan lớn êm dịu. Mở đầu bằng câu tục ngữ 

Mỹ: “Picture worths thousand words” và ngọt ngào: 

Sáng nay tao dậy sớm mở máy nhìn thấy 4 thằng mày 

ngồi với ĐG tao thấy lòng vui lên và phấn khởi.  

1. Thấy thằng ĐG đã tươi cười trở lại và ngồi 

tiếp chuyện bọn mày. 

2. Thấy bệnh viện đã cho tụi mày vào thăm mà 

không thằng nào phải đeo khẩu trang, như vậy bịnh 

tình không đến nỗi bị nhiễm độc vì immune system 

yếu kém ! 

3. Không thấy chị Thủy chắc đang chụp hình. 
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4. Thấy mặt thằng Phét. Vậy là nó đã hết chóng 

mặt Vertigo.  

5. Cám ơn Thượng đế chúng ta còn có nhau ! 

You make my day ! 

 12.4.2019: Cụ Nguyễn Văn Đậu từ lâu “sân 

chơi” với nhóm CVA59 già khụ còn ham vui mỗi 

tuần ở cà phê 27. Tin tức về cụ vì thế ít ai biết, ngoài 

cụ Sỹ Long. Cụ này hàng tuần thường lên cà phê cà 

pháo với cụ Đậu và nhóm dạy ở Bách Việt trước thập 

niên 60. Khi nghe cụ Đậu với giọng mệt mỏi gọi từ 

BV Gia Định về cho BC: “Mình đang nằm ở nhà 

thương Gia Định. Rất mệt”. BC vội hỏi: 

- Bịnh gì ? Nằm ở khoa nào ? 

Nhưng không có hồi âm. Gọi về nhà cụ, cũng im 

lìm. Gọi cụ Sỹ Long trả lời: 

- Tuần trước cũng chỉ nghe hắn bịnh. 

- Vậy báo cho cụ biết là sáng mai khoảng 9 giờ 

tụ tập ở cửa BV để vào thăm Đậu nghe.  

- Biết hắn ở phòng nào mà thăm ? 

- Đường đi tại miệng. Gọi cho Hòe nữa nghe.  

 13.4.2019: Nhìn quanh cũng lại chỉ có “4 trự”. 

Hỏi: 

- Cụ Chu đâu ? 
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- Tớ gọi, nhưng nó bảo hôm nay là ngày hẹn 

khám bịnh, không đi được. Thế là các cụ phân công 

nhau đến các khoa Tim, Gan, Phèo, Phổi để xem có 

tên cụ Đậu không ? Cụ Sỹ Long và BC được phân leo 

cầu thang. Cụ Phét và cụ Khánh dưới nhà.  

Thế rồi cả bọn cũng gặp bạn vàng Đậu đang 

được BS tiếp sức thở oxy (?). Bà xã Đậu và anh con 

lớn đang chờ ngoài cửa (BC mải hỏi thăm nên cũng 

chẳng biết tên phòng này là phòng gì ?). Một lúc sau, 

các cụ lần lượt vào với Đậu. BC vào cuối cùng. Hỏi 

nhau chỉ thấy nụ cười. Rồi: 

- Về nhé. Có gì tin cho nhau nghe. Đậu giơ tay. 

Cười lần nữa. Lần cuối. Bình thản ra đi như lời thơ 

“Bên đời rong chơi”. 

Đó là khoảng 12 giờ. Bà xã Đậu gọi báo: Đậu đã 

mất. Ngay buổi chiều lên nhìn mặt nhau lần cuối 

trước khi khâm liệm. BC về đã tin cho các bạn ở Việt 

Nam và Ấn, Dzũng chương trình tang lễ của gia đình 

Đậu.  

 14.4.2019: Dzũng Bắc và Ấn Nam đã tới tấp 

chỉ đạo cho Mõ Sài gòn đi làm vòng hoa phúng điếu 

Đậu với lời phân ưu: “Bạn hữu Chu Văn An 1959 -

Vĩnh biệt bạn hiền.”  
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 16.4.2019: Hôm nay 9 giờ sáng các bạn hẹn 

nhau tại ngã tư Phú Nhuận để cùng đến chia buồn với 

gia đình bạn Đậu. ĐG còn về nhà đánh vật với bịnh 

tật nên không đi được. Đỗ Lý từ Thủ Đức đã vác máy 

hình tự động đến trước để chụp hình đầy đủ các bạn. 

BC đã trao tay bà xã Đậu số tiền của bạn Nguyễn Huy 

Tiên gửi phúng điếu riêng và tiền của các bạn cựu học 

sinh CVA59 đóng góp phúng điếu.  

BC đã hoàn thành công việc bạn bè nơi xa gửi 

gấm. Chân thành và cảm động biết bao về tình nghĩa 

bạn bè 60 năm vẫn bền vững. 

Và ngày 18.4.2019 một số bạn đã lên đưa bạn 

Nguyễn Văn Đậu về nơi an nghỉ cuối cùng. Bây giờ 

thì bạn đã thật sự thanh thản rong chơi bên trời rồi.  

 19.4.2019: Sau mấy ngày BC bận rộn vì các 

chuyện linh tinh. Nay mở “máy đọc” mới thấy tình 

trạng bịnh tật của Đ.X. Thắng tưởng đã qua. Ai ngờ 

đọc những email trao đổi giữa Dỵ và Dzũng mới thấy 

bi đát dù đã thông tim. Thư Dỵ viết: “BS của Thắng 

báo cho moa biết rằng Thắng có một tumor mass 

behind the trachea, chưa biết là lành hay dữ ? Vì sẽ 

làm biopsy. Hy vọng là bướu lành. Dù sao cũng là 

thêm một mối lo”. Được tin này Dzũng đã báo riêng 

cho các bạn thân rằng: u bướu này nằm sau khí quản 
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có lẽ là nguyên nhân làm thằng LT khó thở, phải vào 

cấp cứu hôm trước. 

Hiện nay chỉ có Dzũng là thường xuyên “lang 

thang trong cõi bạn bè” mới cho biết tin thằng này, 

thằng nọ ốm đau, sống chết ra sao. 

 22.4.2019: BC trả lời Ấn: Tin cụ LT bên mày 

đang chờ Dỵ kiểm tra. Còn bên tao, mày hỏi cụ Thợ 

vẽ không chịu nằm BV mà mời BS về chữa tại gia, là 

chữa cái gì ? Tao cũng đếch biết vì tao có hỏi đâu mà 

biết. Chuyện là hôm đi phúng điếu thằng Đậu xong, 

tao có rẽ vào thăm nó xem cu cậu thế nào, tiện thể lấy 

cái nón mày cho để quên ở BV, vợ nó dọn đồ đem về 

hộ. Nó nằm tuốt trên căn phòng làm thêm trên đỉnh 

lầu 3 nhà nó. Cầu thang như cầu vồng. Tao bò kiểu bỏ 

hỏa lực, ngày học làm “binh nhì” ở Quang Trung. Lên 

tới nơi, thở như trâu, hỏi:  

- Hôm trước bà xã mày bảo, mày khăng khăng 

đòi về. Không cắt xén gì cả, Phải không ? 

- Đúng. Vì tao 82 rồi. Tuổi có kém đếch gì mày. 

Tao nghĩ bọn mình già rồi, không đủ sức chịu đựng 

nên mổ là thăng luôn... Vậy thì về cho rồi. Hiện nay 

vợ tao có nhờ BS hàng ngày đến theo dõi sức khỏe 

của tao. Bảo uống thì tao uống. Bảo chích thì tao 

chích. Còn mổ banh ra thì tao không chơi.  
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  23.4.2019: Theo tin NT Dzũng báo bạn Trần 

Lam Giang đã phải vào bịnh viện điều trị do khi đang 

ngồi, đứng lên mất thăng bằng bị té đập trán xuống 

sàn. May là đầu không va chạm vào vật gì. Sau khi 

làm các thử nghiệm thấy không ảnh hưởng tới não 

nên có thể sau 3 ngày theo dõi, BS sẽ trả cụ về. Đó là 

lời Giang thuật lại.  BC bảo Dzũng: “Thằng Giang 

luôn luôn nói không sao, hay khỏe nhưng không mạnh 

lắm cho bạn bè yên tâm. Nó ốm lắm rồi các bạn ơi ! 

Mặt hom hem chỉ có xương với da thôi. Nhìn hình mà 

muốn khóc.”  

