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Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ 
 

hân ngày Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ tìm hiểu thân thế 
và sự nghiệp của Christopher Columbus. 

Sau thế kỷ thứ 16 Anh Quốc bành trướng chế độ 
thuộc địa ra miền Đông Bắc Mỹ. Vào thế kỷ thứ 17 các tiểu bang 
thuộc địa nổi dậy làm cách mạng chống lại đế quốc Anh. Ngày 5 
tháng 1 năm 1776 New Hampshire là tiểu bang đầu tiên công bố hiến 
pháp. Lần lượt các tiểu bang Pennsylvania, Maryland, New Jersey và 
ngày 4 tháng 7 năm 1776 Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ được 
công bố. Hoa Kỳ - The United Of America được thành lập chấm dứt 
sự kiểm soát của đế quốc Anh mặc dầu chiến tranh vẫn còn tiếp diễn 
... Từ đó người Hoa Kỳ cữ hành Lễ Độc Lập vào ngày 4 tháng 7 mỗi 
năm. 

Cho đến cuối thế kỷ thứ 15 các học giả về môn địa dư đều cho 
rằng nếu bằng con tàu biển đi về hướng Tây, người ta có thể tới được các xứ Trung Hoa và Nhật Bản. Người thời đó chưa biết 
rằng sau Đại Tây Dương còn có lục địa Châu Mỹ và một Đại Dương bao la là Thái Bình Dương. 

Sáng sớm ngày 12 tháng 10 năm 1492 nhà hàng hải Christopher Columbus đã bước lên bờ một hòn đảo thuộc Châu Mỹ, một 
miền đất chưa ai biết đến. 

Cha của Christopher tên là Domenico Colombo, là người thợ dệt len có cơ sở thương mại tại thành phố cảng Genea nước Ý. 
Christopher tên thật là Cristoforo, ra đời cuối mùa hè hay đầu mùa thu năm1451 … Lúc thiếu thời Christopher cùng với em trai tên 
là Bartholomew giúp cha trong trong việc chảy len. Khi lớn lên Christopher là một chàng thanh niên cao lớn, tóc đỏ, tính tình  
 trầm lặng và rất sùng đạo. 

Vào năm 1476 Christopher Columbus đã theo  tàu buôn xứ Genoa tới hải cảng Lisbon thuộc xứ Bồ Đào Nha, rồi tới cả nước 
Anh. Vào cuối thế kỷ thứ 15 Bồ Đào Nha đứng đầu về viễn du hàng hải và vì vậy Christopher Columbus đã nhận thấy  cơ hội có 
thể trở nên một thuyền trưởng của các con tàu biển Bồ Đào Nha. 

Năm 1479 Christopher kết hôn với cô Dona Felipa Perestrello. Cha cô là một trong các thuyền trưởng  của hoàng  tử Henry. 
Năm 1481 Christopher phục vụ dưới quyền vua John II của Bồ Đào Nha và đã đi tới Elmina, một hải cảng thương mại của nước 
Bồ trên bờ biển Vàng (Gold Coast) của Châu Phi. 

Chuyến đi đầu tiên của Columbus. 

Sáng ngày 3 tháng 8 năm 1492 sau khi dự buổi lễ cầu nguyện, Columbus bước lên tàu Santa Maria cùng 2 chiếc Nina  và 
Pinto. Cả 3 kéo neo, dương buồm rời hải cảng Palos. Sau 30 ngày lênh đênh trên biển cả bao la, các thủy thủ trên tàu Nina sắp nỗi 
loạn, đã đòi hỏi Christopher phải quay trở về. Christopher  đã hứa với họ sẽ quay về nếu trong 2 hoặc 3 ngày không thấy đất liền. 

2 giờ sáng ngày 12 tháng 10 thủy thủ trên con tàu Pinto đã la lên: đất liền, đất liền. Sáng đó Columbus cùng thủy thủ lên bờ 
và họ là người Châu Âu đầu tiên đặt chân lên quần đảo Caribbean thuộc Bahama của San Salvador. 

Tháng 9 năm 1493 Christopher ra đi lần thứ hai. Sau 21 ngày thuận buồm , xuôi gió nhà hàng hải tới được phía Bắc của quần 
đảo Windward mà ông dặt tên là Dominica. 
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PHÂN ƯU 
Nhận được tin trễ thân phụ đồng hương                   

Nguyễn Trần Diệu Hương: 

Ông Nguyễn Trần Huề     
Pháp danh Nguyên Thiện 

Đã từ trần ngày 21 tháng 5 năm 2010                      
(nhằm ngày 8 tháng 4 năm Canh Dần)                    

tại Nha Trang Việt Nam.                                
Linh cữu đã được đưa về yên nghỉ tại nghĩa trang           

Suối Đá Nha Trang ngày 27-5-2010. 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California cùng đồng hương và thân 
hữu khắp nơi đồng thành kính phân ưu đến gia đình đồng 

hương Nguyễn Trần Diệu Hương cùng tang quyến.  

Nguyện cầu linh hồn ông Nguyễn Trần Huề                
sớm về cõi Phật. 

Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

Tháng 5 năm 1498  lần thứ ba rời Tây Ban Nha, Christopher  đi về hướng Nam nhiều hơn. Trong thời kỳ thám hiểm này nhà 
hàng hải Columbus tới đảo Trinidad và vài ngày   sau đoàn thám hiểm đặt chân lên đồng bằng Orinoco, khảo sát vịnh Paria. 

Chuyến đi thứ tư vào hè năm 1502, Columbus đã đến   Honderes mà ông tưởng lầm là đão Mã Lai. Nhà hàng hải cho tàu  
hướng về phía Nam tới Nicaragua và Costa Rica. 

Christopher Columbus chết vào ngày 20 tháng 5 năm 1506 vào tuổi 55 tại đảo Walladalid trong cảnh nghèo khó. Christopher 
Columbus là nhà hàng hải đã băng qua đại dương tới các vùng biển hoàn toàn xa lạ, vì vậy người đời sau vẫn coi ông Columbus là 
một trong các nhà hàng hải tài ba nhất trong thời đại đó./.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÚC MỪNG 
Nhân dịp MOM Supermarket tọa lạc góc đường Euclid và Edinger     
(Nam California) vừa Khai Trương ngày 15 tháng 6 năm 2010. 

Thành viên trong Ban Quản Trị  là  Anh Bùi Thọ Khang - một đồng hương 
Biên Hòa. Dịp này, Ban Chấp Hành  Hội Ái Hữu Biên Hòa California    
kính chúc MOM Supermarket khai trương   HỒNG PHÁT. 
 

