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Nhật Ký 

Đồng Môn 
(Từ 18.11.2019 đến 15.10.2020) 

 

 

 18.11.2019: Năm 2019 có thể nói là một năm 

buồn vui lẫn lộn đối với những người CVA59 còn 

nặng lòng với trường xưa, bạn cũ. Đó là niềm vui 

ngày họp mặt nhớ buổi 60 năm ra trường. Và niềm 

vui đầy xúc động của vợ chồng Lại Quốc Ấn gặp 

các bạn đồng môn cũ ở quê nhà đếm chưa đủ 10 

ngón tay. Ấn nâng ly rượu nhạt mà ngậm ngùi hỏi: 

“Sao bọn mày còn ít thế ? Hôm nay ngồi đây với 

bọn mày chắc là lần cuối với nhau. Nghĩ lại đời bọn 

mình chẳng ra cái đếch gì! Tang điền biến vi thương 

hải”. Người xưa nói chẳng sai, thôi thì còn hơn 

tháng nữa hết năm. Đừng thằng nào “đi bỏ anh em 

nữa nhé. Uống đi ! Uống đi”. 

Người hôm đó không còn với chúng tôi trong 

buổi họp mặt này là Nguyễn Văn Đậu mất 13 th.  4 
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và Đỗ Văn Lý mất 11 th. 9 cùng năm 2019 cả. Cũng 

năm này ở nước ngoài qua bảng phân ưu của 

Nguyễn Trọng Dzũng thì có 4 đồng môn của chúng 

ta cũng người lên Thiên đường kẻ về cõi Phật. Trong 

đó có bạn Lý Nhường pháp danh Thích Linh Nhẫn 

là bậc chân tu lên tới chức phẩm Thượng tọa, hẳn 

nhiên hương linh ngài bay thẳng cõi Niết Bàn. Còn 

các vị đồng môn kia chắc phải ở chốn thiền môn, 

nghe kinh bẩy bẩy bốn mươi chín ngày mới siêu 

thăng tịnh độ, về cõi vĩnh hằng với hương linh các 

bạn đồng môn tôn giáo khác, BC mù tịt nên không 

dám bàn. Nhưng dù là đạo nào chăng nữa, “đạo gốc” 

hay “đạo theo”… Như Đỗ Xuân Thắng thời sinh tiền 

đã luận bàn nảy lửa cùng cụ Lại Thái Lọ thì sau đó 

hai cụ đều kết luận khái quát rằng: đạo nào cũng dạy 

ta làm con người có lòng nhân ái… Hai cụ còn tính 

lập thuyết về đạo đồng môn CVA59. Nhưng chưa 

hoàn chỉnh thì cụ Đỗ Xuân Thắng mất.  

Năm sau, nhân một cuộc mạn đàm qua điện 

thoại, BC hỏi quan lớn Lại rằng bao giờ in ấn “Đạo 

đồng môn” ? Cụ trả lời còn vài chi tiết chưa thông 

cần phải đi gặp nó để khai thông rồi mới ra mắt 

được: 

- Vậy là phải chờ khi cụ “hai 50” ? 
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- Chắc là thế. 

 20.11.2019: Việc làng xong rồi, giờ lại tới 

việc tư. Nhìn thời gian năm Tây sắp hết mà năm ta 

cũng gần kề. Gánh nồi niêu xoong chảo của ba thằng 

tôi lại tiếp tục làm mùa Xuân “Cuối đời nhìn lại” 

cho năm Canh Tý 2020. Thợ “sắp chữ” đánh điện về 

cầm nóng cả bàn tay bảo rằng: “Chỉ còn cái Nhật ký 

đồng môn của mày nữa là xong. Xong rồi bọn mày 

tìm xem câu cú, chữ nghĩa tao có đánh sai thì báo 

cho biết. Sửa rồi, tao mới vẽ rồng vẽ rắn cho ra 

hồn”. 

Đúng là lỗi tại tôi. Mặc dù ngày nào, lúc nào tôi 

cũng muốn viết. Nhưng bây giờ tuổi già cầm bút 

không vững, chữ ngang chữ dọc như gà bới. Nghe 

giục quá rồi cũng cố được hơn 100 trang viết tay. Cô 

đánh vi tính mới liếc qua bản thảo đã mỉm cười: 

- Bác ơi ! Chắc vài ngày mới đánh xong ! 

- Vài ngày lâu quá, mà tôi rất cần cô giúp càng 

nhanh càng tốt được không ? 

- Dạ, nếu không sửa bản đánh lần một thì 3 

ngày nghe bác.  

 21.11.2019: Dzũng viết: Hôm trước sốt ruột 

tao xui mày viết được đến đâu thì chụp đến đó rồi 
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gửi để tao gõ. Viết xong thấy hú hồn vì cái thứ chữ 

gà bới của mày mà ngồi gõ thì có nước mờ mắt với 

đau lưng. May quá hôm nay tao đã nhận được hơn 

trăm trang đánh máy bài Nhật ký đồng môn rồi. Có 

co cụm lại cũng ngót trăm trang, còn “đất” đâu cho 

người khác “canh tác” ! 

Tôi bảo: Nói với Ấn mài kéo mà cắt đi những 

tin nào vô bổ hoặc Mao tôn cương dài dòng.  

Cũng ngày này Dzũng điện kể lại chuyện tất bật 

phải làm ở ngày 20/11 là để gõ mõ “hai làng” 

CVA59 và Ngô Quyền - Hải Phòng, báo tin buồn 

phu quân của bà Phương Lan vừa mất tại Thủ đô 

Hoa Thịnh Đốn. 

So với các khối đàn anh thì khóa CVA59 quả 

thực là một khóa đặc biệt vì có 4 bông hồng làm mát 

dịu cả sân trường. Đó là các chị Khuê, Quí, Thu và 

Lan. Hai chị trên thì không thấy xước danh nhưng 

chị Thu thì có xước danh “Thu cà rá” vì nhà chị mở 

tiệm vàng trên đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận và 

chị Phương Lan thì xước danh là “Lan đen” rất có 

duyên. Chữ đen có lẽ do nắng biển Hải Phòng đã 

tăng thêm cái duyên cho chị. Bạn Chấn Lùn đã tô vẽ 

rất nhiều về các chị như một huyền thoại. Đó là thời 

gian sau 1975 bạn bè trôi dạt, kẻ ở bên này người ở 



 

232   Cuối Đời Nhìn Lại 

bên kia gặp lại nhau trong e dè ngần ngại. Nay tính 

ra tuổi xuân 18 đôi mươi ngày đó đã qua, đời chúng 

ta đã chạm mốc 80. 

Xin nhờ Dzũng “lỏi” Ngô Quyền, Dzũng điện 

CVA59 chuyển lời các bô lão quê nhà thăm hỏi chia 

buồn cùng đồng môn Phương Lan về sự mất mát to 

lớn của chị.  

 23.11.2019: Hôm qua Phạm Doanh gọi điện 

bảo rằng: Lần này lại về, chắc về lần chót. Cậu mời 

hộ mấy cụ ra café với tớ. 9h ở “Café 27” chỗ các cậu 

vẫn ngồi.  

Tôi bảo, có tác phẩm nào mới không. Nếu thơ 

thẩn dịch Đường thi nữa thì chớ đem ra. Tụi nó mắt 

lèm nhèm rồi. 

Phạm Doanh: Đi tay không. Kỳ trước in tập thơ 

Đường, dịch hơn 500 bài thơ của Đỗ Phủ, rồi vừa 

xong tập “Tưởng bóng ai…”  

Sáng nay gặp nhau. Vẫn lùn như xưa. Mặc quần 

short Mỹ nhiều túi. Nửa cẳng chân dưới, lông xưa 

trụi nhiều. 

BC hỏi Phạm tiên sinh: cậu học ban Việt Hán 

nên dịch thơ Đường hết sẩy. Nay tớ vừa có câu thơ 

duy nhất mới làm, cậu dịch ra chữ Hán hộ nghe. 
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- Câu gì ? 

- Là câu: “Lông xưa trụi hết, tình xưa còn đầy!” 

Phạm Doanh mỉm cười, mở hộp chocolate ra 

mời:  

- Các bạn ăn đi.  

Rồi nói về quy trình làm bánh này không dịch 

thơ tào lao thiên địa của BC. 

Hơn tiếng sau cuộc họp tan hàng. Đôi cẳng 

chân, ống quyển lơ thơ lông dài lang thang hè phố 

cũ Sài Gòn ngót 40 năm cách biệt kể từ 1980 cùng 

gia đình lênh đênh trên biển cả, bán thân cho cá, bán 

mệnh cho trời.  

 24.11.2019: Sơ bộ layout Xuân 2020. 

 Dzũng: Tao layout bài vở chưa cắt xén, râu 

ria là 382 trang. Coi như gấp đôi các số cũ. Nguyên 

bài Nhật ký đồng môn đã chiếm 132 trang. 

 BC: Phải cắt ngay thôi – những tin về cụ Lang 

Thang hai thằng gõ mõ trùng nhau rất nhiều. Vậy 3 

thằng cùng chịu khó đọc mới giải quyết được. Thợ 

xếp chữ còn dọa: “Tao thấy bề dày gần 400 trang lại 

đóng bằng chỉ nên khi mở sách không bung hết được 

các phần chữ ở mé gáy. Nhất là mấy cụ lưng đau 
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phải nằm mà coi thì chắc chắn cầm không nổi vì các 

trang sách chỉ muốn cụp lại… Tính sao bây giờ”. 

BC trả lời: Còn tính gì nữa. Cắt bớt tin trong Nhật 

ký đồng môn đi là xong. 

 Thư của Lại Quốc Ấn đề ngày 23 tại xứ 

Singapore bảo rằng cụ và cụ bà đã xuống tàu và 

đang nắm tay nhau đi du hí. Chắc mai mới cưỡi máy 

bay trở lại CA. 

BC ơi ! Mày nhớ hai chai thuốc tao đưa để mày 

chia ra biếu các cụ thì phải nhớ ghi công dụng của 

hai loại này khác nhau. Tuổi già dễ nhầm lắm mày ạ. 