 26.4.2019: Dzũng cho biết “Tin không mấy 

vui về Đỗ X. Thắng” do con gái Thắng gửi cho Dỵ: 

Thận suy, nếu không khả quan, sẽ phải lọc máu thận. 

Ống dẫn mật bị nghẽn và tiêu chảy thường xuyên.  

Cầu xin cho Thắng vượt qua đoạn trường này.  

 27.4.2019: Với Thắng, Lại Quốc Ấn viết: Tội 

quá ! Một thằng đang khỏe mạnh, du lịch lung tung. 

Bạn bè phong cho nick name Lang Thang. Thế mà 

bây giờ phải đi lo lọc máu thận thì thối chí quá.  

Cầu mong nó khá hơn. 

  30.4.2019: Giang gửi bài “Nhân nghĩa mở 

nước” cho BC qua Dzũng để làm CĐNL#16. Tao đã 

phải đọc lại cho nó nghe để nó xác định đúng rồi. 
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Hôm nay gửi cho mày đây. Bao giờ hai thằng alô với 

nhau mày đọc lần nữa xem nó còn có muốn sửa gì 

nữa không nghe.  

 02.5.2019: Ông Khải lùn ở xứ Phú Lang Sa cô 

quạnh, bèn gõ mail lấy tựa “Đời là thế !!! C’est la vie 

!!!” gửi cho 4 trự, hai ở nước ngoài, hai ở nước trong. 

Nội dung thư ông trách tình người đen bạc. Trước thì 

nay thăm mai hỏi, nay thì như mặt nước sông Seine 

mùa Đông. Cuối cùng ông kết án chung chung rằng 

khi ông có hai 50, nấm mồ có đầy cỏ dại, rêu xanh 

cũng chẳng nhận được một nén nhang. Một giọt nước 

mắt (dù là nước mắt cá sấu) từ phương trời “Quê nhà” 

hay “Quê hương thứ hai Mỹ Châu” của tụi nó. Thôi 

nhé. Đời là thế ! Khải lùn đóng dấu rõ ràng.  

BC nhận thư ông. Biết ông đếch phải buồn đâu. 

Ông thả lưới bắt cá. Chờ hồi âm của 4 thằng. Dù tụi 

nó an ủi ông hay nó “phang” ông, ông vẫn thích. Ông 

đọc để quên gãi ngứa.  

 02.5.2019: Quả thực Khải lùn tuy nó lùn mà 

mưu nó cao. Nó ngồi rung hai “cẳng ống tre” đọc thư 

của Giặc lái. Thư rằng: 

Khải lùn,  

Tao đọc meo mày viết, thực sự tao chả hiểu mày 

muốn nói gì và ám chỉ những ai ? Tuổi 80 tụi mình 
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sống ngày nào cám ơn Thượng đế ngày đó. Sống 

ngày nào vui ngày đó. Vậy tại sao không chia sẻ vui 

buồn với nhau mà cứ nói bóng, nói gió, nhiếc móc 

giận hờn có nói lên được ích lợi gì không ? Mày nên 

gửi lời than thân trách phận cho những thằng CVA 

khác chứ tụi tao đã sống với bạn bè như bát nước đầy 

nên đọc meo của mày chả hiểu mày muốn nói gì? 

Thôi nhé ! 

 03.5.2019: Đọc xong meo của GL, Khải lùn 

thấy thằng này giọng điệu ôn hòa, vừa trách lại vừa 

thương. Nó cảm động với tay lấy ly sữa tươi vừa 

được nàng Bạch Tuyết vắt ra định uống. Nhưng 

computer lại bật tín hiệu, nó mỉm cười tự sướng, lại 

vớt được con cá nữa rồi. Màn hình hiện ra. Khải lùn 

thấy tên thằng Điên nặng gửi. Bổ sung dưới cái title 

của nó gửi đi, thằng Điện này còn nhắc như đinh đóng 

cột rằng: “Hãy kể ra một trường hợp. Đừng nói vô 

căn cứ ” mà nó phải trả lời.  

Con cá trước là cá heo rất dịu dàng. Còn con cá 

bây giờ là loại cá mập. Vi của nó là món ăn thượng 

hạng. Nhưng răng của nó sắc hơn răng cưa.  

Nghĩa là lý luận của thằng Điện này sắc bén lắm. 

Nó phê phán thẳng thừng cái xấu cái tốt của bạn để 

bạn nhận định mà vươn lên hay lao xuống dốc: tự 

chọn. Nó thương bạn như bạn được xơi cái vi của nó. 
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Cũng tự chọn nó ớn thư của thằng này lắm, nhưng 

vẫn căng mắt ra đọc. “Khải lùn, giữa bạn bè CVA59 

với nhau, từ nhiều năm nay mày thấy có thằng nào hai 

50 mà anh em không thắp nhang tưởng nhớ. Vậy thì 

tại sao mày viết cái meo trách móc với lời lẽ chua 

chát thế ! 

Trường hợp những thằng mất ở xứ xa như 

Trương Bách, Dương Kiền, đa số anh em không đến 

viếng được. Nhưng cũng đã thắp một nén nhang và 

còn xin lễ ở chùa cầu siêu cho những bạn ra đi. Xa 

xôi tao không biết. Nhưng trong 10 năm vừa qua, mày 

hãy nêu ra một trường hợp có bạn nào ra đi mà các 

bạn CVA59 thờ ơ, lạnh nhạt. Mày đừng ăn nói hồ đồ, 

vô căn cứ, nó vận vào người mày đấy. Mày cứ. .. thử 

hai năm mươi đi, rồi dặn bà xã để ý xem tụi tao làm 

gì cho mày.  

Mày có dám thử không ? 4 thằng tao được mày 

gửi meo, đang chờ đây! 

Hôm sau Đốc Tuấn đến chơi, thấy hai mắt Khải 

lùn đỏ hoe, bèn hỏi: 

- Cụ bị nhện nó tè vào mắt à ? 

- Không phải. 

- Vậy làm sao mắt mũi thế ? 

- Bị bọn bạn vàng nó chích.  
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- Kiến vàng nó cũng tè như nhện. Cụ lẫn rồi, 

kiến vàng độc lắm. Cụ gọi nhầm tên rồi.  

- Không, không nhầm đâu. Bọn bạn vàng này nó 

bảo tao cứ “hai 50” đi sẽ được ngửi mùi nhang khói 

của bọn nó. Tao cảm động mà khóc đỏ mắt đấy.  

 05.5.2019: Sau khi liên lạc với con Thắng để 

hỏi tình hình bịnh tật của Thắng ra sao. Dzũng đã cho 

các bạn biết với tin kém vui là: Cả tuần qua Thắng mê 

man không biết gì. Gan và thận đều có vấn đề. Thận 

thì dùng máy lọc máu một tuần ba lần. Tình trạng bạn 

ta như lời kể trên, mình thấy có phần bi đát.  

Được tin này, các cụ Ngô Thế Hoành ở Canada, 

San Bắc, San Nam đều nhờ Dzũng chuyển lời thăm 

hỏi đến gia đình Thắng và:  

+ Ngô Thế Hoành: không ngờ sức khỏe của 

Thắng lại xuống mau như vậy. Mình mới ngồi uống 

cà phê với Thắng cuối tháng 01/2019 ở Sài Gòn. Nó 

còn khỏe mạnh lắm. Thế mà nay lại ra nông nỗi bi đát 

quá. Mình chỉ biết cầu nguyện cho Thắng tai qua nạn 

khỏi thôi.  

+ San Bắc: Toàn là tin kém vui. Con cầu cho các 

bạn ta tai qua nạn khỏi. Nam mô A di Đà Phật.  
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+ San Sẹo: Biết nói sao bây giờ. Hãy cùng nhau 

cầu nguyện cho các bạn của chúng ta mau qua khỏi 

các cơn nguy hiểm và sớm bình phục.  

+ BC: Đúng là một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. 

Tình đồng môn CVA59 cao quý vô cùng. Thắng ơi ! 

Những liều thuốc quý giá này của bạn bè sẽ sớm đem 

lại sức khỏe cho Thắng.  

 09.5.2019: Ấn cho biết hôm thứ hai có gặp 

cặp “sam” thấy tụi nó cũng đang yêu đời mặc dầu 

thằng Ảnh đang chờ để mổ cái bướu ở cổ. Nó cho biết 

làm thử nghiệm có dấu hiệu cancer, nhưng không 

đáng lo vì mới chớm thôi. Nên cắt bỏ vất thùng rác là 

xong ! Còn thằng Lang Thang thì khi khỏe khi yếu 

không được khả quan lắm mày ạ. 

