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Thành Sự  

Tại Thiên 
 

 Trang đầu của CĐNL Xuân Mậu 

Tuất 2018, BBT đã mở đầu chào mừng 

đồng môn với ước mong “Một Ngày Cho 

Mãi Mãi.”
(1)

  

Tất cả chúng ta, người trẻ tuổi nhất 

cũng ngoài 80, mộng ước mãi mãi còn 

nhau e sẽ là mộng ước khó thành!  Câu hát 

“khi đã yêu thì mơ mộng nhiều” là một giải 

thích thỏa đáng cho lòng tham lam tình 

bằng hữu bẩm sinh của chúng ta. 



 

2   Cuối Đời Nhìn Lại 

Thế rồi qua CĐNL Xuân Kỷ Hợi 2019, BBT đã 

bổ túc thêm trong “Để Lại”
(1)

 rằng chúng ta mơ 

mộng mãi mãi còn nhau và để lại cho nhau những kỷ 

niệm về tình đồng môn, tình bằng hữu suốt cuộc đời. 

Mơ ước thật giản dị, như một đứa trẻ mong Mẹ 

đi chợ về với một cái bánh rán mật ngọt, bánh đa kê 

vàng hay một khúc khoai khoanh cà …. 

Thế nhưng sang CĐNL Xuân Canh Tý (số 16, 

2020), BBT tự hỏi “Nghĩ Gì Mùa Xuân
(1)

”.  Mùa 

Xuân năm nào mà chả tới, không phải chỉ có mùa 

xuân mà ngay cả mùa hè phượng vĩ, mùa thu lá vàng 

và mùa đông nắng nhạt, tình bạn chúng ta đã chạy 

dài quá 6 thập kỷ và chúng ta vẫn mơ ước ôm nhau 

trong gần gũi, nhớ nhau trong xa xôi để rồi nghe tin 

nhau ốm đau, gọi nhau mà tới.  Nếu về đất Phật, đất 

Trời thì xa xôi mấy cũng lặn lội tiễn đưa nhau ! 

Mưu sự tại tâm nhưng thành sự tại thiên ! Đông 

vừa qua và xuân chợt tới nhưng mùa xuân Canh Tý 

không tới với tiếng chim hót trên cành, với mùi hoa 

lan thơm ngát như mọi năm mà xuân năm nay đến 

với một bầu không khí ảm đạm trong sợ hãi của 

bệnh truyền nhiễm vì khuẩn covid. 

Không biết có phải chỉ là một ngẫu nhiên hay là 

một điềm xấu báo trước, mà BBT đã tự hỏi nghĩ gì 
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mùa xuân để rồi tự trả lời: “chúng ta chẳng còn gì 

ngoài cõi đời cô quạnh.” 

Cô đơn trong nỗi nhớ và quạnh hưu trong tiễn 

đưa ! 

Đám vi trùng, vi khuẩn quái ác đã đưa anh em 

chúng ta vào cảnh gần nhà xa ngõ.  Sống gần nhau 

mà không được ghé thăm nhau, ngoài mấy lời thăm 

hỏi qua điện thoại hay qua “meo” vi tính.  Tệ hại 

hơn nữa, càng nghĩ càng thấy xót ruột đau lòng, bạn 

bè ra đi mà không được tới tiễn đưa để nhìn mặt 

nhau lần cuối, để được vuốt đuôi mắt bạn trong giấc 

ngủ bình an và để chia sẻ với tang quyến nỗi niềm 

hụt hẫng khôn nguôi ! 

Âu cũng là số trời đã định “Thành sự tại Thiên” 

Cầu mong sức khỏe đến với các bạn và gia đình 

con cháu và hy vọng CĐNL số Tân Niên Tân Sửu 

2021 này sẽ mang lại đôi giây phút thoải mái quên 

đi cảnh tù túng vì đại dịch toàn cầu !■ 

BBT 

 

 