Uống lộn là tẩu hỏa nhập ma ngay. Khi lên ngựa lúc 

xuống xe lại càng phải cẩn thận. Nhớ nghe! Nhớ 

nghe ! 

 27.11.2019: Lại Quốc Ấn cho biết đã về “nơi 

bình yên chim hót” nhưng giấc ngủ quen xưa chưa 

hồi sinh. Nên thức đến lõ mắt. Nhờ vậy thực hiện 

được công việc cắt xén, tìm sâu. Hy vọng cứ thức 

vài đêm như lúc này là xong hết. 

 Thư Ấn gửi Hiển đen kèm tấm hình họp mặt 

với bạn bè sau hơn 60 năm tại Sài Gòn hôm 

16.11.2019. 
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- “Ông Tòa ơi ! Gửi ông tấm hình này xem ông 

có nhận ra thằng nào sau 60 năm xa cách không ?” 

 28.11.2019: Hiển Lê lúc này cho biết gối 

mỏi chân chồn rồi. Nhất là cái lưng càng ngày càng 

cong về phía trước nên thường ở nhà làm bạn với 

máy tính. Khi tìm được những áng văn chương hay 

lạ cụ thường chuyển cho bạn bè thân cùng thưởng 

lãm mà mong bạn quên cái tuổi già ngồi một xó nhà 

đi, lâu lâu cụ cũng gửi cho BC vài bức tranh tố nữ 

bảo rằng nhìn để nhớ “tuổi xuân xanh” ?! 

Quan tòa Hiển: Cám ơn Lại Quốc Ấn đã gửi 

cho mình tấm hình vợ chồng bạn họp mặt với các 

đồng môn nước trong. Hơn 60 năm rồi, mình chỉ 

nhận ra được vài cụ là: Cát (ĐG), Kim Thịnh, Quân 

và Khánh. Còn các cụ khác và nhất là mấy cụ bà thì 

mù mịt. Thật không gì quý bằng tấm chân tình của 

vợ chồng bạn khi tàu du lịch chỉ dừng một thời gian 

ngắn mà vẫn thăm được hết bạn xưa. Thanksgiving. 

Thân mến. Lethehien (Đúng là họp bạn cuối đời độc 

nhất vô nhị). 

 29.11.2019: Nguyễn Trọng Dzũng vừa gửi 

tin buồn đến CVA59 và các bạn ở quê nhà biết là 

bạn Nguyễn Văn Thục đã mất vào đúng ngày lễ Tạ 

ơn (21.11.2019) tại Houston – Texas, Hoa Kỳ.  
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Năm 2018 Đỗ Xuân Thắng cùng bạn bè đã đến 

thăm bạn Thục và Bùi Công Huề đang trong thời 

gian bệnh tật. Nhìn lại tấm hình Thắng chụp in trên 

Cuối đời nhìn lại thấy thấm câu Sinh Lão Bệnh Tử.  

CVA59 ở quê nhà mong các bạn chuyển lời 

chia buồn cùng gia đình bạn Thục.  

 01.12.2019: Tâm sự vụn – A-lô “tịt” 

Ấn cho vài bạn thân biết dù đã hơn 10 ngày về 

nơi tổ ấm nhưng vẫn còn dư âm của chuyến bay 18 

tiếng đồng hồ ! Thế mới biết đã tới lúc sức khỏe 

xuống dốc mà tưởng mình còn ngon lắm? Cái lưỡi 

trơn như mỡ, thả lời ong bướm có ngày văng mất 

hàng răng giả. Còn a-lô thăm cụ Giang, chỉ nghe 

thấy gió lùa lào xào xao xác. 

 03.12.2019: Cũng lại tin từ Ấn cho biết hôm 

nay gặp Lê Nhân Ảnh. Tao thấy nó hốc hác xuống 

hơn 20kg, hỏi nó trong người thế nào ? Chóng mệt 

lắm, đi bộ dăm ba bước là mệt. Tình trạng nó như 

vậy tao thấy ái ngại quá chẳng biết nói sao ! 

 Dzũng: Nghe tin thì chỉ biết cầu nguyện cho 

nó. Nếu phải ra đi thì đi mau mắn nhẹ nhàng trong 

giấc ngủ, không phải qua sự đau đớn lê lết ngày này 
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qua ngày nọ. Không biết phận mình ra sao ? Tao hãi 

quá. 

 BC: Tao không sợ chết. Nhưng sợ phiền lụy 

đến mọi người thân yêu ! 

 04.12.2019: Bích Đỗ chuyển cho câu chuyện 

“Ngày giỗ”. Chợt nhớ bà xã Phúc Thành đã có lần 

nhắc tới nhà sư Thanh Long trụ trì chùa Giác Ngạn. 

Đó là năm 2012 ngày Nguyễn Phúc Thành chưa 

mất. Nó đã chỉ cho tôi mời bạn bè cùng nhau tụ tập 

nơi chùa này làm lễ cầu siêu cho Đỗ Đình Lợi. Cũng 

nơi đây, hương linh bạn bè chúng ta là Phúc Thành, 

Dương Kiền, Đỗ Xuân Thắng – kẻ còn người mất tụ 

tập nơi chính điện nghe kinh niệm Phật tiễn nhau về 

nơi An lạc. 

Cám ơn cô Bích Đỗ đã gợi lại trong tâm hồn 

đau xót chúng tôi ngọt ngào của tình đồng môn 

CVA59. 

 06.12.2019: Ông GL viết trên thư với tiêu đề 

là Trời mưa nhớ bạn. Nội dung than thở rằng: Hôm 

nay là ngày đi đánh đáo lỗ (golf) của tao mà trời 

mưa âm ỉ nên phải ngồi nhà. Đón tin mày trên mail 

mà thấy ùn tắc. Mày “tắc” … rồi hay Net tắc. Kỳ tao 

về thấy mày ốm lắm. Nhớ tẩm bổ mà sống vài niên 



 

238   Cuối Đời Nhìn Lại 

nữa để làm Cuối đời nhìn lại hầu bạn bè. BC ơi ! 

Nhớ bạn, nhớ sân golf tức cảnh sinh tình, tao làm 

được mấy câu thơ, mày đọc xem có hay hơn thơ 

“cóc tía” Khải lùn không nhé. Thơ đây: Hôm nay 

anh vác gậy đi / gặp trời mưa gió, ngồi vê một mình/ 

nhớ sao cái lỗ xinh xinh,/ loăn xoăn quanh mép cỏ 

xanh mịn màng ! 

 BC trả lời: Không đi đánh golf được, nên chỉ 

ngồi vân vê cán golf là hành động tự phát để giết nỗi 

buồn. Hai câu sau thể hiện lòng yêu môn thể thao 

này. Hi ! Hi ! Bình loạn thế nhé ! 

 09.12.2019: Anh Dương Hồng Việt (sinh 

năm 1935) là anh ruột của bạn Dương Hồng Ngọc 

đã mất vào ngày 04.12.2019 tại CA. Thọ 89 tuổi 

(Dương Hồng Ngọc CVA59 mất tháng 10 năm 2006 

tại Sài Gòn thọ 67 tuổi).  

Gia đình thuộc dòng tộc cụ cử Vân đình Hà 

Đông. Hiện nay anh Dương Hồng Việt còn hai cô 

em gái ở Sài Gòn nhà ở phía sau Miếu bà trên đường 

Cách mạng tháng tám (Lê Văn Duyệt cũ – Sài Gòn). 

 12.12.2019: Bài “Thương quá Lý Toét ơi !” 

mày gửi trễ. Nhưng yên trí đi BC. Không thể bỏ 

được tình cảm của bọn mình vừa mất nó. Tao sẽ tìm 
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chỗ và tô điểm bài ấy để nó vẫn sống mãi trên đời. 

Mặt khác, tao đã làm xong hình bìa cho Xuân Canh 

Tý. Hy vọng đúng ngày giờ ăn Tết có báo Xuân 

(Dzũng). 

 15.12.2019: Chắc dò lỗi toét mắt rồi nên anh 

cu Ấn phang lên câu: “Sửa lần chót thôi mấy cha 

nội. BC cũng hòa âm “Lần chót thôi. Được rồi. Đủ 

rồi!” nhưng anh cu Dzũng bảo: Chưa đủ, làm lần 

chót rồi ngưng.  

Vừa thoát nợ chữ, giờ ông thợ xếp chữ lại bảo 

nhận mặt trên hình các cụ ngồi họp hành, ăn nhậu 

mà gọi tên. Bên nớ các cụ gặp nhau thường xuyên 

còn quên. Bên ni làm sao nhớ được. Hồi trẻ thì như 

hoa lài hoa sói. Nay khụm bẩy tám mươi. Mặt mũi 

cụ nào cũng dúm như trái thị héo. BC bảo: Tao thua, 

xin nhường hai cụ bên nớ kiểm tra hình ảnh.  

 16.12.2019: GL bảo rằng ông thợ layout bây 

giờ nó trở thành Tổng chỉ huy toàn diện mày ạ. Hết 

bắt tao cầm nhíp gắp sâu. Bây giờ mới thở xong thì 

nó lại bảo cầm kéo cắt hình. 

- Cắt làm gì cho mệt. 

- Nó bảo cắt thì cứ cắt, cắt thằng này đi, cho 

thằng kia vào. Ví dụ tấm nào mày cũng có cái mặt 



 

240   Cuối Đời Nhìn Lại 

đưa đám mà tao chẳng có. Thì tao cắt mày đi thay 

bằng tao. Kiểu hình nhân thế chỗ í ! 

- Chả thế mạng thì khỏe nhỉ ? 

Thật nhanh như tên bắn. Hôm sau thợ sắp chữ 

báo đã xong từ A tới Z. Có hoa Xuân, có oanh yến 

múa ca chào Xuân mới kèm theo tiếng chít chít từ 

ngoài ngõ vào nhà.  

- Bốc phét cho vui, chưa cầm chưa tin ! Ấn bảo 

thế. 

- 24 tiếng nữa là xong. Tao nghỉ ngơi chuẩn bị 

đón Giáng sinh. Phần cuối là việc của Ba cụt.  

 18.12.2019: Giáng sinh đang tới. 