BC ơi ! Mày cũng bớt căng thẳng vì bịnh tật của 

bạn bè mà giữ sức khỏe. Tuổi của bọn mình thì không 

ít thì nhiều cũng bịnh này, tật nọ cho nên phải thoáng 

qua đi chứ không giải quyết dùm được. Bây giờ tới 

tuổi sắp quy tiên, thôi thì thằng nào phét lác, năng nổ 

thì phát tâm cho bọn nó hai chữ đại xá đi cho vui vẻ 

cả làng.  

Còn cái vụ 60 năm họp mặt kỷ niệm ngày bọn 

mình ra trường, tao và thằng Dzũng đang nghĩ tới 

mày đứng mũi chịu sào làm cú Hội ngộ “Xuyên lục 
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địa” như năm nào. Mặc dù tụi mày ở quê nhà đếm 

chưa đủ 10 ngón tay, liệu có khó khăn gì trong việc 

rước các cụ đến vừa ăn vừa nói, vừa coi hình bạn bè 

xưa lụ khụ trên màn hình được không ? 

 10.5.2019: Hi Ấn, Dzũng. Cái vụ bắc cầu 

truyền hình để các cụ tìm mặt bạn xưa như năm 2017 

là không đặng rồi. Năm ấy có thằng nào nhận ra thằng 

nào đâu. Năm, sáu mươi năm trôi qua đất còn lở, đá 

cũng mềm. Huống chi là mặt mũi con người. Cho nên 

bên này, bên kia đều thấy các cụ lướt như bóng ma.  

Mục đích để thấy nhau dù một lần mà không 

thấy thì thôi. Vả lại Lý Toét là chuyên viên lắp “vô 

tuyến tàng hình” cũng đang cắm sào rên rỉ chờ mổ.  

 14.5.2019: BC nhìn thấy hình Đ.X. Thắng 

nằm trong phòng cấp cứu bất động thấy thương tâm 

quá chẳng biết tâm sự với ai, gõ vài hàng cho Ấn: Xin 

ơn trên. Xin Phật tổ giúp cho Đỗ X. Thắng tai qua nạn 

khỏi để kịp lên đường về CA hội ngộ cùng đồng môn 

59 kỷ niệm 60 năm ra trường.  

- Ấn: Quân ơi ! Cầu mong ngày ấy chắc sẽ thành. 

Bởi nó là thằng hiền lành đối với bạn bè như bát nước 

đầy. Ai nói gì, nó cũng chỉ cười Hì hì, thì rồi bịnh tật 

cũng sẽ qua, mày yên trí nó sẽ về CA vào tháng 9 với 

bọn tao.  
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 17.5.2019: BC nhận được tin về Đ. X. Thắng 

qua lời nhắn: “Giờ thì bố cháu không xong rồi cô chú. 

BS nói không còn cách chữa nữa. Ngày mai sẽ đưa bố 

qua chỗ khác. Ở đó được ngày nào hay ngày đó....”. 

BC tuyệt vọng, ngồi viết thư cho Dzũng, Ấn, Ru 

mà tay run cầm cập: Ấn, Dzũng, Ru ơi, tao vừa được 

tin về Thắng. Tuyệt vọng rồi bọn mày ơi ! Ơn trên với 

ơn dưới, tao cầu xin cũng chẳng được gì. Tuyệt vọng 

là tuyệt vọng xin xỏ cũng bằng thừa.  

 20.5.2019: Tin Thắng – Hồi âm Ru. Mấy 

email của Quân và những tin tức về Thắng thảm quá 

nên tôi không dám chuyển cho tất cả bạn bè CVA59. 

Cách đây ít phút, anh Đ.X Chính là em ruột của 

Thắng có phone cho PĐ San nhờ báo tin cho bạn bè 

của Thắng nên tôi mới phổ biến. Nhưng chỉ hạn chế 

trong những chi tiết mà em của Thắng nói cho PĐ 

San biết mà thôi. Chuyện rút ống là chuyện nhậy cảm, 

tôi không dám phổ biến rộng rãi. Chỉ hạn chế cho một 

vài bạn thân của Thắng biết mà thôi.  

Xin cầu nguyện cho Thắng. NT. Dzũng.  

 21.5.2019: 9g sáng nay cũng chỉ lại có 4 cụ đi 

thăm Lý Toét nằm tại BV Gia Định. Nơi cụ Đậu nằm 

hồi tháng 4. Nó nằm tại khoa Tiêu hóa. Vào đây cụ 

Phét bảo chỉ có chết. BC bảo: Mày đừng có nói nghe, 
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Lý Toét mà nghe là mất tinh thần lắm. BC nhìn thấy 

nó nằm phơi rốn ra. Băng keo dán chằng chịt. Hỏi:  

- Mày mổ gì ? 

- Thì mổ lung tung. 

- Mổ lung tung sao lạ vậy. Mổ một thứ cũng đủ 

chết. Mày sức voi à ? 

Cuối cùng 

cả 4 thằng 

chẳng biết nó 

chữa bịnh gì 

mà làm “lang 

băm” tán láo 

cho nó yên 

tâm. Trước khi 

ra về nó bắt 

BC làm phó 

nhòm tay 

ngang. Chụp 

xong nó bảo về 

chuyển ngay 

cho thằng Lùn và 2 tên ở Nam Bắc CA. Chắc ngụ ý 

nói rằng: “Cụ Lý vẫn còn đây, không thằng nào soán 

ngôi của nó được”. 
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 22.5.2019: Thư Dzũng báo: Trưa nay T.L. 

Giang gọi hỏi tao có nhận được email gì của mày 

không mà sao nó gọi không nối đường dây được. Tao 

trả lời nó là để tao email hỏi mày, vì sao mấy hôm 

nay mày cũng im lặng vô tuyến trên mail. Phải chăng 

mày chập choạng hay mạng chập chờn ? Trả lời cho 

tao để tao gọi lại cho nó.  

Ấn đã giải thích hộ thằng BC rất chính xác: “Nó 

chập choạng vì nó có nhiều tin report về thằng Lang 

Thang đấy”. 

 24.5.2019: GL nhắn: cho tao thăm ké Lý Toét 

nhé. Nhắc nó dùm tao là nghiệp dư của nó còn nặng 

nợ lắm chứ không thoát dễ dàng như cụ Giáo hiền 

lành đâu. Nó còn phải hầu hạ, chụp hình cho mấy 

thằng già quê nhà dài dài.  

NT Dzũng cũng lại ké thăm nữa. Khi được tin 

mày báo vào thăm cụ Lý, tao có Text cho nó. Nhưng 

phòng nó đếch có Wifi nên nó không nhận được mail 

của tao gửi lúc ấy. Còn Text thì không cần Wifi. Điều 

thắc mắc của tao là nó bị bịnh gì không thấy mày bao 

cáo. Rồi cả 4 hình chụp đều vô ngôn. Nó nằm phơi 

bụng cho mày chụp mà không biết mổ gì ? Kể cũng 

lạ, Ngạn ngữ có câu: “Một tấm hình bằng ngàn lời 

nói”. Vậy là thế nào ? 
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 30.5.2019: Dzũng, Ấn. Tao vừa được tin Đỗ 

X. Thắng hai hôm nay sau cơn quằn quại thể xác đã 

tỉnh lại. Đôi mắt tinh anh nhìn được mọi người. Tao 

nghĩ rằng đây là giây phút mà các cụ ta xưa bảo là hồi 

dương của người sắp mất. Tao cũng liên tưởng tới 

hôm thăm Đậu, gặp bọn tao trước vài tiếng tuy không 

nói nhưng môi cười, mắt sáng với bọn tao và sau đó 

một, hai tiếng là ra đi.  

Tao nghĩ Thắng cũng đang trong phút hồi dương, 

và chúng ta sẽ mất Thắng thôi. Buồn tiếc quá ! 

 02.6.2019: NT Dzũng mời các bạn đồng môn 

xem những tin tức hình ảnh bạn bè gặp gỡ nhau trong 

tháng 5/2019 và họp mặt với vợ chồng cụ Trần Vũ 

Bản tại San Jose.  