CHUNG VUI 
 
Nhận được hồng thiệp của đồng hương Phạm Hùng Lâm 
báo tin Lễ Vu Quy cho trưởng nữ là; 
 

Cô Phạm Đoàn Hạnh Uyên 
Đẹp duyên cùng; 

Cậu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn 
 

Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 11 giờ sáng           
ngày 10 tháng 7 năm 2010 

(nhằm ngày 29 tháng 5 năm Canh Dần) 
 
Xin chung vui cùng đồng hương Phạm Hùng Lâm, 
chúc 2 cháu Hạnh Uyên & Quốc Tuấn trăm năm 
hạnh phúc. 
 

                       Hội Ái  Hữu Biên Hòa California 
 

BCH/Hội Ái Hữu Biên Hòa California 
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ĐỨA CON BẤT HIẾU 
hi tình cờ đọc được đoạn ngắn bằng Anh ngữ của con trai tôi viết về Welcome America: “gia đình tôi gồm 5 

người, ba má anh em tôi đến Mỹ vào cuối năm 1994 trong một chương trình nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ, 
vì ba tôi là một sĩ quan của Nam Việt Nam, ông đã vào tù khi đất nước bị xâm chiếm bởi Công Sản, chúng tôi 
đến Mỹ để được học hành, cám ơn đất nước Hoa Kỳ, nhưng thương nhất vẫn là ba của tôi…” tôi đã sững sờ 
ngạc nhiên và xúc động, ngạc nhiên vì con tôi đến Mỹ lúc bấy giờ mới 7 tuổi không biết gì về quá khứ của tôi, xúc 
động vì tình cảm nhỏ bé của người con đã dành cho tôi, chợt nhớ ba tôi đã qua đời hơn 23 năm qua, tôi chỉ là một 
đứa con bất hiếu để quảng đời còn lại của tôi bao ân hận và tiếc nuối vì chưa một lần nói với ba  rằng “con thương ba 
lắm”  trong việc làm hay trong tâm tưởng … 

Nghe bà nội kể lại rằng gia đình đông con, ba đời trước, ông cố, ông sơ từ Cát Lái Giồng Ông Tố rồi về Tân 
Vạn giàu có 3 đời, nhưng đến đời ông bà nội đã nghèo khổ, đến đời ba và các cô tôi phải đi ở đợ cho người giàu có, 
ba tôi rất thương gia đình hôm nào về  thăm nhà là mua thêm thịt quà bánh cho hai em cũng không quên cho ông nội 
2 xị rượu đế. Ba tôi đã lớn lên trong thời loạn lạc nhiểu nhương, ban ngày Tây lùng, ban đêm Việt Minh kiếm, ba tôi 
phải trốn ngày trốn đêm, mấy ông Việt Minh về hoạnh hẹ đủ điều, cùng cực ba tôi phải đầu quân cho ông cò Pa 
Rem(?) ở bót Cây Điệp cùng thời với ông Ách Rép. Ách Nhuận, Đội Phương …v...v… với một thời ngang dọc lẫy 
lừng. Dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ba tôi được đưa về sư đoàn 21 tại Hậu Giang và giải ngũ năm 1965. Ba 
tôi đã dùng số tiền truy lãnh giải ngũ mua mảnh vườn nhỏ tại quê ngoại Bình Đa. Chính nhờ mảnh đất nầy gia đình 
anh em tôi sống đắp đổi trong thời kỳ đen tối của đất nước. Nhớ thời ba tôi còn mạnh, sinh hoạt và làm ăn tại Hóa An, 
luôn về nhà với những thực phẩm hằng ngày cho gia đình chúng tôi. Thời gian qua đi trong một đêm về, ba tôi bị tai 
nạn xe trên xa lộ Biên Hòa phải đưa xuống nhà thương Chợ Rẩy, vết thương ở đầu đã ảnh hưởng đến thần kinh… Ba 
tôi đã kéo dài cuộc sống trải dài qua cuộc đổi thay của đất nước. Cuộc sống khó khăn với tính tình thất thường của ba 
tôi khi có rượu vào, ba tôi luôn đập phá gây kinh hoảng cho cả gia đình, trước mắt má tôi là người gánh chịu nhiều 
nhất. Ngày tôi ra khỏi tù trở về chung sống với gìa đình, tôi cùng các em đã đứng về phía má, trong một cơn chấn 
động vì thương má, tôi đã nặng lời với ba đến nỗi có nhiều ngày cha con không nói chuyện với nhau. Tôi nhớ lại vào 
một buổi sáng sớm, ba tôi đã đánh thức tôi dậy pha sẵn 2 ly cà phê, kế đến ba đã nói lời xin lỗi với tôi, chưa đợi ba tôi 
dứt lời tôi đã quỳ xuống sụp lạy ba với đôi hàng nước mắt …  

            Tôi biết ba tôi cũng có một thời tuổi trẻ hiên ngang, sau nầy tôi có gia đình và lên chợ Biên Hòa làm ăn, ba tội 
vẫn thỉnh thoảng đạp xe qua bến đò Kho, vòng cù lao Phố qua thăm tôi, tình cờ gặp anh Lê Ngọc Sâm (hiện ở 
Virginia) là con trai thầy giáo Hai dạy ở Bến Gỗ  lúc bấy giờ đang bán vé số cạnh thùng nước đá của tôi, anh Sâm 
nhắc lại những kỷ niệm xưa một già một trẻ, thầy giáo Hai, thầy đội Xường đôi bạn tâm đắc và lịch lãm; anh Sâm thời 
bấy giờ chỉ là đứa bé chạy đi mua rượu, thầy giáo Hai đã mất lâu rồi nay gặp lại cố nhân, anh Lê Ngọc Sâm chỉ biết 
đãi phần cơm trưa đạm bạc của mình nhưng đậm đà hương vị, không biết làm sao lúc bấy giờ chúng tôi thấy rượu đế 
uống ngon không thể tả được … 

 Ba tôi mất năm 1987, ông đã ra đi một cách an bình trong đêm sau buổi chiều ăn uống với mấy đứa em tôi, sự ra đi 
đột ngột không để lại một lời trăn trối và không hành xác những người thân. Ba tôi đã ngủ yên, riêng má tôi vẫn còn 
thổn thức, phải chăng nghĩa vợ chồng không trọn; đành rằng má tôi là người gánh chịu khổ đau, nhưng biết đâu đó 
cũng có vài lần nặng lời xúc phạm đến ba tôi, đã tạo cho ba tôi nhiều ẩn ức, đến nỗi chỉ có rượu vào mới phát ra 
được, đơn thuần vì má làm việc vất vả chạy cơm gạo cho gia đình, hơn nữa má đã quá nặng tình cảm với chị em má, 
trong lúc khó khăn đói kém má đã mang hết chia xẽ cho cậu cho dì trong sự thèm khát của ba tôi … 