Thưa các cụ, mình là Ru đây. Càng lớn tuổi thì 

càng cô đơn. Nhất là bạn bè cứ nay ông này ra đi, 

mai lại ông khác. Rồi khi nào tới lượt mình, nhưng 

thôi kệ nó, tới đâu hay tới đó. Merry Christmas. 

Chúc mọi điều tốt đẹp đến với anh em.  

 19.12.2019: Chú “chít chin” xong rồi. Ba 

thằng mình quay mặt vào nhau, lấm lem, hốc hác, 

đầu nhỏ đít to như ba cụ “đầu rau” chúc nhau cái gì 

nhỉ, trong khi tao nhận tới tắp lời chúc Giáng sinh 

năm mới phải đáp lễ mỏi tay. Nhớ lại chuyện xưa 

nhân dịp Chúa ra đời tao chúc hai ông đừng bị mất 
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xế như thuở đầu xanh trong đêm Noel tại nhà thờ 

Đức Bà Sài Gòn.  

 20.12.2019: Ấn ơi ! MN nói đúng đấy. Sách 

của Đậu sau khi nó mất, bà xã hắn gom các bài viết 

đem in dày tới hơn 600 trang. So ra mấy cháu con 

MN có đem đi thì cao lắm cũng chỉ được vài cuốn 

như cô ta nói. Bởi thế việc chỉ đạo của mày với 

Dzũng điện nhờ tao gửi ké năm sáu “cụ chuột” theo, 

coi như tắc rồi. Về tình hình bịnh tật của Ảnh nghe 

mày kể thấy thật bi đát. 

 23.12.2019: “Đô đốc thuyền tre” An Cường 

cùng nghề chài lưới với “Đô đốc thuyền thúng”. San 

sẹo mở lời chúc BC trong mùa Giáng sinh rằng: 

“Hello mày, hình như mày đã có lần hỏi thăm tao 

mà tao quên trả lời. Vậy thì hôm nay tao chúc mày 

và xếp của mày đấm bóp cho nhau đừng cằn nhằn 

nhé. Tuổi già lo cho nhau thôi. Nơi nào cũng vậy. 

Gửi lời chúc Giáng sinh, năm mới 2020 của tao đến 

tất cả bạn già CVA59 nhé”. 

 26.12.2019: Kể từ năm 2010, Giang và tôi 

bặt tin tên Phạm Trọng Sách, mặc dù biết nó ở 

Portland và có số điện thoại, có email nhưng liên lạc 

với nhau rất mờ nhạt vì hoàn cảnh trong cuộc sống 

xứ người. Nó với tôi như anh em cùng huyết thống 
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chỉ ước mơ một lần về quê hương thăm các bạn xưa. 

Bảo rằng đừng bày vẽ ăn uống. Mỗi bữa luộc 200gr 

thịt heo nạc, cho hành thái nhỏ vào nước luộc thành 

canh. Đó là món thích nhất của tao. Cơm gà, cá gỏi 

ngày xưa bây giờ có cũng chẳng thấy ngon gì. Mười 

năm cải tạo trong đầu lúc nào cũng mơ được mẹ cho 

ăn miếng thịt heo luộc thời thơ ấu… nhưng rồi 10 

năm, 15 năm giấc mơ hai thằng gặp nhau chỉ là ảo 

ảnh. Cám ơn Ấn cho biết tình trạng “Ngưu Lang & 

Chức Nữ” của nó. Biết mà đau. Nay Hai Thắng 

(Đ.X.T) mất rồi, chỉ còn hai. Xin tạ ơn đời. Cảm ơn 

Dzũng & Ấn cho tin.  

 30.12.2019: Cuối năm Tây rồi, ông Giặc lái 

cho biết mắt ông ấy sao kèm nhèm quá. Tôi nhớ 

ngày chăn trâu cắt cỏ nơi tản cư ở làng Và Thượng 

tức làng Yên Đổ, có thằng nói rằng: “Bố tao dặn nếu 

vô tình gặp bọn con trai con gái nó “lẹo” nhau thì 

đừng nhìn ! Tôi hỏi: 

- Sao vậy ? 

Nó trả lời: 

- Nhìn họ “lẹo” nhau là mắt bị lẹo ngay. Nhưng 

“lẹo” hình thù ra sao, làm mắt ngứa ngáy hoặc nhìn 

lờ mờ sự vật thế nào thì chẳng thằng nào biết.  
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Nay nghe bạn vàng “Quan Lớn Lại” than mắt 

nhìn lơ mơ, lờ mờ quá. Kẻ này chợt nhớ chuyện xưa 

nên viết rằng mắt có “lẹo” là cả một vấn đề. Vậy xin 

Quan mau mau đi khám, xem mắt Quan có bị “lẹo” 

không ? 

 03.01.2020: Xuân Canh Tý Cuối đời nhìn lại 

2020 sau gần ba tháng trời nhờ các bài thơ hay, các 

câu chuyện ngày xưa, ngày nay của quý đồng môn 

và thân hữu, chúng tôi đã lại làm nên một số Xuân 

mới, đánh dấu thêm tình đồng môn trước cảnh vật 

đổi sao dời vẫn luôn luôn bền chặt. Và Dzũng điện 

sẽ đưa lên NET trình làng ngày hôm nay. “Mời 

đọc”. 

 Quan Tòa Lê Thế Hiển chắc đọc xong rồi, 

xuất khẩu thành thơ tặng ba vị tuổi trời trên dưới 80 

vẫn khom lưng làm món “quà Xuân” tặng bạn đồng 

môn: “Cuối đời nhìn lại tái hồi Xuân / Phải kể công 

lao quý bạn già / Bút vẫn nghênh ngang hơn đám trẻ 

/ Nghiên còn đẫm mực xá chi già…/ Canh Tý ước 

mong Xuân mãi mãi / Đồng môn háo hức vẫn ham 

đào”. 

Hiển ơi ! Cám ơn lời động viên làm mùa Xuân 

sau. Nếu số bọn này chưa tận.  
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 04.01.2020: Không như ông Trạng họ Ngô, 

lục lạc lúc nào cũng bám sát bên mình, tên BC thì đi 

chơi quăng phone ở nhà để khi đàn đúm không bị 

âm thanh vợ gọi làm mất hứng. Do đó hôm nay cụ 

Trần Vũ Bản gọi từ Hà Nội vào không được. Cụ 

đành gởi Text báo rằng đang cùng gia đình ở Bali. 

Thời gian không như kế hoạch định vào gặp các bạn 

già vì phải về Mỹ sớm. Cám ơn cụ đã thông báo. Dự 

định Tất niên sớm có cụ tham dự. Vậy hẹn sang năm 

nhé cụ. 5 gói quà xuân Cuối đời nhìn lại Canh Tý lại 

phải xếp vào kệ sách. Ấn bảo để đó, tao sẽ bảo thằng 

voi vác đi vì nghe đâu nó về quê vợ Thái Lọ ăn Tết.  

Nhắc đến quê tao, tao lại ứa nước miếng về 

món thịt chuột nướng lá chanh vào mùa Giáp Tết. 

Quê tao là vựa lúa của miền Bắc, nên chuột đồng 

nhiều lắm. Cứ mùa đông tháng giá là làng nào cũng 

cầm thuổng, cầm mác đeo rọ đi bắt chuột. Thời tao 

còn là thằng cu đã từng tham dự những cuộc “săn 

chuột” này. Cả cánh đồng um khói do đốt rơm rạ 

hun hang chuột. Các ông Tý chịu ngạt không nổi, là 

phải chui ra khỏi địa đạo thôi. Chắc hồi đó quê Thái 

Lọ của tao còn nghèo nên thịt chuột săn về là để ăn 

Tết. Nhớ quê, nhớ thịt chuột nướng chanh giờ nơi 
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đây mà có thì tao và Huy râu cưa hết chai cô-nhắc 

như không.  

 15.01.2020: BC bị đột quỵ đi cấp cứu ở 115. 

Ba hôm sau cho về. May mới chỉ là cấp 1 nên còn đi 

chập choạng được và nhất là còn “hót” được. 23.1 

lại đi tái khám theo hẹn. 3 ngày Tết ở nhà. Và ngày 

01 tháng 2 tức 8 tháng Giêng lại tái khám. Mọi năm 

ngày này là ngày mở hội Tân niên. Nhưng lực bất 

tòng tâm. Cố gõ vài hàng xin lỗi các cụ. Cũng may 

16 giờ chiều được về. Hương hoa cúng mẹ, cám ơn 

người phù hộ cho con còn đi đứng được.  

 Giở lại thư ngày “cũ” xin cám ơn lời chúc Tết 

của MN, của em Bích, của chị Thanh, của Baton, 

San sẹo và Nguyễn An Cường… gia đình thì bình an 

và Quân thì chưa … hậu sự. 

 Và ngày 18 tháng 1 thì không hồi âm Ấn 

được vì tưởng đang vào cõi âm. Thế nhé ! 

 16.02.2020: Tội nghiệp thợ vẽ chỉ đủ loại 

thuốc ngủ mà ông anh rể nó đã mua trị bịnh mất ngủ 

cho bà xã của ông. Nó bảo ông ấy là bác sĩ trị bịnh 

cho thuốc bà chị tao mất ngủ kinh niên mà cũng 

khỏi. Nhưng đi mua loại thuốc ấy về. Uống rồi, uống 

tới một tuần vẫn “chăm phần chăm” mất ngủ. Thợ 
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vẽ lại gọi hỏi: Mày ngủ được chưa ? Vẫn trắng đêm. 

Mai tao cho thằng em đem cho mày loại thuốc ta 

xem sao ? Mới hai ngày ông ấy đã a-lô: ngủ được 

chưa ? – Chưa. Vì tao không uống do tao đọc tên 

thuốc là Hà thủ ô chữa râu tóc bạc sớm đen lại. 

Nhưng chắc phải uống cho tóc đen bởi cứ trắng đêm 

lại suy nghĩ tứ tung chắc cái đầu hói của tao sớm 

muộn cũng bạc trắng như cái ông Ngũ Tử Tư của 

truyện Tàu thôi. 