 02.6.2019: Lê Ảo Ảnh sau khi thăm hỏi các 

cụ nước trong và chúc các cụ cố gắng đi tập cà phê, đi 

nhậu đều đều như hồi tên này một năm đôi lần về cố 

hương. Sau đó họ Lê cho BC biết rằng cái hạch ở cổ 

họng có điều không ổn. Nếu điều trị theo Tây y thì 

thân tao tan nát: cắt cục u. Đục một lỗ ở cổ gắn ống 

cao su vào để thở. Đục một lỗ nữa ở bụng luồn vào 

bao tử để cung cấp thực phẩm hàng ngày. Miệng tao 

tạm thời được nghỉ, coi như hết xài. Cái khủng khiếp 

nhất là tao đang nói bỗng biến thành thằng câm vì cắt 

bỏ thanh quản. Còn nhiều chi tiết lắm mày ạ. Tao có 
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kể ra mày cũng chẳng biết gì mà còn thấy chán thêm 

cho cuộc đời tao. Thực hiện như trên mà thành công 

thì sống thêm 5 năm (!) trong vai trò một thằng câm 

nếu phẫu thuật đặt một dây thanh quản nhân tạo thất 

bại. Rồi xạ trị, hóa trị 5 ngày một tuần có khi liên tục 

vài tháng. 

Với viễn cảnh như thế, tao quyết định không làm 

gì cả. Trời cho sống bao nhiêu thì sống bấy nhiêu.  

Bây giờ nghe tin thằng Thắng đang thập tử nhất 

sinh. Tuy biết là đời mình đã tới đích rồi mà vẫn 

buồn. Hôm nó về Việt Nam ăn Tết, có lại gặp tao lấy 

thuốc pipe tao gửi về cho mày. MN còn xin nó điếu 

thuốc. Nó đưa cả bao. MN lè lưỡi, lắc đầu... Coi như 

là lần cuối tao và nó gặp nhau. Còn mày, cố giữ cái 

“thân cò” cho khỏe nhé.  

 04.6.2019: Qua tin từ Houston cho biết Thắng 

mất ngày 03 tháng 6 rồi BC chuyển vội đến Ấn và 

Dzũng với Subject: “Đau xót quá tụi mày”. 

+ Ấn trả lời: Buồn quá ! Thế là mất một thằng 

bạn chân thành, mất một chiếc cầu nối hàng năm đem 

hơi ấm bạn bè về với bọn mày.  

+ Dzũng: Tao cũng vừa được bà Thảo cho biết 

vợ chồng Đỗ Trọng Lễ đang ở Houston. Nó gọi điện 
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thoại về cho bà Thảo hay Thắng mất rồi. Xin nguyện 

cầu cho hương linh nó thanh thản đến đất Phật. 

+ Đỗ Trung Ru: Quân ơi ! Đau xót quá, Thắng 

đã bỏ chúng ta đi rồi ngày hôm nay 03/6/2019. 

 04.6.2019: Dzũng, Ấn ơi, bọn mày thằng nào 

có tấm hình của Đỗ X. Thắng in trong bài “60 năm 

tình nghĩa” làm ơn chuyển cho tao nhé. Tao sẽ lấy 

tấm hình này phóng to ra để làm lễ cầu siêu cho 

Thắng tại ngôi chùa mà tao đã tổ chức cầu siêu cho 

Đỗ Lợi và Dương Kiền các năm 2012, 2015. tao sẽ 

xuống nhờ bà xã Phúc Thành ngay chiều nay để xem 

ngày nào tiến hành làm lễ được. Còn chương trình 

tang lễ, tao nghe Phạm Đình San được thông báo trực 

tiếp từ ông em Đỗ X. Thắng. Có chưa ? 

- Ấn: Tao chắc tang lễ sẽ được làm ở Houston. 

Mặc dầu con Thắng ở khắp nơi. Cali cũng có 2 đứa. 

Sẹo đã nhờ Trân lùn lo vòng hoa và phân ưu trên báo 

bên Houston. Đồng môn CVA59 bọn mình mất nơi 

nào thì thằng ở gần nhất sẽ phải có trách nhiệm lo đầy 

đủ. Mày yên tâm. Tao gửi mày tấm hình thằng Độ 

đen mới gửi cho tao. Đó là hình thằng Thắng chụp 

năm 2017, nó lên SanJose “họp đàn” với đám trên đó.  

- Dzũng: Tao đã làm bản phân ưu để gửi đăng 

báo. Tụi mày (Độ, Ấn, Sẹo) đọc lại xem có ý kiến gì 
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không trong tình trạng kỳ trước bị hố, chữa không kịp 

vì báo đã lên khuôn. Trong bản phác họa này có 4 

bản. Thống nhất cùng nhau bản nào thì báo cho tao 

ngay để gửi báo.  

 05.6.2019: Tin từ Houston về tang lễ của Đỗ 

X. Thắng: 13 giờ ngày thứ năm 06.6.2019 sẽ tẩm liệm 

và thứ bảy 08.6.2019 động quan lúc 19giờ. An táng 

tại nghĩa trang Forrest Park Westheimer. Thế là xong 

một kiếp người ! 

  08.6.2019: Dzũng, Ấn sáng nay, 8 giờ Việt 

Nam: Tao đã thấy thân xác Thắng lần cuối nằm trong 

“vali” mặt mũi bình thản không còn những nét đau 

quằn quại nơi trần thế nữa. Cũng thấy trên bàn thờ 

đầy đủ chén bát cúng cơm, có các vòng hoa phúng 

điếu san sát nơi phòng tang lễ (?). Như vậy là một sự 

ra đi đầy hạnh phúc. Chỉ tiếc là từ đây không còn thấy 

nhau bằng xương, bằng thịt nữa thôi.  

Xin cầu nguyện hương linh Phật tử Nguyên Đức 

sớm về cõi Phật.  

 09.6.2019: Chị Phúc Thành cho biết đã được 

sư trụ trì chùa Giác Ngạn sắp xếp ngày giờ để các anh 

các chị tổ chức lễ cầu siêu cho anh Đỗ Xuân Thắng 

vào lúc 8 giờ ngày 12.6.2019. 
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Sau khi đã rửa tấm hình khổ 24x34 cho Thắng để 

đưa lên chùa ngày làm lễ. BC đã gửi thư, điện thoại 

tới các bạn, các thân hữu và nhất là một số họ hàng 

gần gũi của Thắng tới dự. Mọi công việc về đồ lễ, 

mâm cơm cúng đều phải nhờ chị Thành cáng đáng.  

Đằng Giao nhận tin báo, trả lời: 

- Tao có đau cách mấy, ngày 12.6 này tao cũng 

đến với nó.  

Còn Lý Toét 

gọi bảo: vẫn nằm 

trong BV điều 

trị. Từ hôm 25 

tháng 5 bọn mày 

vào thăm, hôm 

sau tưởng được 

về. Nhưng đếch 

được về. Ngày 

27/5 con tao ở 

Thụy Sĩ về thăm, 

tao bye BV về luôn chơi với con tao. Chống gậy đi 

quanh phòng. Rất mệt chắc không đi nổi. Hai thằng 

họ Đỗ đã ra đi (Đỗ Lợi – Đỗ Xuân Thắng) còn họ Đỗ 

này bao giờ đây ?! Thắp hộ tao nén nhang cho nó 

nghe BC. 
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 12.6.2019: Hôm nay các bạn đồng môn 

CVA59 và các cháu thân thuộc họ tộc của Đỗ X. 

Thắng đã tề tựu vào lúc 9 giờ tại chùa Giác Ngạn, 

Quận 3 Sài Gòn để tiến hành làm lễ cầu siêu cho 

hương linh Đỗ Xuân Thắng, Pháp danh Nguyên Đức, 

sinh ngày 10.8.1936 tại Nam Định. Mất ngày 03 

tháng 6 năm 2019 tại Houston Hoa Kỳ.  

Sau khi dự đọc kinh tụng niệm tại Chính điện. 

Bạn bè, thân hữu cùng con cháu thân thuộc đã xuống 

dự buổi lễ cúng cơm tại nơi thờ tự các vong linh. Sau 

buổi lễ này, bức hình thờ của Thắng đã được Trần 

Ngọc Quân trao cho Trưởng nữ (?) của người anh cả 

của Thắng đưa về nhà thờ họ Đỗ ở Sài gòn.  