            Riêng tôi vẫn mãi là đứa con bất hiếu, nếu con người mất đi còn lại linh hồn, ba hãy tha thứ tội cho con, để 
con được an tâm đứng thẳng làm người. Kính mong ba tôi  để lại cho con tấm lòng của ba. Vì ba tôi nghèo lắm không 
tiền tài của cải, ba tôi chỉ có một tấm lòng với tha nhân. Trong nửa đêm đám tang ba tôi, dù trời mưa trời gió vẫn có 2 
vị bô lão đạp xe đạp từ Long Bình Tân, Bến Gỗ thắp cho ba tôi 2 nén nhang với lời khấn vái nghẹn ngào: “thắp cho 
thầy Đội nén nhang chúng tôi mang ơn thầy Đội” cũng đủ để ba tôi mĩm cười trước khi ra đi. Và lời nói chân tình của 
anh Lê Ngọc Sâm vẫn còn giữ mãi trong tôi hình ảnh của một người ba “Thắp cho chú Sáu nén nhang!!! Mầy đã mất 
đi một người cha đáng thương. Tao đã mất đi người chú đáng kính”. 

 Nguyễn Hữu Hạnh 
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PHÂN ƯU 
 
 

Được  tin buồn thân mẫu của quý đồng hương Vũ Thị Minh Tâm, 
Vũ Quốc Khanh,Vũ Thị Bích Thái, Vũ Thị Minh Thư, và là 
nhạc mẫu của đồng hương Nguyễn Khiêm Tốn là: 
                      

Bà  Quả Phụ  VŨ NGỌC LỘC 
                         Tự Bà Cô Nguyên 
                    Nhủ Danh Hoàng Thị Liên 
                         Pháp Danh Diệu Hưng 
 

Đã mãn phần ngày 26 tháng 5 năm 2010 
(nhằm ngày 13 tháng 4 năm Canh Dần) 

Hưởng thọ 83 tuổi. 
  
Hội Ái Hữu Biên Hòa California, đồng hương và thân hữu thành 
kính  phân ưu cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh người quá 
cố sớm về cõi Phật. 
   

                           Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

CHUYỆN VỀ THÁNG HẠ  
( Tháng 6/ 1975 ) 

 
Ta sẽ kể em nghe về tháng hạ 
Một ngày xưa ta buộc phải lên rừng 
Bỏ thành thị, bỏ gia đình ... tất cả 
Hành trang buồn, tủi nhục cõng trên lưng. 
 
Đầu đội trời chói chang, lê chân đất 
Cạnh bên ta rổn rảng những xích xiềng 
Bạn đồng hành chung chiếc còng, khóa chặc 
Ta trở về thời Trung Cổ đêm đen. 
 
Kìa những trại giăng giăng dây thép rỉ 
Những hào sâu nhọn hoắc vạt tầm vông 
Tường đá dựng che mảng trời âm ỉ 
Nòng đại liên lấp ló lổ đen ngòm. 
 
Ta đến đó cùng anh em thất trận 
Chốn giam cầm thừa bẩn thỉu hôi tanh 
Lòng ngơ ngác như sau cơn địa chấn 
Song sắt tù khép lại tuổi  xuân xanh. 
 
Bọn cai ngục ác tâm và hung bạo 
Đày đọa ta, "tù cải tạo" nhọc nhằn 
Lao động khổ sai, tả tơi manh áo 
Cơn đói hoành hành, chẳng có cái ăn. 
 
Từ hạ ấy, từng thu, đông xám ngắt 
Nhiều năm dư dưới cùm xích tơi bời 
Anh em ta, những người xưa biến dạng 
Xem hình hài như một lũ ma trơi. 

 
 
 
 

 
 
 

Ôi còn đâu? dáng phương phi ngạo nghễ 
Nếp nhung y, trán thẳng, nét kiêu hùng 
Con người giờ đây ngang hàng giun dế 
Chỉ còn trái tim, đóm lửa rưng rưng ... 
 
Nhiều bạn ta đã tàn hơi lực kiệt 
Đành xuôi tay, thần chết dẫn ra đi 
Ta cúi đầu thì thầm lời thương tiếc 
Nỗi ngậm ngùi đau xé phút lâm ly. 
 
Từ hạ ấy, quê hương trùm tang tóc 
Lũ vô thần dày xéo dãy non sông 
Khắp thành thị, thôn quê đầy gian tặc 
Ta bắt đầu lạc bước kiếp lưu vong. 
 

*** 
Chuyện tháng hạ ngày xưa ta đã kể 
Bài học này, em có nhớ hay không? 

 
 

 DƯƠNG QUÂN 
 

GÓP VUI 
 
Nhận được hồng thiệp của đồng hương Tống Văn Hỏ báo 
tin Lễ Thành Hôn cho thứ  nam là; 
 

Cậu Tống Thanh Phú 
Đẹp duyên cùng; 

Cô Lê Thanh Hiếu 
 

Hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 
10 giờ sáng ngày 24 tháng 7 năm 2010 

Tại 16129 Nordhoff St North Hills, CA 91343 
 
Xin góp vui cùng đồng hương Tống Văn Hỏ, chúc hai 
cháu Thanh Phú & Thanh Hiếu ba vạn sáu ngàn ngày 
hạnh phúc. 

                       
Hội Ái  Hữu Biên Hòa California 
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CŨNG ĐÀNH 
 

au những đêm dài đắn đo suy nghĩ, cuối cùng chị đã 
quyết định, mặc dù điều đó, nó như con dao sắc bén 
cắt từng mạch máu trong người chị, như làn roi quất 
mạnh từng tế bào trong cơ thể chị, như những hạt 

muối chà xát trên trái tim đang rướm máu của chị. 
Phải làm thế thôi, dù rằng chị không muốn, Lỗi ở chị 