Đúng là có bịnh thì vái tứ phương nên khi nghe 

ông Loan mắt toét bảo ông ấy cũng bị bịnh mất ngủ 

chỉ uống có 1 viên thuốc Nam dược Mimosa là ngủ 

như chết. BC mừng quá mua luôn 5 vỉ. Mỗi vỉ 10 

viên, vị chi là 50 viên. Theo toa ghi trên bao bì, 

uống 1 viên là ngủ. Nhưng mắt vẫn thao láo. Hôm 

sau tăng 2 viên vẫn vũ như cẩn. Gọi hỏi cụ Loan, cụ 

trả lời: Mày uống 2 viên không ngủ thì tăng lên 4 

viên, biết đâu thành đồi thông hai mộ ở Đà Lạt ! 

 28.02.2020: Dzũng - Ấn gọi về bảo “Mày đã 

làm Citi từ đầu tới đít không có gì nguy hiểm”. Vậy 

mất ngủ là do đâu ? Trả lời rằng: Chờ xem cụ Loan 

mắt toét đang nằm ở khoa Thần kinh xét nghiệm 

xem có kết quả ra sao. Ăn cỗ đi trước lội nước đi 

sau. Chưa chết đâu. Bọn mày đừng lo.  
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Tin báo Trần Lam Giang và bà xã phải về chỗ 

cháu Thanh. Vì hai vợ chồng sức khỏe yếu và nhất 

là nghe dịch Corona virus đang hoành hành trên đất 

Mỹ. 

 01.03.2020: Nguyễn An Cường cho biết bịnh 

tình của Nguyễn Trường Hải càng ngày càng nặng. 

Cường cho biết thường liên hệ với Nguyễn Trường 

Giang có tin tức gì về Hải sẽ báo cho biết. 

 11.03.2020: Nơi xa các bạn báo tin hôm nay 

đã 100 ngày Nguyễn Văn Thục thì ở quê nhà tháng 

sau đã giỗ đầu Nguyễn Văn Đậu (09 tháng 3 âm 

lịch) rồi. Thời gian trôi nhanh quá.  

 13.03.2020: Tin về quê cho các cụ trong 

nước là bạn Phạm Quang Trình đã ra đi. 60 năm 

không gặp lại Trình nhưng dung nhan ông hồi đi 

học, ngồi bàn trên Đinh Xuân Thảo tóc loăn xoăn thì 

vẫn nhận ra ông. Chỉ có điều lạ là ngày xưa trong 

giờ học Nhạc hết thầy Chung Quân sang thầy Thiên 

Phụng điểm thi hát ở hai kỳ lục cá nguyệt, tôi và ông 

đều đội sổ. Thế mà hơn 60 năm sau giọng ca của 

ông hát song ca cùng bà xã trong các kỳ anh em 

đồng môn họp mặt thì tiếng vỗ tay, tiếng “bis, bis” 

vang cả hội trường. Đúng là giọng ca vàng. Thương 

tiếc Phạm Quang Trình ! 
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 San sẹo thấy đầu năm, mới đọc tin 100 ngày 

Nguyễn Văn Thục, giờ lại thấy tin Trình ra đi. Nó 

bảo nghe mà rét không biết khi nào đến lượt mình 

đây. Mày viết cho tụi tao: “Giá mà còn sức làm 

Xuân Tân Sửu thì các bạn ra đi sẽ lần lượt được bọn 

mình đưa lên bảng tiếc thương đồng môn…” khiến 

tao càng rét thêm. Nhất là trong mùa dịch Covid-19 

này. 

BC an ủi: Chưa chết đâu. Họ nhà mõ trời cho 

sống đến khi không còn thằng nào bảo mình gõ mõ  

nữa. Lúc đó mày và tao mới đi không va li ! 

 14.03.2020: Tòa Hiển gửi cho mẩu chuyện 

hoài dĩ vãng qua “Chiếc áo Toge” mà thấy cuộc đời 

bọn mình như trong giấc mộng hoàng lương  

 Nơi cư ngụ của BC có một vị bị nhiễm Covid 

nên đường ngang ngõ dọc bị rào chắn hết để kiểm 

tra bịnh tật “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” rồi. 

 Thợ vẽ hỏi: có cần gì tao mua gửi cho ngay 

như gạo, nước mắm, muối.  

 GL gọi bảo mày chuẩn bị 14 ngày nằm ăn, coi 

như xong. Cách ly là đúng, nằm như tao nè. Covid-

19 vô hình vô ảnh, nó sờ tới là xong đời mày! 
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  16.03.2020: Vương Vĩnh Cẩn bảo tao nghe 

chung cư mày Covid-19 tới thăm à ? Thế là bị nhốt 

rồi. Hết nhảy đông nhảy tây nhé ! Còn Dzũng điện 

hướng dẫn cách tìm xem đã gặp con virus này chưa 

bằng cách thở … hít … hít …. thở. Bải tập này dài 

dòng đầy nhiệt tình lo cho BC dính chấu. 

 22.03.2020: San sẹo cho biết Lê Nhân Ảnh 

mất rồi. Mất vào lúc 1 giờ sáng tại nhà. Ảnh ơi, mày 

đã âm thầm đợi chờ cái giây phút đau đớn nhất đến 

với mày bao nhiêu ngày tháng. Nay thì mày đã thua 

không chống đỡ nổi nó. Nhưng dù thua, linh hồn 

mày thanh thản. Bay bổng tuyệt vời vì đã thực hiện 
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được ý muốn của mình. “Còn ngày nào thì vui cùng 

con cháu, yêu thương những người đã yêu mình và 

nhất là được gặp gỡ bạn bè ngày nào hay ngày đó”. 

 23.03.2020: Có lẽ thấy các cụ đồng môn gần 

đây ra đi dồn dập quá. Mới trong tháng 3 mà Phạm 

Quang Trình rồi lại tới Lê Nhân Ảnh ra đi, nên Quan 

Lớn Lại tự dưng lên xe mở máy ra siêu thị mua hộp 

thịt ba chỉ về kho cùng hột vịt, nước dừa. Cụ xới 

chén cơm ra và táp ngon lành. Phu nhân nhìn quan 

ăn toàn thịt mỡ kho nhừ lắc đầu. Quan rung đùi nói: 

Cái gì ngon miệng cứ ăn. Kiêng khem gì nữa. Sắp 

xuống lỗ rồi nên làm ma no còn hơn ma đói !   

Xem ra cụ này lo xa cũng đúng. Bởi nếu chẳng 

may ra đi vào mùa dịch thổ tả này thì dù chẳng phải 

là chết vì virus Vũ Hán các nhà quàn đều thực hiện 

một lệnh như nhau: không cơm canh cúng kiếng, 

không kinh kệ tụng niệm, không tụ tập phúng viếng. 

Mà thương nhau có đến tiễn nhau cũng đứng xa 

hàng chục thước… chết ở thời kỳ này thật quá bi 

thương ! Cụ Lớn Lại thế nào cũng có bữa nấu dựa 

mận ăn với bún. Chúc cụ ngon miệng.  

 27.03.2020: MN hỏi thăm BC. Cô cho biết 

là: Anh Ảnh đã về quê mất rồi – Đời người như gió 

thoảng mây bay, sống là gửi thác là về”. Lời thư 
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nặng trĩu nỗi buồn. Hoa rơi cửa Phật ngày xưa. Nay 

hoa còn đó người xưa chẳng còn.  

 Chị Đậu nhắn tin mời hộ bạn bè của anh Đậu 

lên chùa dự giỗ đầu của anh vào ngày 01 tháng 4 

này.  

 Đã chuyển lời mời của chị Đậu đến các bạn. 

Nhưng đều xin lỗi không đến dự được vì dịch bệnh 

theo lịch cấm tụ tập từ 3 người trở lên. Lễ nghĩa, 

tình người bị con dịch này phủi sạch ! 

 01.04.2020: Ngày hỏa táng nhục thể Lê 

Nhân Ảnh. Thế là 

xong một kiếp 

người. Bạn bè gần 

xa không đi được. 

Nhưng đã có biết 

bao lời chia buồn, 

thương tiếc Ảnh 

trên điện thư, trên 

email, trên báo chí 

ở CA. Xem ra cũng 

ấm lòng người 

mất. Hình ảnh 

Phạm Đình San 
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dáng ngơ ngác đứng trước nhà quàn trông hiu hắt 

làm sao. Kẻ nằm trong cô đơn lạnh lẽo. Người ở 

ngoài sân cũng phân vân tự hỏi ngày nào là chuyến 

xe cuối ta đi. Có phải thế không Đô đốc thuyền 

thúng ! 

  04.04.2020: Gửi Dzũng bài “Viếng đồng 

môn Lê Nhân Ảnh” của quan tòa Lê Thế Hiển để 

tùy nghi sử dụng.  

 15.04.2020: Tới chùa Giác Ngạn xin tổ chức 

lễ cầu siêu cho Lê Nhân Ảnh nhưng chùa cho biết 

thời gian này nhà chùa không thể hành lễ được.  

Tưởng rằng hương khói cầu siêu sẽ đưa hương 

linh Ảnh về gặp gỡ lũ bạn già. Nhưng thôi, đành 

vậy, hẹn cùng Ảnh ngày thất thất lai tuần, chúng 

mình lại gặp nhau ! 

 17.04.2020: Thư Vũ Trọng Dụng hồi âm cho 

Trần Ngọc Quân: “Quân BC ơi ! Trí nhớ của mày 

còn trai trẻ lắm, không phải ông già bát tuần nữa. 

Bái phục. Chị Thục năm nay 90 tuổi rồi, sức khỏe 

yếu nhưng còn minh mẫn lắm. Thằng Bùi Khắc Kỳ 

“đen” mày nhắc thì giờ bịnh nhiều, lú lẩn chẳng còn 

nhận ra ai. Tao thì OK thôi, được ngày nào hay ngày 

đó…”. 
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 Dụng ơi ! Tấm hình mày gửi để điểm danh 

bọn mình xưa: Thằng Sách đứng quàng vai mày. 

Thằng Kỳ đen quàng vai tao. Không ngờ hai thằng 

ấy giờ sức khỏe suy sụp hơn tao với mày. 