 13.6.2019: Ấn bảo đã nhận được hình ảnh 

ngày bọn mày tổ chức cầu siêu cho Thắng. Nhìn ba 

thằng mày lụ khụ đứng trước bàn thờ nó, tao thấy 

buồn quá. Tao nhìn mâm cơm chay cúng nó, lại chợt 

nhớ hôm mày gửi sách cho nó về đưa cho tao. Nó gọi 

tao ra tiệm phở gà mà bố con nó hẹn nhau ăn uống. 

Tao không tìm được chỗ đậu xe nên mất ăn, gọi điện 

thoại nó ra đưa sách. Nó đang nhai thịt gà chưa kịp 

nuốt phóng ra gặp tao. Tao nhớ hoài miệng nó bóng 

mỡ đang nhai phồng cả hai má, nói không ra tiếng. 

Nuốt rồi bảo vào đi, tao bảo mày coi xe cho tao vào, 
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có chỗ đậu đâu. Đó là lần cuối tao và nó gặp nhau. 

Thật là buồn ! 

 15.6.2019: Lại Quốc Ấn đây Giao ơi ! Nhìn 

hình bạn ngồi xếp chân tụng kinh trong lễ cầu siêu ở 

chùa Giác Ngạn làm bọn này cũng mừng vì vẫn hỏi 

thăm Ba Cụt tình trạng sức khỏe của bạn sau khi xuất 

viện. Hy vọng với sự săn sóc tại gia cẩn thận của bà 

Thủy thì sức khỏe bạn sẽ từ từ phục hồi. Mong rằng 

bà Thủy có nhiều sức khỏe để còn đủ sức take care 

người bệnh.  

 23.6.2019: Hôm nay cụ Thịnh Phét cho biết 

không thể ngồi dậy được. Cứ ngóc đầu lên là nó chạy 

như chong chóng. Nước miếng ứa ra. Ngửi thấy mùi 

thần chết. Cụ ơi BC. BC bảo: 

- Gọi mấy thằng cháu hay con rể mày tới đưa cấp 

cứu đi. Xem nó ra sao. 

- Đi BV nào ? 

- Con cháu mày quyết định. Tao cũng mù mờ, 

BV nào “kém hay” như cái BV thằng Đậu nằm ấy. 

Thằng Hòe gọi là BV Tử thần. Vào là chết. Tao chỉ 

vào nơi này nơi nọ, không may mày ngủm, con cháu 

mày trách. Mệt lắm. 

Cuối cùng gọi chẳng được ai. Cụ Phét số còn 

may đã được cô bán hàng rong chở hộ vào BV 115. 
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May tới sớm. Nghĩa là còn trong giờ vàng. Cụ bị tai 

biến, thoát chết.  

 24.6.2019: Sáng nay, tao đi Picnic Liên 

trường, có gặp “cặp Ảnh”. Thằng Ảnh lúc này trông 

xuống sắc. Nó bị cái hạch ở cổ, có triệu chứng cancer. 

Nhưng nó từ chối chữa trị. Trông nó phờ phạc cũng 

xót lòng. Thằng cu Ấn là tao đây, báo tin cho mày 

biết thằng cậu Ảnh của mày hiện nay là như thế.  

 02.7.2019: Mõ Sài gòn gửi Mõ sẹo đá giò qua 

Giặc Lái cho nó coi chung vì viết riêng cho mỗi cụ 

mà cùng một ý thì phờ râu trê lắm. Thư rằng: Mày ra 

sao ? 

Lâu quá không được nghe tiếng mõ của mày 

vọng trùng dương về, cũng thấy nhớ. Nhưng mà 

mừng vì thường tiếng mõ mà réo lên thì nó như tiếng 

chim lợn kêu đêm. Con này mà bay qua nhà nào, nó 

chỉ “eng éc” lên vài tiếng là nhà đó có trống kèn ngay. 

Kinh nghiệm dân gian kể vậy, không phải tao bịa đâu! 

Năm nay xứ nội, xứ ngoại. Toàn tiếng mõ buồn rơi 

trong đêm vắng. Bọn mình thằng nào cũng trên dưới 

80 cứ giật mình thon thót như có ai giục giã lên tàu...  

 07.7.2019: Dzũng cho biết hơn hai tuần nữa là 

chung thất của ĐX Thắng. Tao thu gom bài vở viết về 

nó không được bao nhiêu so với hình ảnh thì lại rất 
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nhiều trong các cuộc hội ngộ cùng bạn bè lúc nó còn 

sống. Tụi mày có kế Khổng Minh chỉ cho tao vài 

chiêu.  

 15.7.2019: Để tưởng nhớ ngày chung thất (49 

ngày) của Đỗ X. Thắng theo thông lệ của các bạn quê 

nhà đối với quý đồng môn thất lộc. Tôi trân trọng mời 

các bạn, các thân hữu đến Quán Phượng Các từ 8 giờ 

đến 10 giờ ngày 20.7.2019 để tưởng nhớ người bạn 

thân thiết của chúng ta không còn nữa trên cõi trần 

gian này (Đúng ra là ngày 22.7.2019. Nhưng vì tránh 

việc khó khăn xe cộ đông đúc nên tôi làm kỷ niệm 49 

ngày của Thắng trước hai ngày. Tức là ngày 

20.7.2019. Đây cũng là ngày bạn bè chúng ta tứ xứ 

gặp nhau, cùng chung một mái trường).  

 18.7.2019: Cụ Lý Toét chắc tinh thần hoảng 

loạn rồi. Tay chắc cũng đã run ngang cụ Đạt nên văn 

bản cụ nói chuyện 10 năm về trước rồi lại ngoặc về 

hiện tại. BC sắp xếp lại các ý chính của Lý Toét.  

- Bịnh tùm lum, sờ đâu cũng thấy bịnh. 

- Không ôm xe ôm được (?). 

- Nhớ dành cho họ Đỗ một chiếc ghế và kêu 1 ly 

cà phê đen. Đốt thuốc thay nhang, mời nó về cùng 

anh em.  
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- BC chụp một tấm hình chuyển cho anh em coi 

nhé.  

 20.7.2019: Các cụ tới tưởng niệm ngày chung 

thất của Thắng coi như đầy đủ. Những chuyện vui 

buồn của Thắng được kể cho nhau nghe. Thực hư giờ 

cũng chỉ như nước chảy hoa trôi. Tình người là vô 

hạn so với đời ta là hữu hạn. Họ tha thứ hết cho nhau, 

chúng ta còn ngày nào nhớ đến với nhau.  

+ 10 giờ 38 phút Dzũng đã đưa cuộc họp mặt lên 

mạng để các bạn thân của chúng ta chiêm ngưỡng 

dung nhan của các cụ 80, 81, 82... quê nhà.  

+ 10 giờ 57 phút Ấn bảo Dũng, tao thấy slide 

show mày làm rồi. Được lắm. Cám ơn mày.  

 21.7.2019: Nhân 49 ngày chung thất của 

Thắng – NT Dzũng đã làm cả ngày tang lễ 08.6.2019 

của Đỗ X. Thắng. Có xem những hình ảnh này mới 

thấy tấm lòng của Dzũng đối với bạn bè. Từ bao lâu 

rồi những ngày vui và nhất là những ngày buồn của 

các đồng môn CVA59 đều được Dzũng lần mò, tập 

trung những bài, những hình ảnh gửi lại cho người 

sau nhớ tới người đi trước.  

 27.7.2019: Hết giới thiệu những bản nhạc “áo 

trắng học trò” của Thủy Tinh, cụ Thẩm Lê lại giới 

thiệu phim ảnh đương thời. Nhất là cuốn phim dựa 
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theo bài thơ Thăng long cầm giả ca của Nguyễn Du, 

hỏi dồn dập xem chưa ?  

BC trả lời rằng thời đi học cũng chỉ được coi 

phim trên mấy tờ quảng cáo xanh đỏ tím vàng xin qua 

ô cửa của mấy cô bán vé. Coi như đã xem rồi. Thời 

gian trôi đi, Vác tấm thân cò về, tỉnh lỵ Phước Tuy 

kiếm cơm. Duy nhất một lần hò hẹn cô cùng nghề 

chui vào rạp xi-cờ-la-ma. Lợi dụng bóng tối để mà 

xơ-cờ la main thôi. Có biết phim nó nói gì đâu. Mình 

đánh du kích, không ngờ hạ bộ bị lũ rệp tập kích... về 

rồi mới biết ! Chán rồi hai đứa chia tay. Chẳng làm 

được bài nào như Thăng long cầm giả ca của Nguyễn 

Du. Nếu ngày sau làm được bài “xi-cơ-la-ma rệp ca” 

chắc con cháu BC cũng nở mày nở mặt. Sau 75, lần 

này nằm trong tàu ngựa (như trường xưa đi học nhờ). 