mà, Mọi nguồn gốc bắt đầu căn nhà này có nhiều tiếng thở dài hơn nụ 
cười có những đêm ngổn ngang suy tư hơn những giấc nồng êm ả... là 
do chị. Phải do chị, tất cả mà. 
Chị còn nhớ mới ngày nào, anh và chị từng bước trong Thiên Đường 
hạnh phúc. Một mái ấm nhỏ, ngày hai buổi đi về có nhau và bao ước 
mơ tốt đẹp, cho cuộc sống. Chị nghĩ sẽ không có gì thay đổi được, 
không có gì phá vỡ làm tan biến được những gì anh chị đang có. Thế 
mà...nào ai biết được? 
Sau hơn năm năm chung sống, anh chị đều mong đợi một đứa con mà 
anh chị vẫn thường ví von là "Mặt trời nhỏ bé". Nhiều lúc thấy chị 
nôn nóng, anh nheo mắt bảo: 
— Làm gì gấp gáp thế em? Để từ từ hai đứa mình có thêm được 
giây phút vợ chồng son chứ. 
Chị trách yêu 
— Ích kỷ nhé. Sau này cha già con muộn mệt lắm nghe. Rồi anh 
chị cùng cười. 
Ngày tháng vẫn trôi qua ... Anh chị vẫn chưa thấy gì, sau cùng anh chị 
quyết định đi Bác Sĩ kiểm tra ... Kết luận của Bác Sĩ là anh vẫn bình 
thường, chị khó có thể có con ... Chị thất vọng, đau đớn nghe như sụp 
đổ tất cả. Anh tuy buồn nhưng vẫn an ủi động viên chị. Anh vẫn nhẫn 
nại đưa chị đến Bác Sĩ nầy rồi Bác Sĩ khác, rồi thuốc Nam, thuốc Bắc 
... chữa trị mọi cách, vẫn hy vọng ... đợi chờ. Thế kết quả có gì thay 
đổi đâu. Chị buồn, anh nào có vui. Nhiều lần nhìn thấy anh say mê 
ngắm những bé bụ bẫm hàng xóm chị nghe lòng tê tái. Có lần chị đề 
nghị anh xin con nuôi, anh lắc đầu: 
— Thôi, có con thì nuôi, xin con nuôi phiền toái lắm em ạ. 
Anh vẫn yêu chị, vẫn chu đáo với chị như ngày nào không gì thay đổi, 
có điều anh ít nói hơn, thường ngồi suy tư nhiều hơn trước. Chị biết 
anh buồn, anh ao ước, anh mong đợi như chị. Nhưng biết làm sao? 
Chị chăm chút anh hơn, lo từng bữa ăn giấc ngủ cho anh nhiều hơn. 
Chị hy vọng chút nào đó sẽ an ủi bù đắp được sự trống vắng trong 
lòng anh. Chị vẫn biết con người ta đâu phải chỉ có cơm ngon áo đẹp, 
đâu phải chỉ có cuộc sống tiện nghi đầy đủ là tất cả, mà người ta cần 
những gì đang mong muốn đang ước ao. Và điều đó... chị làm sao có 
thể? Chao ôi! Trời sao khắc nghiệt? 
Người xưa thường bảo:  "Cây độc không trái, gái độc không con". Chị 
tự biết, có bao giờ chị hiểm ác với ai đâu? Cư xử với bạn với người 
thân chị luôn nhận phần thua thiệt về mình. Có bao giờ chị làm ai rơi 

nước mắt vì chị đâu? Có bao giờ...và 
muôn lần "có bao giờ" đó không bao 
giờ có. Thế mà tại sao? Ước ao của 
anh chị có lớn lao đâu, nó rất bình 
thường với tất cả mọi người mà sao 
với anh chị nó lại quá xa xăm, với 
tay không tới, với tay trong hoài 
vọng mênh mông. Làm sao? 
Căn nhà xinh xắn của anh chị hình 
như rộng ra thêm. Một chút trống 
vắng, một chút mênh mông hình như 
càng ngày, càng dày đặc. Phải chi có 
tiếng cười trong trẻo, có giọng nói 
ngọng nghịu của trẻ thơ khỏa lấp. 
Những mảng sáng của cuộc sống 
hình như ngày càng hẹp dần trong 
lòng chị. Chị cố nhoi lên, cố làm 
bừng lên bằng những công tác xã hội 
từ thiện cùng bạn bè đoàn thể... 
Nhưng rồi sau đó, chị lại về với anh 
trong mong đợi rất xa xôi... Làm sao 
có thể lấy cái nầy bù đắp được cái 
kia? Cái nào cũng có cái giá riêng 
của nó.... Làm sao? 
Một buổi chiều, trong cơ quan rảnh 
việc, chị xin phép về sớm. Chạy xe 
quanh các phố một vòng. Bất chợt! 
Chị có lầm không? Hai tay chị run 
lên cầm xe không muốn vững, tìm 
chị đập mạnh, mắt chị hoa lên, mọi 
vật trước mắt khi ẩn, khi hiện không 
rõ. Dừng xe lại bên đường, cố tỉnh 
táo, chị nhìn phía bên kia. Không 
lầm. Không lầm thật rồi.... Anh! Anh 
đang nắm tay một phụ nữ... mặc áo 
bầu... bụng cao đội áo... Chị cố 
giương mắt lên. Ai kia? Người phụ 
nữ là ai đó? Và chị không kịp nhìn 
kỹ, thì hai người đã lên xe và chị chỉ 
còn kịp thấy người phụ nữ ngồi sau 
xe anh, đưa tay choàng qua eo 
anh...rồi mất hút giữa phố đông 
người.... 

Truyện Ngắn ….. 
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“ 
… Em đi để anh an tâm chăm 
sóc, yêu thương "Mặt trời bé 
nhỏ" mà anh vẫn mong đợi. 
Em đi để anh bình yên lo cho 
cuộc sống mới mà anh có 
trách nhiệm phải chu toàn ... 

“

Rụng rời, thẫn thờ ghé vào quán nước, chị ngồi xuống. Bao nhiêu câu 
hỏi cứ quay cuồng. Tại sao vậy? Tại sao anh lại như thế? Sao anh nỡ 
chà đạp lên tình yêu của chị? Cố tĩnh tâm... chị tìm câu giải đáp, tìm 
câu an ủi. Tại chị mà. Anh muốn một đứa con... nhưng chị không 
thể... Ngoài ý muốn của anh mà... Trách chi? Trách sao được? Rồi chị 
lại nghĩ. Bây giờ phải làm sao đây? Mọi ý nghĩ, mọi câu hỏi cứ luân 
phiên quay cuồng trong trí chị. Đau đớn, mệt mỏi, tuyệt vọng... Trước 
mắt chị lúc này mọi vật như tối sầm lại.. Chị gục xuống bàn. 

Lúc chị tỉnh dậy, đêm đã 
khuya. Nhìn quanh, chị 
biết mình nằm trong bệnh 
viện. Anh đang ngồi cạnh 
đầu giường, giọng mừng 
rỡ xen chút lo âu. 
— Em tỉnh rồi. Khỏe 
chưa em? Em làm anh lo 
quá. Có chuyện gì thế em? 
Cũng may nhờ có địa chỉ 
nhà trong xách tay của em, 
người ta báo cho anh hay 