 29.04.2020: Tháng tư ngày nguyệt tận, lúc 

Thịnh Phét phều phào gọi bảo rằng chắc “sắp đi”, có 

lên chở vào bệnh viện cấp cứu được không ? BC vội 

hỏi bịnh gì ? Nhưng không thấy trả lời. Kêu xe ôm 

chạy lên. Hàng xóm bảo vừa có cô cháu (?) đến chở 
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đi rồi ! Vào thăm bác, thấy bị gậy bác để đầu hành 

lang, cô cháu đang đi mua chiếu vì giường bệnh 

nhân nằm kín. Bác “nói sõi” rồi, coi như đã thoát 

hiểm nên bảo: nằm chiếu có ngoẻo thì cứ cuốn chiếu 

mà mang về đỡ viện phí. Thế có dính côvy, côvít 

không ? Bác nói: Đội ơn Chúa, dính vào nó thì bọn 

mày hết nghe tao nói phét ! 

 01.05.2020: Có lẽ để cầm chân các bạn già 

quen. “Quen mất nết đi rồi” hay “chạy rông như … 

cẩu chưa hoạn” nên anh Thuyền thúng có nhã ý mời 

các cụ nằm nhà nghe ca trù với tiếng phách dồn dập, 

tiếng đàn tưng tửng rời rạc nghe như tiếng nấc cuối 

đời và tiếng trống con tưng tưng đệm vào tang trống 

cách cách vài nhịp. Âm thanh bằng ấy thứ cho tiếng 

hát đào nương vang lên… các cụ sẽ không mơ màng 

nàng Côvy nữa. Các cụ sẽ sống mãi với con cháu. 

Cám ơn liều thuốc phòng ngừa bịnh tật virus Vũ 

Hán của ông bạn: xứng đáng nhận lời ca ngợi của 

Quan Lớn Lại rằng: “Trông nó thế mà được việc 

làng việc nước không thằng nào sánh được…”. 

 03.05.2020: Mở thư ông Dzũng điện. Ông ấy 

phóng trên màn hình tấm hình có hai nhân vật vô 

cùng thân thiết với BC. Rồi ông ấy viết rằng: “BC 

ơi, đây là Phạm Sạch Sẽ (Phạm Trọng Sách) của 
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mày đây. Ngày ấy để “mày râu nhẵn nhụi, áo quần 

bảnh bao. Ruồi đậu trên đầu trợt cẳng té lên té 

xuống.  

 

 “Chuyến hải hành…” ông quan tòa Hiển đen 

vừa cho biết bảo xem đi, đọc đi có các bạn đồng 

môn bọn mình trong đó đấy. 

 Ông GL: Mỗi lần xem là rớt nước mắt. 

 BC: Thấy mặt Nguyễn An Cường xanh xao 

vàng vọt. Giờ bọn mình 8 bó cả rồi. Mệnh trời khó 

chơi.  

 10.05.2020: Hôm nay đã 49 ngày của Lê 

Nhân Ảnh. Các bạn quê nhà ra Phượng Các họp mặt 

cùng nhau để tưởng nhớ Ảnh. Nhưng tới nơi thì nơi 
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đây cho biết ngừa dịch nên đầu tháng 6 mới bán. 

Chủ xị bị “lên lớp” tơi bời. Mặc dù đã đứng mỏi gối 

chồn chân chờ các cụ tới để thông báo đi quán khác. 

Hôm nay vài cụ vắng, vì sợ con ma Vũ Hán. LQA 

dặn rằng phải có ly cà phê đậm đặc mời Nguyễn 

Đức Nhuận nữa. Thì đã có. Tuần nhang nhớ hai cụ 

đã tàn thì chủ báo “Văn học” Thịnh Phét uống lộc 

của chủ báo “Truyện hay Thứ tư” còn cà phê sữa 

của LNA thì BC thừa hưởng. Phở hết, cà phê cạn. 

Chuyện cuối đời trước khi tan hàng là khuyên nhau 

uống thuốc và số tận rồi thì báo cho nhau một 

tiếng”!. 

 Cụ Chu Trí Hòe bảo:  

- Có dám đi đếch đâu mà báo !  

 10.05.2020: LQA và Dzũng đánh điện hỏi: 

MN hẹn về tham dự với bọn mày mà sao hình gửi 

qua không thấy ? 

BC trả lời Ấn, Dzũng: 

- Bây giờ MN vô Ảnh thì làm sao có hình !? 

 28.05.2020: Cụ GL vừa gửi cho cụ BC hai 

chai kẹo sinh tố bảo rằng cứ theo toa mà nhai. Nhai 

một mình thấy buồn thì bảo vợ mày ra nhai cùng. 
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Mà răng mày còn hay là toàn răng giả. Loại sinh tố 

này ngậm vô thì Côvít, Cô véo chạy hết.  

 31.05.2020:  

 Ấn: Thời gian trôi nhanh quá. Quay qua quay 

lại đã tới giỗ đầu Đỗ Xuân Thắng. Bạn bè cứ đi dần 

dần. Tuần trước Lê Mộng Hoan, rồi tới Khôi “Cụt” 

khóa 16VB. Hôm nay lại Bùi Quyền cùng khóa với 

Khôi ra đi. Không buồn sao được.  

 Phạm Thuyền Thúng: Mày nhắc tao mới nhớ. 

Lang thang bỏ anh em bỗng chốc một năm rồi! 

 Sách Phạm: Vậy là tao mổ tim được một năm 

rưỡi rồi. Ngày Hai Thắng mất là ngày tao nằm mổ 

tim. Vật vã trong bệnh viện không biết khi lên bàn 

mổ trái tim mình sẽ ra sao. Mở mắt ra mới thấy 

mình may mắn hơn Hai Thắng. Số mệnh cả. Chúc 

các bạn quê nhà an mạnh.  

 Nguyễn Trọng Dzũng: Vừa có tin, Phạm 

Ngọc Đức cũng đã ra đi, nó là bác sĩ hành nghề ở 

Canada nằm Nursing Home đã 4, 5 năm nay.  

 09.06.2020: LQA báo tin Nguyễn Trường 

Hải mất rồi. Nghe An Cường nói là hình như Hải 
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cũng nằm bịnh khá lâu. Thôi thì đi sớm để giải thoát 

những cơn đau đớn thân xác cho đỡ khổ.  

 10.06.2020: Dzũng báo tin thầy Đào Văn 

Dương đã mất. Nhớ năm 2018 Đỗ Xuân Thắng đã 

cùng một số bạn đến thăm thầy ở Houston. Năm ấy 

các chị em trường Trưng Vương Sài Gòn cũng đã 

đến mừng sinh nhật thứ 100 của thầy.  

 12.06.2020: Dzũng làm phân ưu của hai 

trường. Một của các học sinh Ngô Quyền Hải Phòng 

và một của CVA59 Sài Gòn chia buồn cùng gia đình 

bạn Nguyễn Trường Hải. 

 21.06.2020 (01/5 Canh Tý): Các bạn ở Việt 

Nam lại họp mặt nhớ ngày giỗ đầu Đỗ Xuân Thắng 

theo âm lịch. 

 24.06.2020: Hoàng Hữu Phiên mất (nhằm 

ngày 04/5 Canh Tý) tại Nam CA. Dzũng nghe tin 

gọi cho Phạm Đình San và San đã liên hệ được gia 

đình Phiên. Xác nhận tin buồn này là đúng. Cũng 

như trường hợp các bạn mất ở mùa dịch này, việc 

thăm viếng đều bị hạn chế. San sẹo được ủy quyền 

lo công việc này rất nhiệt tình chu đáo. Thể hiện tình 

đồng môn vô cùng cao quý. 
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 26.06.2020: Quan Lớn Lại than rằng: có lẽ 

thấy bạn bè ra đi nhiều quá khiến chóng cả mặt. Đầu 

bắt đầu xay như cối xay gió. Năm nay thấy thấm 

đòn, sức khỏe hết hung hăng như năm ngoái. Chắc 

tới giai đoạn chuẩn bị hành trang nếu phải vào Viện 

dưỡng lão. 

 27.06.2020: Nhờ không được chạy vi vút 

nên cụ Dzũng đã layout Tuyển tập “Một Đời” của cụ 

Từ Băng. Sách dày hơn 600 trang đưa lên Net. Ông 

bảo sắp xong. Hỏi có phải trả công không ? Không. 

Tao tiếc công lao mày viết nên làm lưu truyền hậu 

thế cho cháu chắt chút chít nhà mày hãnh diện.  

- Vậy cám ơn.  

 An Cường: Chuyện Trường Hải thì con cái nó 

lo ma chay xong xuôi. Bạn bè phần ở xa, phần dịch 

bịnh, nên có muốn cũng chẳng thăm viếng nhau 

được. Thằng chết cũng thông cảm cho thằng sống 

thôi.  

 Phạm Bình: Thằng Hải ở cách xa tao 600km. 

Gia đình tao làm sao đi được. Con nó đem thiêu rồi. 

Nó đi sớm đỡ khổ vì nằm bệnh đau đớn lắm. 
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 28.06.2020: Vợ chồng Trần Lam Giang vì 

dịch virus Corona hoành hành lại thêm lúc này ngài 

yếu quá nên con cái phải đưa về nhà săn sóc.  

 28.06.2020: Sau khi số tử vi của chị Gioãn 

Minh Hải bốc cho BC thấy đường tử tuất của BC 

đúng quá. Đẻ gì mà đông như quân Nguyên nên vợ 

chồng phải cày vất vả. Do đó ông GL đề nghị đổi 

tên “Một Đời” thành “Một đời lăn lóc” cho hợp lý.  

 30.06.2020: Thư Ru: Mình vừa được các bạn 

ở đây báo Hoàng Hữu Phiên mất rồi. Mất ngày 24.6. 

Thế là 4 cụ ngày xưa sáng Chủ nhật nào cũng tụ tập 

bát phố, thì Thắng và Phiên đã mất. Còn hai cụ 

khẳng kheo là Quân và Hoành. Nhớ giữ sức khỏe 

nhé.  