Các anh hùng hảo hán nằm dài suốt năm canh, làm cỗ 

cho cả họ hàng con cái nhà rệp nó xơi. Được ngày 

nghỉ, quan văn quan võ giăng mùng như lúc đi ngủ. 

Nhưng đít cứ xoay tứ bề để diệt rệp. Mùng nhà binh 

thì mắt phải mở trừng trừng mới thấy kẻ thù. Mùng 

trắng thì vài tháng sau trở thành màn nâu ! 

 28.7.2019: Nghe đâu chỉ còn hơn tháng nữa là 

các bô lão sanh từ cuối thập niên 30 đến thập niên 40 

đang trang điểm lại dung nhan tàn thu, tiến bước vào 

ngày họp mặt 60 năm ra trường. 60 năm hơn nửa đời 
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người mà còn quây quần hội ngộ cùng nhau, thật cao 

quý biết bao. Mong các cụ cố thực hiện lời thầy 

Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó. Không khó vì ngăn 

sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi, e 

sông”. 

 02.8.2019: LQA giật tin: “Tin hơi sìu Thành 

típ”. 

Robert Ba-tong báo bạn Nguyễn Chí Thành cả 

mấy tuần nay không được khỏe. Bắt dây nói gọi cụ thì 

cụ bảo cách nay 4 tuần thấy người yếu sìu tưởng đi 

đứt bèn dzộng thêm một mớ Fucoidan thì bây giờ 

thấy khá hơn, nhưng đôi cẳng chân còn yếu. Cụ cho 

biết tháng 9 này nếu trời cho khỏe thì gặp anh em bà 

con. Còn không thì cũng tốt thôi ! Đã hẹn Ba-tong 

sáng thứ hai đến thăm Típ. Thằng nào đi thì ra Tip 

Top rồi cùng đi. 

BC dặn với theo Ấn: Gặp Típ thì nhắn lời thằng 

“Tháo giầy” nó hỏi thăm nhé. Quan trọng nhất là 

đừng đi gặp thằng Trần Trí Vượng. Tục ngữ có câu 

“Ma cũ bắt nạt ma mới”. Nó sẽ đứng ở cửa Quỷ môn 

quan (kiểu cổng vào Nha động viên đường Gia Long 

xưa. Nó làm đốc canh) chờ cụ Típ. Và ra lệnh cho 

Quỷ dạ xoa mời cụ Típ hít đất 100 cái như hồi xưa, cụ 

bắt nó hít ở Quang Trung. Xem thằng nào khỏe hơn 

thằng nào.  
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 07.9.2019: Vợ chồng Ngô Thế Hoành và hai 

người bạn từ Canada du Mỹ Quốc. Xuống Nam CA, 

gặp ngay LQA đang đuổi theo trái banh đánh trật lỗ, 

hối hả lượm thì đã được ngay ông bạn vàng, cặp chân 

như ống sậy nhặt hộ. Thế là cụ Giặc lái bỏ cả gậy gộc, 

mở tô lô phôn hô được dăm thằng quen mặt quen tên 

nhau hết. Đáng lẽ, theo như nó kể là 13 cụ. Nhưng 

thằng Voi đến sớm, không thấy chủ xị đâu, nó bèn 

lạng qua tiệm cà phê bên cạnh đấu hót với đám đàn 

chim Việt ngày xưa. Say sưa cùng hội cùng thuyền. 

Nó không qua đớp bữa tiệc đón bạn phương xa của 

Giặc Lái. LQA rất hợp con số 13 mà mọi người chê.  

 11.9.2019: Phó Độ hôm nay chắc xuống núi, 

bỏ bình bát trên am cỏ. Lòng thơ thới hân hoan truyền 

rằng cuối đời nhìn lại chẳng còn bao nhiêu, kiếp khác 

có tụ lại cũng chẳng thể đông vui như kiếp này. Tụi 

nó tụ lại ngày 13 tháng 9 này, kỳ này làm sang, mua 

máy bay (?), giữ chỗ khách sạn lại thuê sẵn chiếc 

SUV để vợ chồng đi phó hội. Thế mà chẵng thành 

nên đành chịu. Cũng vẫn mong có chuyến về nữa để 

bù khú với các bạn già. Tâm tưởng sự thành. Mong 

lắm lắm. Chúc các bạn già vui mạnh.  

 11.9.2019: 12 giờ một cú điện thoại số rất lạ 

gọi cho Trần Ngọc Quân. Mọi khi là từ chối, không 

hồi đáp. Nhưng hôm nay lại bấm nghe. Than ôi ! cái 
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điện thoại ấy của một người hàng xóm mà gia đình 

Đỗ Văn Lý nhờ báo là Lý đã mất trưa nay rồi. 

Mới hôm 06.9 còn “lời qua tiếng lại” chọc nhau. 

Thế mà mới có 5 ngày đã ra người thiên cổ ! 

 11.9.2019: 21 giờ 33 giờ CA, Dzũng viết: Tin 

Đỗ Văn Lý mất thật quá bất ngờ. Nó và thằng Ấn 

cùng mày đấu qua đấu lại mới cách nay hơn tuần. Cận 

giờ tao đi Nam CA và nhiều việc phải làm cho ngày 

13.9 này quá. Nhưng cũng như mọi bạn bè CVA nằm 

xuống. tới Nam CA tao sẽ làm bản phân ưu với gia 

đình Lý. Mày gửi ngay cho tao tên Thánh và chương 

trình tang lễ gia đình nó tổ chức nhé. 

 12.9.2019: Bích Đỗ cho biết: “Em cũng vừa 

được chị Thảo báo tin anh Lý mất hôm qua. Anh Lý 

hồi nhà em còn sống đã qua đây và là nhiếp ảnh gia 

chụp hình các anh trong ngày con em lấy vợ ở chùa 

Già Lam. Anh đến viếng thắp dùm em nén nhang cầu 

nguyện cho anh Lý nhé”. 

 12.9.2019: Lại thêm một con én bay đi trước 

hai ngày đồng môn CVA59 họp mặt 60 năm ra 

trường. Qua bản phân ưu của bạn NT Dzũng: báo tin 

buồn đến các bạn là đồng môn Gioan Bao Tixita Đỗ 

Văn Lý đã về nước Chúa ngày 11.9.2019. Hưởng thọ 

82 tuổi.  
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 12.9.2019: Sáng nay các đồng môn CVA59 

đã đến thăm viếng và phúng điếu Đỗ Văn Lý tại tư 

gia ở Quận Thủ Đức, Sài Gòn. Mặc dù đã thông báo 

đến quý hết cụ đầy đủ. Nhưng nhìn trước nhìn sau chỉ 

thấy 4 vị và hai thân hữu. Cánh bạn bè, đồng môn đến 

với nhau càng ngày càng vắng vẻ. Ngoài hai cụ hết 

bịnh nặng là Phạm Viết Đạt và Đằng Giao chẳng nói 

làm gì. Còn 3 cụ chân tay cứng cáp khi gặp nhau cà 

phê cà pháo hỏi thì cho biết xa quá, xa quá !?! 

Chỉ một nén nhang thơm như Khải lùn gửi gắm 

thắp cho Lý. Nghĩ ra cũng đủ ấm áp tình bạn. Một 

dặn dò của chị Bích Đỗ “Xin các anh chuyển lời chia 

buồn của em tới chị Lý...” thì nỗi đau của người quả 

phụ hẳn cũng vơi đi. 

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian ở chốn dương 

gian này nhỉ ?  

 12.9.2019: 10 giờ sáng BC lại lên đường vào 

nhà Đỗ Văn Lý đem theo tiền phúng điếu của các bạn 

Lại Quốc Ấn, Nguyễn Trọng Dzũng và Nguyễn Tiến 

Khải. Ngoài bao thư có đề: “Xin lễ cầu hồn cho GB 

Đỗ Văn Lý hưởng phúc nơi Thiên đường”. 

Một nén nhang nữa đốt lên, đánh thức hồn nó 

dậy mà có khôn thiêng thì phù hộ cho gia đình, mà 
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thông cảm cho lũ bạn, người ở xa xôi, người ốm đau 

bịnh tật không có mặt tiễn nhau lần cuối.  