kịp. 
Chị cố bình tâm 
— Không sao, hồi chiều đang chạy xe trên đường, bỗng dưng em 
chóng mặt quá, chỉ kịp ghé xe vào quán nước bên đường rồi ngất đi. 
Bây giờ em khỏe rồi, nhưng đầu còn choáng váng.  
— Anh về nghỉ và trông nhà đi. Em không sao đâu, mai Bác Sĩ 
khám lại em về. 
Chị phải nói mãi, anh mới chịu về. Lúc này, nằm một mình chị thèm 
khóc quá. Khóc đi, khóc cho tan nỗi niềm đau đớn. Khóc đi, khóc cho 
mọi đắng cay trong lòng trôi theo dòng nước mắt. Khóc đi, khóc cho 
nỗi hờn ghen bay ra khỏi lòng chìm xuống vực sâu... Khóc đi, khóc 
cho lòng nhẹ nhàng thanh thản và khóc để cho trái tim mạnh mẽ, đề 
đầu óc minh mẫn giải quyết mọi việc hợp tình, hợp lý. Chị khóc, khóc 
một mình, khóc mãi đến lúc thiếp đi lúc nào không biết. 
Sáng dậy, anh đón chị sớm. Lấy cớ còn mệt, chị muốn nằm bệnh viện 
thêm vài ngày nữa. Thật ra chị muốn một mình suy nghĩ, bình tâm 
cho lòng lắng xuống. Và sau đó chị trở về nhà, giữ vẻ tự nhiên để anh 
không nghĩ ngợi điều gì cả. Vẫn ngày hai buổi đi làm về đều đặn, chị 
vẫn bình yên với những cơn sóng ngầm luôn gợn nhẹ trong lòng. Anh 
nào biết. Rồi chị kín đáo theo dõi tìm hiểu, tìm hiểu thêm chuyện anh 
và người phụ nữ đó để giải mã bài toán chưa tìm ra đáp số ... Sau ít 
lâu, chị được một kết quả chính xác. Người phụ nữ ấy là bạn thân cũ 
của anh ngày trước, chị ấy đã yêu anh trong đơn phương. Từ khi anh 
cưới chị, chị ấy vẫn sống trong cô đơn, trong mối tình một hướng... 
Rồi một ngày gặp lại anh trong buổi tiệc, chuyện trò tâm sự được biết 
hoàn cảnh của anh. Thế rồi, một ngày, hai ngày, và từ đó... cho đến 
chiều hôm ấy trên đường chị đã bắt gặp. 

Tại chị. Lỗi tại chị mà. Anh có muốn 
phụ chị đâu? Ngày còn đi học, chị 
còn nhớ những cô bạn gái đẹp 
thường trao đổi với nhau bằng giọng 
đầy tự tin, kiêu hãnh: 
— Tớ mà quen hay yêu người 
nào đó, tớ không bao giờ để người 
đó phụ mình trước đâu, người phụ 
bạc phải là tớ thôi. Có như vậy mới 
chứng tỏ được bản lĩnh của người 
đẹp chứ 
Chị lắc đầu, mỉm cười không ý 
kiến.... Ngày nay, nếu gặp lại các bạn 
ấy, chị sẽ nói: 
— Sống như vậy là bạn chưa 
yêu, hoặc chưa biết yêu. Đã yêu rồi, 
sao lại phụ người ta để dành chiến 
thắng? Đã yêu rồi sao không dám hy 
sinh cho người yêu mình hạnh phúc? 
Đã yêu rồi, dù có đôi đường, đôi ngả, 
khi nhớ về nhau vẫn còn chút gì để 
giữ lại trong lòng nhau chứ. Đúng 
không? 
Mãi, rồi vượt lên với chính mình. 
Chị quyết định ra đi. Chị viết cho 
anh bức thư rất dài, đầy nước mắt mà 
chị không nhớ hết, không dám đọc 
lại. Chị chỉ còn nhớ được một đoạn." 
... Nếu nói là em không đau buồn, 
không ghen hờn là không đúng. Em 
là phụ nữ mà. Em là vợ, làm sao lòng 
em không dậy sóng, không nổi bão 
dông? Em phải ra đi thôi. Đó là lối 
thoát tốt nhất cho cả hai. Em đi để 
anh an tâm chăm sóc, yêu thương 
"Mặt trời bé nhỏ" mà anh vẫn mong 
đợi. Em đi để anh bình yên lo cho 
cuộc sống mới mà anh có trách 
nhiệm phải chu toàn ... Cho em cảm 
ơn người phụ nữ đem đến cho anh 
được mong ước mà em không thể. 
Cám ơn anh đã cho em những tháng 
ngày êm đẹp nhất đời mà em không 
bao giờ quên được. Em không giận 
trách gì anh đâu. Lỗi tại em mà. Số 
phận đã như thế... 
Cũng đành thôi ...! 

 Châu Mỹ Quế 

Viết xong, ngày 30 tháng 5, 2010 
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CHÚC MỪNG 

 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa tổ chức buổi họp mặt  
truyền thống Kỳ 9 từ 10:00 AM đến 3:00PM ngày 3 tháng 7 năm 2010 
tại Seafood Kingdom Restaurant - 9802  Katella Ave. Anaheim CA 
92804. Dịp này, chúng tôi kính chúc buổi họp mặt của Quý Hội được 
thành công mỹ mãn. 
                

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Biên Hòa California 

AN PHẬN 

(Nói tiếp chuyện CŨNG ĐÀNH của Châu Mỹ Quế) 

 
 

Sáng nay, như thường lệ, chị thức dậy làm điểm tâm cho anh. Đợi anh 
lên xe ra khỏi nhà, chị lật đật vào phòng thu dọn quần áo, ít vật dụng 
và với tay lấy bức hình ngày cưới của hai người để ở đầu giường bỏ 
vào va ly rồi khoá lại. Xong xuôi, chị đặt bức thư vừa viết cho anh tối 
hôm qua lên bàn. Nhìn lại căn nhà thân yêu lần cuối, nước mắt chị 
tuôn đầm đìa, chị chạy vội ra khỏi nhà, chỉ sợ nếu mà chần chờ nán 
lại thì chị sẽ đổi ý. Chị phóng xe đến nhà cô bạn thân. Thấy mắt chị 
đỏ hoe cô bạn giật mình: 
— Bồ sao rồi? Cãi nhau với chàng hả? 
Chị lắc đầu: 

— Chuyện dài lắm, để từ từ mình sẽ kể bồ nghe. Bây giờ cho mình 
gửi cái vali ở đây, mình chạy vào sở xin nghỉ việc. Nếu ông xã 
mình có đến hỏi về mình bồ nhớ bảo là mình không đến đây. 
Nhớ làm ơn giúp mình... Tuyệt đối dấu kín việc mình đến đây, 
đừng cho anh biết nhé. 

Đem vali dấu vào phòng bạn, rồi chị lái xe đến Công Ty xin nghỉ 
việc. Cả sở đều ngạc nhiên, không ai hiểu lý do tại sao chị thôi việc 
một cách đột ngột như thế....Chị trở về nhà cô bạn, ngồi tâm sự kể rõ 
đầu đuôi chuyện gia đình anh chị, người phụ nữ mang thai và "Mặt 
Trời bé nhỏ" của anh... Cô bạn nghe xong chỉ thở dài thương xót. 