 Cũng như ngày Lê Nhân Ảnh mất, hôm nay 

Hoàng Hữu Phiên lại mất trong hoàn cảnh gia đình 

neo đơn nên cháu Diễm Châu đã nhờ bằng hữu đồng 

môn CVA59 của bố đăng phân ưu và kèm theo cáo 

phó luôn. Công việc này Mõ Sẹo lần nữa gánh vác 

do sự ủy thác của bạn bè. Lời Lại Quốc Ấn khen kỳ 

trước quá đúng. Chúng ta không bỏ bạn bè khi nằm 

xuống ! 
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 02.07.2020: Phạm Lọ hồi tưởng ngày cùng 

Hoàng Hữu Phiên chung trại “Nó với tao thường mò 

ra rãnh, mương tìm mấy thứ lá rồi cho vào lon gô 

nấu lên ăn cho đỡ đói. Nó lừ đừ, chậm chạp nên tao 

thường nấu”. Có những kỷ niệm không quên được. 

Tính từ đầu năm đến giờ, bạn bè chúng ta ra đi 10 

người rồi ! 

 03.07.2020: Lê Thế Hiển gửi bài thơ tiễn 

biệt Hoàng Hữu Phiên. 

 04.07.2020: Hỏa táng nhục thân Hoàng Hữu 

Phiên. Ảnh – Hải – Phiên … đều đã đi vào “chốn 

không cùng” như tựa đề một câu chuyện của Bích 

Đỗ viết. CVA59 ở Việt Nam không thăm viếng 

được nên hôm nay đã ngồi cùng nhau ôn lại những 

kỷ niệm với các bạn đã ra đi.  

Vài hình ảnh gửi cho các bạn thân. Cẩn nhận 

không ra bảo mày không ghi tên các cụ làm sao tao 

biết. Riêng Ấn nhận xét về cụ Chu Trí Hòe là năm 

ngoái (16.11) tao về thằng già này còn gân lắm, sao 

hôm nay tay chân nó yếu thế ?! Đô đốc Thuyền lá 

An Cường thì lại cho rằng cụ còn mút được phở là 

còn ngon. Quan trọng là có hết tô không ? 
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 06.07.2020: Cụ “Cần vương” gửi tới các bạn 

đồng môn rằng bạn nào cần masks do “Tổ hợp” của 

nó trực tiếp hấp, trực tiếp may thì gửi địa chỉ cho 

hắn. Hắn sẽ tặng ngay tức thì. Rẻ lắm, gửi qua Bưu 

điện chỉ có $1.40 thôi. Mại vô ! Mại vô ! Anh San 

sẹo đăng ký rồi. Anh Giặc lái sợ phải trả nợ kiếp sau 

với lý do không nói được.   

 10.07.2020: Lâu quá không thấy cụ Khải lùn 

lên tiếng. Sợ rằng cụ đã “hai năm mươi” nên ông 

bạn “vàng giả” đánh vài lời gửi ông. Ông trả lời là 

mở máy ra toàn thấy tang ma cáo phó, chia buồn 

liên tiếp. Tao chán và cũng sợ mình đi theo tụi nó 

nữa. Do đó không mò tới máy móc nữa. Vậy là cụ 

vẫn khỏe.  

 11.07.2020: Thông báo của San Phạm gửi 

quý đồng môn về công việc mà các bạn ủy thác 

trong việc lễ tang, chia buồn cùng tang gia trên báo 

về sự ra đi của Hoàng Hữu Phiên đã hoàn tất.  

 Trong mùa đại dịch này, các cụ Tiên Chỉ, 

Chánh Tổng, Lý Trưởng… biến hết. Họ hàng nhà 

Mõ được phong làm chủ xị.  

 13.07.2020: Đằng Giao cho biết bà chị ruột 

của cụ là chị Mỹ đã mất vì bịnh già ở Garden Grove 
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Nam CA rồi. Vậy qua tin này cũng là tiếng mõ rao 

để các cụ ngày xưa chơi thân với Đằng Giao thời đi 

học thường tụ tập ở nhà chị Mỹ trên đường Lê 

Quang Định, gần cầu Hang Gò Vấp biết.  

 18.07.2020: Lâu lâu quan tòa Lê Thế Hiển 

“móc” ở đâu ra những câu chuyện giải buồn, những 

điệu múa tung hứng… bảo rằng đọc đi, xem đi cho 

đã mắt, cho quên cảnh ngồi bó gối… hút thuốc vặt. 

 19.07.2020: Với chủ đề “Lang thang trong 

cõi bạn bè”, Nguyễn Trọng Dzũng vừa đưa lên 

mạng trang tưởng nhớ 49 ngày mất của đồng môn 

Phạm Ngọc Đức.  

 25.07.2020: Côvít thì mặc Côvít. Còn sống 

ngày nào thì con người vẫn đón chào mùa Xuân Tân 

Sửu. Đặc san Xuân Cuối đời nhìn lại chuẩn bị “Xin 

bột quậy hồ”. 

 29.07.2020: MN hưởng ứng như mọi khi. Dù 

bây giờ chẳng còn chiếc bóng thân yêu bên mình. 

Cám ơn cô em của bạn Đậu.  

 30.07.2020: Hy vọng mùa Xuân mới An 

bình. Cuối đời nhìn lại vẫn tiếc nhớ các bạn mới ra 

đi, vẫn nhớ mãi những kỷ niệm từ ngày ngồi trên 
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ghế nhà trường cho đến lúc tuổi xế chiều trong tình 

đồng môn bất diệt. 

 11.08.2020: Thất tuần Hoàng Hữu Phiên. Vì 

dịch bệnh bùng phát trở lại. Việc cách ly, tụ tập gia 

tăng. Cuối cùng cũng có mấy vị ngồi cùng nhau trên 

con hẻm đường Lê Văn Sỹ, Quận 3. Buồn thật ! Vài 

hình ảnh hôm nay gửi cho Ấn. 

 12.08.2020: Nguyễn Trọng Dzũng đã đưa 

trang tưởng nhớ Hoàng Hữu Phiên trong dịp thất 

thất lai tuần. Đồng thời cũng chuyển trang này cho 

con gái Phiên để các cháu thấy rằng trong cuộc đời 

này không gì cao quý bằng tình đồng môn (mở link: 

https://cva59kyniem.wordpress.com/2020/08/09/tuo

ngnho-hoang-huu-phien/). 

 18.08.2020: Ông Baton chống gậy viết bài 

Cuối đời nhìn lại số 17 – Xuân Tân Sửu. Ông bảo có 

văn có cả thơ nữa. Cám ơn mày. Thông tin bà Mỹ 

chị Đằng Giao mất. Mày đọc chưa. Nếu đọc rồi thì 

thay mặt thằng Dương Kiền đến thắp một nén nhang 

cho chị ấy nghe mày. 

 20.08.2020: Quan tòa Hiển thư về bảo: “đọc 

đi, đọc đi. Mình vừa đọc cuốn Muôn kiếp nhân sinh 
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của triết gia John Vũ, bút hiệu Nguyên Phong”. Hy 

vọng qua được cái vô hình vô ảnh của Côvit 19 này.  

 24.08.2020: Từ hôm Nguyễn Trọng Dzũng 

cùng Trần Vũ Bản và Nguyễn Vũ Văn lên thăm 

Phạm Trọng Sách ở Portland - Oregon về, nó viết 

thư cho biết số email của Sách vẫn là số email cũ. 

“Ngày xưa” cùng Giang và Sách một tháng đôi ba 

lần í ới. Rồi Giang bịnh – và Sách bị tai nạn xe đâm 

tan nát. Thoát chết. Rồi mổ tim, con tim đến nay vẫn 

chưa yên. Chắc vì ảnh hưởng của 10 năm tù tội, của 

tuổi già. Portland vắng bóng bạn bè không như Cali, 

cô quạnh lắm. Đi ra đi vô chỉ gặp vợ mình.  

 01.09.2020: Cụ Robert Ba tông được cụ 

Dzũng hé mở cho xem lá thư “Xin bột quậy hồ” dán 

Xuân Trâu bò – 2021 gửi bạn bè của BC, bèn hỏi: 

Nhà ông Bacu, chừng nào hạn chót nộp quyển mới 

hả Phương trượng nước trong ? Tao còn đang vân du 

miền cực … khoái có cơm bưng nước rót nằm ỳ ở 

nhà không ra khỏi nhà. Sợ con Côvít lắm, nhờ thế sẽ 

ngồi viết may ra trúng tuyển “Bài làm nộp quyển” 

vẫn ký HTT. 

 Mới mở mắt dậy, thấy sự nhiệt tình quá xá 

của đồng môn, nên BC vội đánh thư trả lời rằng: 

Thấy mày sợ trễ ngày nộp quyển uổng công mẹ đĩ 
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cơm bưng nước rót chờ ngày làm bà cống bà nghè, 

theo mày về quê “vinh quy bái tổ” với “Ngựa anh đi 

trước, võng nàng theo sau”. Tao chân lính lệ loa loa 

cho mày hay hạn nộp quyển kể từ ngày sóc đến ngày 

vọng của tháng trẻ con rước đèn trông trăng. Riêng 

mày là chỗ bà con tuy cách nửa vòng trái đất nhưng 

nếu dấm dúi cho tao thì có thể du di vài phút. Gửi trễ 

thì thằng thợ sắp chữ lên khuôn nó thấy chỗ nào còn 

trống nó sẽ nhét vào. Coi như bài có hay cách mấy 

mà cứ đeo câu “xem tiếp trang… xem tiếp trang…” 

ở dưới thì độc giả nó quăng ngay. Nhớ nhé. Nhớ gửi 

kèm vài “xen” nhé. Tao phải đi tưới cành dâm bụt 

mới cắm chiều qua. Không tưới là cu cậu chết ngay. 

 02.09.2020:  

 Cụ Vũ gửi cho Cuối đời nhìn lại ba bài thơ: 

Mùa thu cho em – Bến đò xưa – Con đã về đây.  

Ngót 90 rồi mà thơ vẫn như thuở thanh xuân: 

“Có những chiều thu anh sang sông / Đợi em qua 

dậu duối bên đồng / Tóc xõa dài … cầu ao sóng 

nước / mắt em cười bẽn lẽn … bâng khuâng…” 

 Gửi Ấn – Dzũng: Đêm B’Lao viết tắc tị. 