 13.9.2019: Bây giờ nhiếp ảnh gia Lý Toét mất 

rồi. BC đành phải nhận chức này. Thôi thì chụp dọc, 

chụp ngang chỉ cần làm sao đủ mặt là được. Thế là 

hình chụp ngày lên phúng điếu Lý đã gửi đi cho các 

bạn.  

- Dzũng: Hiu hắt quá. Nhìn sao chỉ có 4 vị 

CVA59 ? 

- Ấn: Tao nhìn cảnh vợ Lý ngồi xe lăn đáp lễ tụi 

mày thấy tội nghiệp quá. Cám ơn mày đã hết lòng với 

bạn bè, ngày mai có đi đưa nó không ? Mấy ngày nay 

tao lu bu với công việc tổ chức họp mặt nên việc 

thằng Lý ra đi đột ngột làm bọn tao cũng thấy ân hận 

vì không làm được công việc đã làm như một số bạn 

mất ở quê nhà trước kia.  

 14.9.2019: Sáng nay trời Sài gòn mưa tầm tã. 

Đỗ Văn Lý đi trong mưa rửa sạch bụi thế gian ra nhà 

thờ Bình Triệu. Tâm hồn trong sáng trước nhan 

Thánh chúa. Lời cầu hồn vang vọng tiễn Gioan 

Batixita Đỗ Văn Lý hưởng phúc nơi Thiên đường.  

Tuy là thế, nhưng sao tránh khỏi nỗi buồn của 

gia đình và bạn bè thân thiết. 

Xong một kiếp người! 
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 15.9.2019: Ấn ơi ! Tặng quà cho các cụ “Mõ 

làng” thật là một sáng kiến rất mới. Tao xa xôi, chỉ 

nhìn thấy bức hình các Mõ Nam, Bắc CA lên nhận 

quà. Với cái túi lủng lẳng là tao đã thấy chứa trong đó 

bao tình cảm của bạn bè, nhất là của “nhóm tâm thần” 

dành cho nhau rồi. Đó … là … lời … BC! 

 15.9.2019: Nhờ cuốn phim vừa có hình lại có 

tiếng của cụ Vương Vĩnh Cẩn quay ngày các cụ CVA 

kỷ niệm 60 năm ra trường. BC thấy cảnh các cụ nhốn 

nháo, nhộn nhạo thật vui. Đi đứng thì chân nam đá 

chân xiêu. Nhưng mái tóc các cụ tuổi đã 80 mà sao 

vẫn đen mượt mà. Cũng lại thấy hình cụ Hiền B hát 

rất khỏe song BC chẳng hiểu cụ hát bài gì. Tuy thế 

thấy một cụ bà lên tặng một bông hồng rồi đứng lại 

song ca với cụ thì hẳn là bài ca trữ tình rồi. Hết cảnh 

này lại tới cảnh hát xẩm, cảnh nhảy đầm của các cụ. 

Hai chân hình như run run, chắc chắn chân giữa đã 

mềm như dãi khoai rồi ! Nhìn cảnh này thì thấy họ 

Vương bán thuốc “trám xanh” rất chạy. 

Không biết có phải để lấp khoảng trống chờ cơm 

nước dọn lên không mà thấy cụ Giặc Lái vác ghế ra 

ngồi bắc chân chữ ngũ. Cảnh phải đem ghế ra đỡ bàn 

tọa thì ai cũng đoán hai chân ba cẳng của cụ cũng 

chẳng hơn ai. Lại phải xin mầm đá mà hầm thuốc bắc 

thôi.  
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Nhưng miệng thì còn bốc lắm. Cụ kể truyện 

những cái sợ của thằng đàn ông từ lúc nằm trong bào 

thai đến khi già cố đế. Ai cũng lắng tai nghe, nên Hội 

trường im phăng phắc, nhưng chắc chắn tối nay về 

thằng GL cũng bị véo sưng tai. Đó là chỗ thằng con 

còn nằm trong bụng mẹ đã sợ bố. Tao cho chỗ này 

điểm 10. Cụ nào mà cho là sai thì kết luận rằng cụ ấy 

nói dối. Người lớn nằm dưới hầm còn sợ cái thuỗn nó 

khoan trúng đâu khiến chi là trẻ đang chờ ra đời !? 

Hi! Hi! 

Cuối cùng, cám ơn họ Vương đã quay rất rõ cặp 

uyên ương vẫn dập dzềnh trong dòng nước lợ.  

 19.9.2019: Robert Ba-tông gửi Phương 

Trượng xứ Ba-Cu (?). Văn chương gói xôi đây. Ông 

cứ ăn hết xôi rồi quăng giấy đi, không sao cả. 

 20.9.2019: Cháu Long con trai lớn của Đỗ Lý 

gửi thư qua Lại Q. Ấn kính nhờ Bác chuyển lời cám 

ơn của mẹ cháu và gia đình đến các Bác đã phúng 

điếu và gửi lời chia buồn với gia đình cháu.  

Lại Quốc Ấn nhận được thư này đã hồi âm và 

một lần nữa chúc đại gia đình vượt qua nỗi đau, trở 

lại cuộc sống bình thường.  

 20.9.2019: Sau khi cà phê ăn sáng xong, bốn 

vị cưỡi hai ngựa máy kéo sang Quận 4 thăm cụ Đạt 
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tại số 68 trên đường Hoàng Diệu. Số 68 là số mặt tiền 

đường. Vào nhà cụ là ở hơi sâu của hẻm này.  

Có lần Hồng Khánh chạy qua, thấy “cờ xí” tung 

bay đã hết hồn. Vì nghĩ cụ đã sang thỉnh kinh ở Tây 

Trúc. Cụ Khánh bèn chạy vào xem thực hư ra sao. 

Hóa ra là đám ma cách nhà cụ vài căn.  

 
PK Thịnh, NH Khánh, PV Đạt, TN Quân, NS Long 

Tới dinh thự 4 lầu cao ngất. Bấm chuông, gọi 

cửa mãi mới có cụ bà xuống.  

Nhà cũng chỉ có hai cụ trông nom nhau. Cửa mở 

ra, cả bọn thấy cụ Đạt đang nằm dài ở Sofa. Cái mừng 

đầu tiên là cụ vẫn còn, nhưng cái buồn đến theo là cụ 

Đạt đã mất trí nhớ rồi. BC chỉ từng thằng hỏi cụ. Cụ 

đều lắc đầu. Cụ bà hồn nhiên kể chuyện tắm táp cho 
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cụ ông. Tắm xong đưa quần cho mặc. Cụ vắt lên vai 

đi ra phòng khách rất tự nhiên.... . 

Trước khi ra về, BC nghĩ rằng cụ và Đỗ Lý cùng 

học với nhau ở Trung học Nguyễn Bỉnh Khiêm tỉnh 

Hải Dương xưa bèn hỏi cụ: 

- Cụ có nhớ Đỗ Lý. Lý Toét ấy ? 

- Lý nào ? 

- Nó mất hôm 11 tháng 9 rồi.  

-. ... 

 05.10.2019: Q. ơi. Lâu nay mày có gặp Thợ 

vẽ không. Dàn phổi của nó có ngủ yên không. Hy 

vọng kỳ này nó gặp đúng thầy đúng thuốc. Tuổi già 

thằng nào giờ không bịnh này thì tật nọ. Nhắn nó là 

thằng họ Lại chứ không phải họ Vô, hỏi thăm nó nhé.  

 09.10.2019: NT Dzũng vừa thông báo một 

đồng môn CVA59 lại ra đi. Đó là bạn Nguyễn Tường 

Quý, pháp danh Trí Bảo. Từ trần ngày 09.10.2019 tại 

Irvine Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.  

 10.10.2019: Hết cụ nọ lên đường lại tới tin cụ 

kia. NT Dzũng lại làm bản phân ưu cùng tang gia 

đồng môn.  
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Đào Thiện Tuyển CVA59 đã từ trần vào ngày 

05.10.2019, tại Justin, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 

83 tuổi.  

 10.10.2019: Đào Thiện Tuyển cũng rơi vào 

trường hợp một số bạn đồng môn cùng khóa 59 

nhưng vì lý do nào đó các bạn không liên hệ với anh 

em nên nhiều người không biết. Ngay LQ Ấn cũng 

bảo đã gặp Tuyển mấy lần nhưng không biết là dân 

CVA, chỉ biết nó họ Đào nên có số đào hoa. Sống 

rung rinh ở Seatle được cơm bưng nước rót. Ngày lái 

xe Mercedes xuống San Jose chơi. Sau đó mất ghế 

bông. Tái ông thất mã, nó về Nam Cali lại cũng cơm 

bưng nước rót, áo quần bảnh bao. Thằng này coi như 

đã được hưởng cảnh Thiên đường nơi Trần thế. Trẻ, 

lâm trận hăng say. Già, lâm trận nơi phòng the trướng 

gấm đối phương cũng nể ! 