— Bồ đã quyết định như thế thì "Cũng Đành" vậy. Mình chẳng 
biết khuyên bồ làm sao, tùy bồ. Bây giờ bồ tính đi đâu? 

— Mình sẽ đi thật xa, khỏi thành phố này, mình cần yên tĩnh, cần 
thời gian để hàn gắn vết thương. Mình biết anh còn thương 
mình lắm, mình thì không bao giờ có thể quên anh, nhưng hoàn 
cảnh trớ trêu. Lỗi tại mình chứ không phải tại anh. Tại mình 
không thể sinh cho anh một mụn con. Mình đành phải nhường 
anh cho người khác, người có điều kiện mang niềm vui đến cho 
anh. Thế cũng hợp tình, hợp lý thôi ...   

— Bồ cao thượng quá, tại sao bồ lại chịu thiệt thòi? Đem người 

yêu giao cho người ta để rồi 
đau khổ? 

— Vì mình yêu anh với tất cả 
chân tình, và chắc anh cũng 
vậy. Khi yêu thì phải chia sẻ, 
hy sinh mà không tính toán, 
miễn người yêu mình vui là 
được rồi. Mình hy sinh để anh 
Hạnh Phúc, đó cũng chính là 
Hạnh Phúc của mình đấy. Bồ 
hiểu mình chứ? 

— Mình biết chắc chắn là anh sẽ 
đến đây tìm mình, vì anh biết 
mình chỉ có bồ là bạn thân 
thôi. Nếu thương mình, xin bồ 
làm ơn đừng nói gì với anh 
cả, cứ làm như không hề gặp 
và tiếp xúc với mình. Bồ nhất 
định phải giúp cho mình hoàn 
thành điều mong ước này nhé. 

— Mình chưa biết sẽ đi về đâu? 
Có lẽ mình sẽ đi thật xa, đến 
một nơi mà anh không thể nào 
tìm được mình. Khi mình đã 
yên ổn, mình sẽ liên lạc với 
bồ và sẽ cho bồ biết nơi mình 
ở, bồ nhất định hứa là không 
cho anh biết nhé. Đêm nay, bồ 
cho mình ở lại với bồ một 
đêm, sáng mai mình sẽ đi 
sớm. 

Đêm hôm đó, hai người bạn nằm bên 
nhau tâm sự, rồi cùng khóc sướt 
mướt. Chị khóc như mưa, nước mắt 
chị cứ tuôn dài, tuôn mãi không 
ngừng. Chị tự hỏi: Chị đã có lỗi gì? 
Sao đời chị lại khổ như thế này? 
Ngày mai chị sẽ sống ra sao khi thiếu 
bóng anh bên cạnh? Năm năm chung 
sống mặn nồng. Năm năm tình yêu 
của anh chị dành cho nhau thật đẹp. 
Nào ngờ? Tại chị. Tại chị tất cả. Từ 
tận cùng trái tim, chị cảm thấy mình 
có lỗi vì đã không làm được một việc 
thiêng liêng mà người phụ nữ kia đã 
làm được cho anh. Như thế thì sự ra 
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đi của chị là đúng.... Nghĩ miên man mãi rồi chị chìm vào giấc ngủ. 
Sáng hôm sau, chị thức dậy thật sớm, từ giã bạn để đi, chị không 
muốn nán lại sợ có thể anh sẽ đến tìm, sẽ gặp chị rồi mối tơ tằm lại 
khó gỡ. Chị ra đi trong vội vã và nước mắt tuôn dài. Chị đi mãi, đi 
mãi, cuối cùng chị quyết định lên Cao Nguyên ở. Chỉ có nơi đây là 
vắng vẻ và yên tĩnh, chỉ có nơi đây anh sẽ không tìm ra chị và chỉ có 
nơi đây chị sẽ tìm được sự thanh thản của tâm hồn. Và sẽ cho chị thời 
gian để suy nghĩ. Thế là chị mua vé lên miền cao nguyên xa. 
Chị tìm được một việc làm tại ngay thành phố. Mướn một căn phòng 
nho nhỏ đủ tiện nghi cho một người độc thân. Đi làm về, chị thơ thẩn 
chạy xe đi vòng quanh phố thị, rồi lên thăm các khu núi đồi cao, thăm 
các làng mạc nhỏ bé.  
Một hôm, chị lạc vào một Cô Nhi Viện. Chị nhìn thấy đàn trẻ nhỏ ở 
một khu giáo đường, quây quần chung quanh các Soeur trong bộ áo 
dòng đen, đàn trẻ độ vài chục đứa. Các bé khoảng từ 3 đến 7-8 tuổi, 
khi xe chị đang vào cổng Viện, đám trẻ thấy có người lạ cùng giương 
mắt nhìn. Ôi! Những cặp mắt ngơ ngác trẻ thơ thật mơ màng và dễ 
thương làm sao! Lòng chi chợt chùng xuống, Chị cúi đầu chào các 
Soeur. 

— Thưa Soeur, con mới dọn lên đây được một tháng, và làm việc 
ở dưới Phố, giờ rảnh rỗi con hay đi tham quan cho biết phố thị, 
hôm nay con bất chợt nhìn thấy Cô Nhi Viện và các bé dễ 
thương quá nên ghé vào thăm... 

— Không sao, con cứ tự nhiên, các cháu nhỏ này đang chờ người 
hiếm muộn đến xin. Con cứ ra chơi với các cháu. 

Nhìn những khuôn mặt ngộ nghĩnh, dễ thương của trẻ thơ, chị xúc 
động, chị nâng niu, vuốt ve từng đứa. Có đứa mới bi bô, có đứa đã 
biết thỏ thẻ những lời con trẻ dễ mến. Nhìn đám trẻ mồ côi, chị xót xa 
vô cùng. Bất chợt lệ lại trào ra trên mắt chị. Một Soeur nhìn thấy vội 
hỏi 
— Con sao thế? Con có tâm sự phải không? 
Chị mủi lòng òa khóc, rồi chị theo Soeur vào phòng làm việc, chị tỷ 
mỉ kể cho các Soeur nghe rõ nỗi đau của chị. Đợi cho chị dịu bớt cơn 
xúc động. Mẹ Bề Trên mới nói 
— Thôi con ạ. Mỗi người một số. Người mong con không được, 

người có con lại đem bỏ rơi. Thật trớ trêu. Con ráng tĩnh tâm. 
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, dần dần con sẽ khuây khỏa. 
Nếu con có rảnh, hãy lại đây cùng các Soeur chăm sóc cho lũ 
trẻ vô tội này, đó cũng là một việc thánh thiện và may ra cũng 
làm cho con vơi bớt niềm đau. 