Nhưng rồi cũng xong vì nó là bài dự bị khi báo bổ, 

bài vở vắng như chùa Bà Đanh. 
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 Thư MN: Anh BC có biết, buổi tối trước ngày 

anh Ảnh mất, anh đã không nói chỉ nghe thôi… Anh 

ra đi bình yên, số trời đã tận. Riêng anh Đậu, em 

không về được… hai cháu gái cho về chịu tang bác 

thay mẹ cũng không kịp vì kẹt ở phi trường. Âu là số 

cả.  

 Đọc thư của cô em Đậu mà thấy tâm hồn của 

cô đang ủ rũ não nề. Viết gửi cô rằng: Trong lá thư 

cuối năm 2018, Ảnh có viết cho tôi về căn bịnh quái 

ác đang cướp đi mạng sống của mình và không biết 

ngày nào sẽ ra đi khỏi cuộc đời này. Ảnh biết rằng 

nếu chữa trị thì đủ thứ phiền hà cho bản thân, cho sự 

vất vả của con cái. Nên đợi chờ cái chết. Tôi nghĩ 

đến chữ đợi chờ của Ảnh dằn vặt trong đêm thâu mà 

thương quá. Người ta nói đợi chờ niềm vui, đợi chờ 

hạnh phúc – không ai đợi chờ cái chết cả. Nói chung 

Ảnh đã dọn cái chết cho mình một cách phi thường. 

Thực hiện lời nói cuối đời: “Còn sống ngày nào thì 

cứ vui chơi cùng gia đình, cùng bạn bè, lúc nào ra đi 

thì đi…”. 

Tâm sự vài lời cùng cô. Mong cô giữ sức khỏe.  
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 03.09.2020: Ông Robert báo cho biết là ông 

đã nộp quyển dự thi với bài văn chủ đề luân lý như 

trong Quốc Văn Giáo khoa thư lớp Đồng ấu đã học.  

Chúc ông có tên trên bảng gỗ. 

Kỳ này ông nhớ sắm xe trâu ngồi cùng bà. 

Trường đua ngựa Phú Thọ người ta dẹp từ lâu, nên 

ngựa sang Lào hết rồi.  Năm Sửu cụ ngồi xe trâu, 

lớn tuổi rồi cụ ngồi ngựa nó phi như gió dễ trúng gió 

ngất xỉu lắm.  

 04.09.2020: Nghe đâu bạn Khải lùn ở bên 

Tây mới sắm về bộ tượng Khỉ về bày nơi phòng 

khách. Trưng gì không trưng lại đi trưng Khỉ vì dân 

gian thường nói: nhăn như mặt khỉ, làm trò khỉ (?) 

… Khỉ à (?)… 

 Chẳng biết có phải vậy không. Hôm sau trên 

mạng chợt thấy 

ông Dzũng trưng 

ra 4 con khỉ và 

hỏi bạn vàng 

rằng có phải 4 

con khỉ này 

không ? và ông 

gọi bộ tượng khỉ 
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thiếu chữ “a”. Còn ông họ Lại trái lại thì kêu trời 

rằng sao bên Tây mà có tượng khỉ hay quá vậy. Rồi 

ông gọi Khải ơi! để tao đoán xem có đúng không 

nhé: 

1) Khỉ bịt miệng muốn câm là khỉ đực 

2) Khỉ bịt tai muốn điếc là khỉ cái  

3) Khỉ bịt mắt muốn đui là khỉ cái 

4) Khỉ bắt chéo tay không muốn sờ mó gì là 

khỉ đực 

 Mày vạch đít khỉ xem tao đoán có đúng 

không nhé. Nếu đúng thì cho thằng Ba cụt biết để nó 

ghi vào Nhật ký đồng môn số Xuân Tân Sửu này.  

Đi nằm nghỉ đi ! 

 BC: Nó tối dạ nên chưa trả lời nhưng BC vẫn 

ghi để nó cầm báo Xuân đọc, mà nghiền ngẫm về 4 

con khỉ của nó vác về ngồi ngắm nghía suốt ngày.  

 05.09.2020: Trần Lam Giang gọi điện cho 

biết nơi Giang ở tình hình dịch bệnh nên vẫn “cấm 

cung”, mà có yên ổn cũng chẳng đi đâu được vì chân 

tay giờ yếu lắm. Cái ba tong lúc nào cũng ở trên tay, 

không ngờ tao sụp nhanh quá. Muốn viết thì tay nọ 

phải giữ lấy tay kia, mãi mới được một chữ. Mày 

muốn chọn bài thơ nào trong “Hồ Xuân Hương Tiên 
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Thơ – Bụi Đời”  thì chọn. Bài nào của bà làm tao 

thấy cũng hay cả.  

Tiếng nói của Giang yếu lắm.  

 Mấy tháng trước, ông Khải lùn báo cho bạn 

bè xa gần biết là chắc ông “hai 50 mất”, xem ra cũng 

chẳng lâu đâu. Hỏi bịnh gì mà tuyệt vọng vậy? 

không thấy hồi âm. Mấy ông bạn thân thiết ngày xưa 

đoán già đoán non là ông đã hai 50 như ông báo 

trong thư trước.  

Đùng một cái, hôm nay ông xuất hiện với giọng 

nói rất vui qua lá thư ông gửi tứ tán cho bằng hữu. 

Rằng hôm thứ bảy tuần qua, ông đọc trên tờ Nhật 

báo Pháp có câu chuyện rất vui nên dịch ra gửi các 

bạn vui chung, ông bảo ông dịch có thêm mắm tôm 

mắm ruốc vào chứ cốt truyện thì nhạt lắm. Đó là 

truyện “Đau hơn hoạn”. BC tóm tắt: Tại một tiệm 

ăn. Tình cờ có hai thực khách là một anh Tây lai và 

anh kia là Mỹ chính cống ngồi chung một bàn. Anh 

Mỹ thấy anh Tây ăn bánh mì bỏ vỏ cứng ra, đến lúc 

ăn trái cây cũng gọt vỏ vất đi. Anh Mỹ bèn nói với 

anh Tây là ở nước anh, vỏ bánh mì nước anh sẽ quét 

gom lại chế thành bánh sừng bò, vỏ và hột trái cây 

thì chế ra confiture mà anh vừa ăn đấy. Anh Tây lai 

nghĩ thằng này đang chơi mình nên hỏi anh Mỹ 
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rằng: Sao anh cứ nhai chewingum hoài vậy? Anh có 

biết kẹo đó làm từ đâu ra không ? Ấy nó làm từ cái 

bao cao su mà lúc nãy tôi hỏi anh làm xong cái 

chuyện sung sướng ấy, anh bảo vất đi. Chúng tôi thì 

không vất đi, chúng tôi nghiền “cái ấy” ra cho 

đường cho sữa vào ép thành kẹo anh đang nhai đó. 

Anh Mỹ nghe thấy vậy vội ói ra nhưng cái kẹo đã 

trôi qua họng vào bao tử rồi… 

Nói chung là có cười thì cũng chỉ cười mím chi 

thôi, Chứ câu chuyện mà BC sắp kể đây thì quý 

đồng môn đọc không hé môi được tí nào mà tắc 

họng luôn. Đó là mẩu tin báo Thanh niên nơi quê 

nhà đăng ngày 26.9.2020 cho biết cơ quan quản lý 

thị trường vừa khám phá một cơ sở thu gom cỡ ba 

trăm hai mươi bốn ngàn bao cao su tái chế bằng 

cách dùng hình thức một khúc gỗ dài có tiết diện đủ 

kích cỡ của các đấng mày râu để chế thành sản phẩm 

với cái bao cao su đã được ngâm rửa qua xà bông. 

Có người hỏi bao cao su ấy ở đâu mà nhiều thế ? Thì 

câu trả lời: Còn ở đâu nữa, nơi khách sạn, nơi nhà 

nghỉ như nấm sau mưa ! Một bác sĩ da liễu nói rằng: 

“Cụ nào vô phúc xài ông condom tái chế này thì 

không lậu cũng giang mai, có khi gặp AIDS là đời 

hai 50 như chơi” ! 
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 07.09.2020: Lục mãi trong “Kho tàng báo 

bổ” xưa nay mới tìm thấy hai bài thơ “Giọt nắng” và 

“Tạ từ” của Nguyễn Vũ Văn, một trong ba vị bỏ đất 

Hoàng triều cương thổ về xuôi. Thơ nhớ thương, 

tình tứ, xúc cảm, bồi hồi. In lại bản viết tay chép từ 

lâu, chữ như gà bới gửi cho Dzũng layout. Tên này 

cẩn thận còn đánh gửi cho tác giả kiểm tra được 

công nhận là đúng bản chính. Một từ trong thơ sai là 

hỏng hết cả bài, cẩn thận là đúng và nhất là không bị 

“phang”. 

 09.09.2020: Than với Quan Thẩm Lê Thế 

Hiển rằng kỳ này bài Xuân “héo” quá không biết ra 

sao. Hiển động viên: BC ơi ! Cố lên. Có tả phù hữu 

bật sẽ kéo được thôi. Dịch côvít không cản được 

mùa Xuân đâu ! 

 10.09.2020: Chiều nay chú Lại Nữa đi du 

lịch xứ Căng-gu-ru về đem cho ba hũ mật ong đúng 

hiệu bảo rằng: anh em dặn mua về biếu anh để anh 

cầy mùa Xuân này. Bổ lắm đấy anh ạ. BC hỏi: Đất 

Thái Bình giờ đi du lịch dữ lắm hở em ? 

- Dạ, thế anh không nghe những bài hát xẩm 

nổi danh Quốc tế Thái Bình là đất ăn chơi à? 

- Chưa. 
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- Vậy hôm nào em cưỡi máy bay vào, biếu anh 

chục đĩa nhé. Mai mốt em nghe quê em sẽ san bằng 

cái sân đá banh làm phi trường. Khỏi phải “tăng bo” 

từ Hà Nội hay Hải Phòng, Vân Đồn về cho mất thì 

giờ. Khi có sân bay nơi quê nhà, chắc anh em sẽ lái 

máy bay phản lực về chơi luôn luôn.  

 12.09.2020: Nếu theo dương lịch thì ngày 11 

tháng 9 năm 2020 hôm nay là ngày giỗ đầu của Đỗ 

Văn Lý (11.9.2019 / 11.9.2020). 