BC xác minh: nó là dân CVA thật đấy. Năm đệ 

Tam, nó ngồi cùng bàn với tao, dưới quyền Trưởng 

lớp Đỗ Phan Hạnh. Nhưng học chưa nóng ghế, nó 

cũng như thằng Hoàng Thụy Long lên xứ sương mù 

tập trận giả. Ra đời lâm trận thật, khói lửa mịt mù, 

vẫn sống ! 
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 27.10.2019: 

Bạn Phạm Nhữ Tiếp 

đến thăm Giang và 

cho biết lúc này 

Giang yếu lắm. Nó 

chụp hình chung với 

Giang. Một thằng 

béo tốt phương phi 

còn một thằng mặt 

mũi hom hem, da dẻ 

nhăn nheo. Tiếp gửi 

cho Dzũng, BC, Ấn 

xác nhận là xa xôi 

lắm nó cũng đến 

thăm Giang. BC bảo cám ơn mày.  

 28.10.2019: Dzũng nhận được tấm hình chụp 

mới nhất của Đỗ Phan Hạnh ở Canada. Hạnh phải 

ngồi xe lăn và chớm bịnh hay quên nhưng không trầm 

trọng như Phạm Viết Đạt ở quê nhà.  

 02.11.2019: Thưa các bạn, như đã thông báo 

cùng các bạn ngày 30 tháng 10 là ngày chung thất của 

Đỗ Văn Lý. Nhưng vì có việc riêng cần giải quyết 

nên tôi đã hẹn cùng quý bạn xin dời lại ngày hôm 

nay, chúng ta gặp mặt nhau tại Quán Phượng Các 
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8g10 để cùng tưởng nhớ một người bạn dễ thương 

không còn nữa. Mong gặp nhau.  

 06.11.2019: Trước khi chắp cánh Thiên Nga, 

nghe đâu bay từ Los Angles về Đông Nam Á rồi lênh 

đênh trên du thuyền chơi chối già. GL nhắn cho các 

bạn biết tình trạng sức khỏe của LN Ảnh đang xuống 

dốc. Nó vừa sụt ký 17 pounds, rất gầy vì cái tumor ở 

cổ bắt đầu có vấn đề do không chịu hóa trị. Hôm qua 

tao gặp thì nó trông rất bi quan. Cuối tháng này, sau 

buổi rông dài, có cơ duyên thì ghé Hồng Kông bên 

hông Chợ Lớn thưởng thức cà phê bít tết, ăn mì vịt La 

Kai chơi ! Hoặc có duyên nữa thì ghé Bến Nhà Rồng 

(nhà có hai con rồng trên nóc, Pháp xây thương cảng 

ấy...) thăm cụ Đạt. Chờ nhé ! 

 10.11.2019: Gần một tuần nay, cụ Lại Ấn 

vắng bóng trên dây nói, trên email. BC liền alô cho 

Dzũng hỏi tình hình cuộc hành trình của Ấn bao giờ 

thì ghé bến nhà rồng ? 

Dzũng bảo: Từ hôm nó cưỡi du thuyền rong chơi 

vùng biển Đông Nam Á, tao cũng chẳng có tin tức gì. 

Nhưng nó có cho tao lịch trình ngày giờ, nơi đến, nơi 

đi. Mày và ĐG nhớ nghe phone nó gọi để nó nhờ “ới” 

các cụ cho nó gặp mặt sau 44 năm xa cách nghe. Tao 

chắc chắn rằng khi con tàu ghé Việt Nam, nó sẽ liên 

lạc với hai thằng mày ngay.  
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 14.11.2019: Ấn gọi từ Thành phố Đà Nẵng 

với giọng đầy phấn khởi và cho biết rằng bọn mình 

chắc chắn gặp nhau rồi. Nó cho biết chương trình, 

ngày giờ, địa điểm, đường đi nước bước như sau:  

 - Hiện nay tao đang ở Đà Nẵng. Ngày mai tao ở 

Nha Trang và sáng sớm ngày 16 này tao ở Phú Mỹ, 

tỉnh Phước Tuy cũ, nơi mày bán cháo phổi trước 75 

ấy. Tao sẽ đi xe bus về Sài Gòn đậu tại Bưu điện Sài 

Gòn. 12 giờ đến 12g30 tao đến nhà hàng, khách sạn 

Victory đường Võ Văn Tần ăn cơm trưa với nhau. 

Mày nhớ mời các cụ dẫn cả cụ bà đi nhé, sẽ liên lạc 

dài dài với mày các ngày kế tiếp. 

 15.11.2019: Dzũng viết cho ĐG trước ngày 

Hội ngộ Ấn gặp bạn xưa rằng: “Giao ơi ! Moa đã dặn 

Ấn rất kỹ về món quà moa muốn là, khi nó gặp được 

các bạn thì sống chết gì cũng phải đem về cho moa. 

Đó là những kỷ niệm của các bạn trong buổi gặp gỡ 

này. Món quà này không bị Hải quan nước nào bắt 

đóng thuế cả, cũng như không phải trả chi phí cho 

hãng máy bay. Vậy toa khỏi lo tìm chọn quà cho moa 

nhé”. 

 16.11.2019: Sáng nay BC đã hẹn Ngô Cảnh 

Loan đến nhà hàng Victory sớm trước nửa giờ tức 

11g30. Lo rằng có cụ tới sớm không thấy thằng chủ xị 

hay thằng Mõ đón tiếp lại “dỗi” bỏ về như các cụ xưa 
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đã nói tuổi già đổi tính đổi nết như trẻ lên ba. Chắc 

cùng thứ “tư tưởng lớn” gặp nhau nên hai thằng chở 

nhau vừa tới nơi đã thấy chủ xị họ Lại ngồi ở đấy từ 

bao giờ. Nó bảo: 

- Cho tao ôm mày một cái. 

- Ôm lâu lâu vào cho đỡ nhớ. Lát nữa mày đi, dễ 

gì mình còn được gặp nhau lần nữa.  

Phải nói rằng, người hôm nay phá vỡ cái ngỡ 

ngàng xa lạ, cái khách sáo “anh anh, tôi tôi” để đưa 

bạn bè về thuở đầu xanh 60 năm xưa là Lại Quốc Ấn.  

Vừa thấy cụ nào bước vào là nó đã nắm tay vồn 

vã gọi tên kèm theo câu hỏi thân tình : 

- Với Quang : Mày còn sản xuất thuốc bột mì 

không ? 

- Với Long : Ê! Còn lén lút dạy thêm không hay 

tháo giày rồi ? 

- Với Thịnh : Ê ! Cái đầu của mày còn xay lúa 

không. Rán sống mà nói phét cho xứng danh Phan 

Phét nghe. . . . . . 

Bởi sự cởi mở, chân tình như thế nên buổi họp 

mặt ấm cúng lạ thường. Tranh nhau mà nói, toét 

miệng cười với hàm răng vắng vẻ. Lại nhớ câu của 

tên GL “80, ai bảo chúng tôi già? “.Quả thật hôm nay 
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LQ Ấn cuối đời hầu bạn NC Loan. 

chúng tôi mới như lũ trẻ lên 8 đang học lớp 3. Lâu lâu 

hay hờn bạn. Hết giờ học chúng tôi kéo nhau lên 

thành cầu Tân Đệ, đứng dàn hàng ngang thì xem 

thằng nào phun vòi rồng xa nhất. Ai bảo chúng tôi 

già? Chúng tôi còn cưa hết hai chai vang đỏ hảo hạng, 

còn đứng giậy đi lòng vòng quanh bàn buffet dài 10m 

lấy đồ ăn chẳng phải vịn vào ai.  

Rõ ràng chúng 

tôi chưa già. Chúng 

tôi mừng vì vẫn còn 

nhau. Chúng tôi 

mừng vì lại có một 

thằng cuối đời hầu 

bạn như NT Dzũng 

hầu bạn ngày họp 

mặt tháng 9-2017 tại 

Đại hội CVA Toàn 

cầu ở San Jose. 

BC ghi chép 

 