Thế là từ đó, sau giờ làm việc, những khi rảnh rỗi chị đều chạy xe đến 
Cô Nhi Viện, phụ các Soeur chăm sóc đàn trẻ mồ côi. Ngày tháng qua 
nhanh, dần dần chị quen và thương yêu quấn quýt bên đàn trẻ nhỏ. 
Chúng đem đến cho chị những nụ cười, những niềm hạnh phúc nho 
nhỏ, và nhất là khi nghe những lời thỏ thẻ của chúng, lòng chị ấm áp 
vô cùng. Thấm thoát chị đã ở đây gần 1 năm rồi. 
Chị và cô bạn vẫn thường xuyên liên lạc thư từ, chị biết anh đã nhiều 
lần gọi điện thoại và đến nhà cô bạn hỏi thăm về chị. Anh buồn rầu, 

vật vã. Anh khổ sở, hối hận là đã làm 
chị buồn. Anh tiều tụy, đáng thương. 
Anh bảo là anh quá ích kỷ - chỉ vì 
anh mong muốn có được một "Mặt 
Trời Bé Nhỏ" mà anh đã làm đau 
lòng chị. Anh ước ao được gặp chị 
để anh quỳ xuống xin chị tha lỗi cho 
anh. Ngày nào mà anh chưa nghe tin 
tức của chị thì anh không thể nào 
sống vui với gia đình mới của anh 
được. Cô bạn khuyên chị nên viết 
cho anh vài dòng để anh yên tâm mà 
sống. Anh còn trách nhiệm với 2 
người nữa trong cuộc đời của anh 
bây giờ. Anh không thể để họ khổ vì 
anh được. 
Nghe lời bạn, chị viết về cho anh 
một lá thơ, nhờ cô bạn trao dùm: 

Anh thương yêu: 
Em biết anh đang tìm kiếm, 
mong tin em. Em, bây giờ 
đang ở một nơi rất bình yên 
và hạnh phúc, bên em có đàn 
trẻ nhỏ rất cần sự chăm sóc 
của em. Không những em đã 
có "một mặt trời bé nhỏ" mà 
em còn có rất nhiều khuôn 
mặt trẻ thơ thật dễ thương. Vì 
thế nên em càng hiểu là tại 
sao anh tha thiết có một đứa 
con như thế. Em đang sống 
với bầy trẻ với những tiếng 
cười vô tư, không phiền 
muộn. Chúng đem đến cho 
em một thứ tình yêu thương 
đáng quý. Em cám ơn anh đã 
quan tâm và lo lắng cho em. 
Yên tâm anh nhé. Em vẫn 
bình yên. Anh đừng lo cho 
em, tâm hồn em rất thanh 
thản, không buồn giận, ghen 
tuông. Em mừng khi biết anh 
đang hạnh phúc bên một mái 
ấm gia đình. Con gái của anh 
nay chắc cũng đang bập bẹ 
gọi "Ba Ba", chắc chắn là 
anh vui khôn tả phải không 
anh? Em mừng cho anh và cô 
ấy. Em chúc phúc đến gia 
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đình anh. Nếu anh còn thương nhớ đến em thì anh hãy nên giữ 
vững cái Hạnh Phúc mà anh đang có anh nhé. Đó là một mái 
ấm gia đình tuyệt vời đấy anh ạ. Sẽ có một ngày em về thăm 
gia đình anh. Bây giờ anh hãy yên vui bên cạnh mẹ con cô ấy 
anh nhé. Hai người thân đó không làm gì nên tội. Anh nên 
dành hết tình yêu thương cho họ. Còn em, vẫn là người bạn 
đường bé bỏng của anh ngày xưa và mãi mãi. 
Thôi xin tạm biệt anh. Chúc anh luôn luôn vui mạnh. Cho em 
nhắn lời thăm cô ấy và hôn baby nha anh. 
Yêu anh, 
Em 

Một ngày cuối Thu, bên quán nước năm xưa, Chị ngồi nhìn ra con 
đường trước mặt, và chị cũng nhìn thấy anh, người phụ nữ năm xưa, 
lại lụp xụp trong tà áo bầu. Hai người đang tay trong tay cùng vui 
cười đẩy chiếc xe nhỏ có một bé gái xinh xinh trong chiếc áo đầm 
màu hồng nhạt, tóc cột hai chùm nơ, miệng bí bô gọi "Ba Ba". Anh 
quay lại tươi cười với bé. Ôi một gia đình hạnh phúc! Chị thấy vui với 
hạnh phúc của anh, không còn hờn ghen, buồn tủi mà chỉ có những 

vui mừng, thánh thiện khi biết anh 
đang vui vẻ trong mái ấm gia đình. 
Còn chị. Chị đã có đàn trẻ nhỏ trong 
Cô Nhi Viện rồi. Cứ lâu lâu lại thấy 
có trẻ con mới đem bỏ vào Viện. Chị 
thật xót xa không hiểu ai đã tàn nhẫn 
tạo sinh ra chúng, rồi lại đem bỏ đi. 
Trong khi, chính chị, tìm một mụn 
con mà sao khó quá! Và rồi chị quyết 
định xin một bé gái về làm con nuôi. 
Chị bàn với các Seour trong Viện thì 
được chấp thuận ngay. Các Sœur lo 
thủ tục cho chị nuôi một bé gái kháu 
khỉnh vừa tròn 1 tuổi, chị ra tòa làm 
giấy khai sanh. Chị để tên anh là Cha 
và chị là Mẹ, chị đặt tên bé là Bình 
Minh…. 
Thế là, chị cũng đang có một đứa 
con mang tên họ của anh. Cô bé 
Binh Minh thật dễ thương, bé đem 
lại cho chị thật nhiều niềm vui, hòa 
trong những tiếng cười dòn. Cặp mắt 
đẹp của bé làm cho chị gần gũi và 
thương bé không biết bao nhiêu. Giờ 
đây, chị cũng đang làm mẹ. Sau giờ 
làm việc, chị và Bình Minh quây 
quần, vui chơi với nhau, hay cùng 
nhau vào Cô Nhi Viện thăm các 
Sœur và các trẻ khác. Đi đâu chị 
cũng dắt Bình Minh theo. 
Có nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, rồi 
chị lại tự nhủ: Đời chị như thế này 
cũng tạm ổn, chị vui và An Phận với 
cuộc sống hiện tại của chị. Lâu lâu 
chợt nhớ đến anh, chỉ một thoáng 
buồn vương mi mắt rồi chị lại quên, 
để quay trở lại vui đùa với Bình 
Minh. Nghe tiếng con bé gọi “Mẹ, 
Mẹ” là chị quên hết ưu phiền. Mẹ 
con chị rất Hạnh Phúc, chị sẽ cố 
gắng nuôi nấng, dậy dỗ cho Bình 
Minh nên người. Như thế là mãn 
nguyện rồi, Chị chẳng mong gì hơn... 
 