Tiếc rằng nơi để nắm xương tàn của Lý tại mãi 

nhà thờ Bình Triệu và không được tụ tập đông người 

vì dịch côvít Vũ Hán. Do đó lại tụ nơi quán xưa Đỗ 

Lý lúc sinh tiền vẫn ngồi để ôn lại những kỷ niệm 

lúc còn nhau ngày xưa. Bạn bè còn lại nhìn nhau sao 

thấy tả tơi như đi đưa đám.  

Đúng như lời nhận xét của Ấn khi nhận được 

mấy tấm hình anh em quê nhà họp mặt. 

 21.09.2020: Để sớm có hình bìa cho thợ xếp 

chữ, ngay từ đầu tháng 9 gọi cụ thợ vẽ xin tranh làm 

bìa cho Xuân Tân Sửu. Cụ cho biết: Tranh tớ vẽ ra 

rồi. Nếu ai đã mua thì thuộc quyền sở hữu của người 

đó. Nếu còn ở trong “kho”, các bạn thích mà không 

có khả năng mua thì cứ chụp hình làm kỷ niệm chứ 
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tôi ít khi “tặng tranh” lắm. Hi ! Hi… BC bảo: Đúng, 

nhà văn không bán được sách, họa sĩ không bán 

được tranh lấy gì mua sơn mua cọ, mua cơm… nói 

chung có thực mới vực được đạo 

BC bàn với cụ Ấn và cụ Dzũng tìm chọn hình. 

Cụ Dzũng vốn đã điên, lại thêm bị Cô-Vy cấm trại, 

nên càng điên nặng, đòi kiếm tranh gì “mơi mới” 

chứ không chịu tranh với nội dung cổ điển nữa,  rồi 

lục “kho” moi ra mấy tấm hình đưa ra hội ý với tác 

giả. Cụ thợ vẽ cho biết: Tranh tớ vẽ xong, một khi 

đã đưa ra khỏi xưởng, treo ở đâu, dùng làm gì, là 

toàn quyền của người sở hữu bức tranh.  Các ông là 

chỗ đồng môn, thích tấm nào thì cứ chụp lại rồi tùy 

“thợ may” cắt xén dài ngắn, hở hang hay kín đáo để 

đưa lên hình bìa. Không phải do thợ vẽ xúi. Tôi 

cũng không biếu không đưa hình cho các ông.  

Thế là bức tranh “Hoang dại” được chọn làm 

hình bìa cho CĐNL con trâu. 

 24.09.2020: Hôm nay ông tòa Hiển vừa cho 

biết ông vừa nhận được một clip của thầy Phạm Đức 

Liên “con” quay cảnh ở quê nhà Việt Nam gửi tặng. 

Xem xong ông tòa có làm một bài cảm tác về cảnh 

quê vùng sông nước miền Tây tặng lại thầy giáo 

Liên. 
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Nhớ xa xưa thời còn đi học thầy Liên ở cùng 

xóm Ông Tạ với Hồ sẹo và Hồng Khánh. Xong bảng 

vàng hia mão rung rinh thầy về dạy ở Trung học 

Nguyễn Trãi cùng với Thẩm Nghĩa Căn. Thầy nổi 

tiếng văn chương thi phú lại thêm món tài phụ là 

sáng tác nhạc. Các em học sinh thời ấy rất thích ca 

các bài thơ của thầy phổ nhạc.  

Lại nhớ cũng gần: Có tên đồng môn 59 kể rằng: 

Quận 4 vốn là vùng sông nước vì bao quanh toàn 

kênh rạch. Trong một giấc mơ Tiên, thầy hóa thân 

thành Thủy tinh cùng Sơn tinh đánh nhau một trận 

tơi bời hoa lá. Tỉnh ra chẳng thấy Mỵ Nương đâu, 

chỉ thấy những bản tình ca vương vãi đầy nhà. Cái 

clip này có lẽ cụ Phạm Đức Liên quay vào tháng 12 

năm 2019. Thời gian này cụ chúa tàu biển Trần Vũ 

Bản cũng về Việt Nam. Cụ Lại Quốc Ấn về tháng 

11.2019 trước hai cụ trên một tháng gặp gỡ vui vầy 

“đấu” vang dội nhà hàng Victory, Quận 3 Sài Gòn 

cùng đám bạn cũ ở quê nhà. Nghe đâu vợ chồng cụ 

Bản về thẳng Hà Nội làm đám cưới cho con. Chắc vì 

bận rộn không có thời gian trở lại Sài Gòn nên cụ 

gửi tin nhắn cho BC hay. Thế là báo Xuân Canh Tý 

cũng ở lại luôn. Đúng là mưu sự tại nhân, thành sự 

tại thiên. Hỏng bét việc cụ Dzũng nhờ vả. Chúc vợ 
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chồng bạn Trần Vũ Bản có dâu hiền người Hà Nội. 

(Bây giờ mới chúc là quá muộn. Nhưng có còn hơn 

không. Dây cà 2019 chồm sang dây muống 2020 

cũng là dây cả).  

 26.09.2020: Thợ layout chắc đọc được câu 

chuyện: “Tôi đi hoạn mắt” của GL khi xếp chữ, nghĩ 

cảnh đồng bịnh tương lân nên bật chữ không thèm 

nhìn bàn phím, trong nửa giờ đã viết xong bài “Tập 

làm văn” có chủ đề “Tôi đi hoạn mắt” như anh GL. 

Xem ra cái bịnh viện mắt trên thế giới nên đổi 

ra là “Bệnh viện Hoạn mắt” thấy sống động hơn. 

Hoạn con mắt để bớt nhìn ngang liếc dọc kể cũng có 

lý.  

 12.10.2020: Nguyễn An Cường gửi thư kèm 

vài hình ảnh với lời đầy phấn khởi rằng “Đời 8 bó 

lại gặp cái dịch vô hình vô ảnh này, chẳng biết 

thăng thiên hay độn thổ lúc nào nên tao và Phạm 

Bình vừa nhận được tin Lê Ôn Dương nhắn tới 

thưởng thức vài món do bà xã nó làm là kẻ trước 

thằng sau có mặt ngay... Ăn để có mệnh hệ gì thì 

không phải làm ma đói như Quan lớn Lại nó phán. 

Mày nhìn hình thì thấy ba thằng tao nhậu “ khí thế” 

khỏi viết dài dòng.” 
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BC hồi đáp: Vâng, nhìn khí thế lắm. Ba cụ nâng 

ly dài dài đủ biết tửu lượng của các cụ ngang với 

Lưu Linh rồi. Nhưng xin đừng quên đường về nhé. 

 13.10.2020: 9 giờ sáng các cụ Cali còn đang 

ngồi bên cốc cà-phê, nhận được meo từ San thuyền 

thúng báo tin động trời: “Việc trao đổi thư tín của 

Nhóm Bạn  CVA59 qua Yahoo Groups sẽ bị chấm 

dứt kể từ 15/12/2020”.  

Dũng điện vốn dòng họ Tào đặt câu hỏi “Thiệt 

hay giả”, lập luận rằng :  

- Nếu là tin thiệt thì Yahoo phải gửi thông báo 

cho cụ Văn là “gia chủ sáng lập viên” của CVA59 

group. Sao Yahoo lại báo cho cụ San chỉ là hội viên.  
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-  CVA59 có cả trăm hội viên, sao chỉ có cụ San 

và vài cụ nữa nhận được thông báo. 

Đến trưa thì mọi chuyện rõ ràng, cụ sáng lập 

viên và các cụ hội viên khác lần lượt nhận được 

thông báo của Yahoo. Mọi người hoang mang, chưa 

biết “trụ sở họp” bị đóng cửa, tìm đâu ra trụ sở mới 

bi chừ. 

Không hổ danh là “sáng” lập viên, chỉ trong 

vòng vài tiếng đồng hồ sau, cụ Văn đưa ra giải pháp 

bằng cách lập ra những nhóm danh sách email, dùng 

phương tiện của trang nhà cva59.net, lấy tên là 

all1@cva59.net, all2@cva59.net, all3@cva59.net, 

vv.. với một cái “lõi” là email all@cva59.net. Nếu 

trước đây email của các cụ thành viên chỉ cần gửi 

cho địa chỉ cva59@yahoogroups.com là mọi người 

trong group đều nhận được; nay chỉ cần thay bằng 

địa chỉ all@cva59.net, kết quả y như cũ, nghĩa là tất 

cả các cụ khác đều nhận được cùng một lúc. 

Anh em rất “thung thướng”, không những có 

trụ sở mới ngay, mà mọi chuyện được cụ Văn lo hết, 

chẳng phải ghi danh hay đăng ký gì cả. Chỉ cần mỗi 

người sau khi nhận được mail của Văn thì hồi đáp 

trở lại để xác nhận địa chỉ email đúng của mình là 

xong. 

mailto:all1@cva59.net
mailto:all2@cva59.net
mailto:all3@cva59.net
mailto:all@cva59.net
mailto:cva59@yahoogroups.com
mailto:all@cva59.net
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Cũng nhờ cái thủ tục “hồi đáp để xác nhận” này 

mà có nhiều “thợ lặn” đã nổi lên, như các cụ Vũ 

Ngọc Đĩnh, Nguyễn Tri Phương Brossard.  Ngoài 

các thợ lặn không đeo bình oxy, lâu lâu nổi lên hít 

đủ dưỡng khí xong lặn tiếp, chúng ta còn tiếp nhận 

meo của Nguyễn Công Hiến và Lê Văn Tuấn, cả hai 

vì lý do sức khỏe, tính ra cả 5, 7 năm rất ít liên lạc 

với anh em, nhân dịp này viết email với lời nhắn nhủ 

rất khích lệ đừng quên địa chỉ meo tụi này đấy nhé ! 

Sức khoẻ đã tạm ổn định và vẫn muốn nhập cuộc vui 

sân nhà cùng các bạn trong tuổi hoàng hôn xế bóng. 

Thật đáng quý ! 

Ngày 15.10.2020 mọi chuyện thu xếp dọn dẹp 

di chuyển qua nhà mới được cụ Văn hoàn tất. Hoan 

hô cụ Văn ! ■ 

BC 

 