Viết xong June 2010 
Kiều Oanh Trịnh
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Chào Đón Phạm Phú Vĩnh 
Khóa I  Ngô Quyền 

rong tập thơ đề tặng của tác giả Dương Quân, một câu châm 
ngôn được nhắc đến: “Trên đời có ba cái quý là  sách cũ rượu 

cũ và bạn cũ”. Sách cũ chúng ta còn cơ may tìm được trong cái 
duyên nào đó, rượu cũ phài đòi hỏi người lịch lãm  biết thưởng 
thức và nhiều tốn kém; riêng về bạn cũ  tạm không nhắc đến 

nhũng người bạn thường gặp. Đặc biệt phải là người bạn cũ cùng trường cùng khóa và cùng lớp; đã không gặp nhau từ 
lâu  đến từ phương trời xa lạ mà khoảng cách được tính bắng  giờ bay. Trong tình cảm trân quý đồng môn chung mái 
trường Ngô Quyền, đồng hương Biên Hòa chúng tôi đã có niềm hạnh phúc khi được cùng quý Thầy Cô các đàn anh 
khóa I cùng tiếp đón người bạn cũ Phạm Phú Vĩnh đến từ Canada vào chiều Chủ Nhựt 23/05/2010.  

 Hình ảnh đầu tiên đươc ghi nhận là sự chào kính, cái bắt tay thân tình giữa thầy và trò sau hơn 40 năm,  Thầy 
Phan Thanh Hoài và anh Phạm Phú Vĩnh, trong sự bùi ngùi xúc động anh Phạm Phú Vĩnh  đã nhắc lại những môn dạy 
của thầy Phan Thanh Hoài, cũng như trang trọng giới thiệu quý Thầy Cô với người bạn đời của anh. Ngoài Thầy Phan 
Thanh Hoải, Thầy Nguyễn văn Phố, Cô Huỳnh Thanh Mai còn có cô Tiêu Quý Huê. Đặc biệt hôm nay cũng có sự góp 
mặt của đồng hương Biên Hòa anh chị Lê Bình An em của thầy Lê Hồng Sanh vừa mới định cư tại Nam California. 
Anh chị Phạm Phú Vĩnh  không quên cám ơn bè bạn anh Dương Minh Chấn chủ nhà anh chị Chung Kiệt đã tạo điều 
kiện cho anh gặp lại Thầy xưa Bạn cũ. Dù bận rộn chuẩn bị thức ăn cho thực khách, anh chị Chung Kiệt luôn tươi cười 
nói rằng nhà cửa nhờ có bạn bè đến chơi ồn ào vui vẻ con cái mới ăn nên làm ra và tạo thêm nhà mới.  Ngoài những 
người bạn lâu rồi không gặp như anh Lê văn Nghĩa, anh Đạo, anh Quang, anh chị Nguyễn Đức Hiền, anh Phạm Phú 
Vĩnh lần đầu tiên biết được các khóa đàn em, anh chị Tô Anh Tuấn, anh chị Đinh Hoàng Vân, anh chị Bữu Phượng 
Liên, chị Ma Ngọc Huệ, chị Võ Thị Ngọc Dung ... v…v.. Những kỹ niệm về bạn cũ trường xưa chợt hiện về, anh 
Phạm Phú Vĩnh đã nhắc lại những ngày học đầu của Trường Trung Học Ngô Quyền, khóa I của anh được học tại 
trường Nguyễn Du, chuyển qua trường Nữ Công Gia Chánh trước bệnh viện Biên Hòa sau đó mới dời về trường Ngô 
Quyền bây giờ. Cũng giống như bao bạn bè Ngô Quyền khác, lao vào cơn trốt xoáy của cuộc đời theo vận nước nổi 
trôi, ra trường đi lính sau  ở tù vượt biên, hiện thời gia đình anh Phạm Phú Vĩnh đang định cư tại Torronto Canada, 
chưa một lần trở lại Việt Nam, sau bao năm làm việc vất vả, nay đời sống ổn định và đầy đủ; nhưng cái thiếu trong anh 
vẫn là tình đồng hương Biên Hòa và nhất là hai tiếng Ngô Quyền mến yêu. Nhất là tên mỗi người bạn  học gắn liền 
những kỹ niệm, những lời trêu  chọc quái ác với người bạn Bắc kỳ Ngô Gia Hậu, những biệt danh Phát Lùn,Vĩnh Cầy, 
Diệp Đầu Bạc, Châu Cò, hay những cái tên luôn nhắc nhớ  như Ngô Thanh Phong,Võ Hoàng Châu, Nguyễn Văn 
Muôn, Đào Văn Công , Trương Minh Sang … v…v... Bên cạnh còn những mối tình thầm lặng ”hồng nhan đa truân”, 
nhiều người trồng cây si người đẹp Huỳnh Thị Nhũ, chị Liễu để đến bây giờ hai chị vẫn còn cuộc sống độc thân, cũng 
như nhắc đến sự đóng góp cho người bạn cùng khóa gặp khó khăn ở quê nhà chị Huỳnh Thị Đỗi. Một buổi chiều đẹp 
với khung cảnh ấm cúng và thân tình, theo anh chị Phạm Phú Vĩnh chưa tìm thấy tại quê hương thứ hai. Ánh mắt của 
thầy, nụ cười của cô, sự  chào đón nồng ấm của đồng môn, chân tình của người bạn đến trễ Đỗ Trung Quân, hòa lẫn 
những câu nói tiếng cười rộn rã cũng đủ ấm lòng người đến từ miền đất lạnh giá. Riêng anh chị Lê Bình An mới đến 
Hoa Kỳ cũng như lần đầu đến với Ngô Quyền Biên Hòa rất vui khi gặp lại đồng hương và vui hơn khi thấy tình cảm 
nồng ấm của thầy trò, bạn bè Ngô Quyền tại hải ngoại. 

            Tiệc vui cũng phài tàn, anh chị Phạm Phú Vĩnh tạm chia tay thầy cô và các bạn đồng môn. Sáng sớm Thứ Hai 
lên nhà anh Dương Minh Chấn tại Bakersfield, còn gặp gỡ nhóm bạn cũ nói chuyện mầy tao, thằng nầy thằng nọ, đã 
lãng quên từ lâu, những tiếng nói khó nghe nhưng thân mật và gần gũi của tháng ngày còn đi học… 

“Phải chi dòng sông Đồng Nai chảy ngược, có thể tôi đã thấy lại mình trong sân trường ngày trước                
Phải chi vặn đồng hồ cho quay ngược được. Chắc giờ nầy mình thư sinh áo trắng quần xanh”.               

(Trần Kiêu Bạc) 
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