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Ban Điều Hành Hội Aí Hữu GS và CHS  
Trung Học Trịnh Hoài Đức - Bình Dương: 

 
Cố Vấn: GS Nguyễn thanh Liêm, GS Nguyễn trí Lục,  

CHS Nguyễn văn Tiếp (khoá 9), CHS Nguyễn văn Diệp (khoá 5) 
XLTV Hội Trưởng: CHS Nguyễn kim Nên (khoá 9), Email: vo-nguyen@comcast.net 

Hội Phó đặc trách liên lạc & báo chí: CHS Từ minh Tâm (khoá 11) 
Email: minhtam_08@yahoo.com 

Thủ Quỷ: Vương Gái (khoá 9) Email: lindamistletoe@yahoo.com 
Ban Giao Tế Xã Hội: CHS Nguyễn ngọc Phát (khoá 1- Email: tungocyen912@gmail.com), 

CHS Trần văn Ngôi (khoá 2), CHS Jeaneret Cẩm Hồng (khoá 6) 
 

Đại diện tại các địa phương: 
Sydney: CHS Đỗ thị Anh (khoá 2), Email: anh_do1944@yahoo.com.au 

Melbourne: CHS Trần văn Khanh (khoá 3), Email: vk_tran@hotmail.com 
Canada: CHS Nguyễn thị Kim Oanh & Nguyễn thị Minh Lan (khoá 9), Email: 

tran.thachoanh@gmail.com 
Texas: CHS Nguyễn Kim Nên (khoá 9), Email: vo-nguyen@comcast.net 

San Jose: CHS Nguyễn thị Bì (khoá 9), Email: btran42@yahoo.com 
Sacramento: CHS Nguyễn văn Đông (khoá 9), Email: dongnguyen50@yahoo.com 
San Diego: CHS Nguyễn thị Khoẻ (khoá 3), Email: truck20nguyen@yahoo.com  

Nam Cali (Orange County và vùng phụ cận): CHS Nguyễn thị Phương (khoá 6), Email: 
lynguyenvan40@yahoo.com 

Liên lạc tại VN: Trương Huê Mỹ (khoá 8),  Email: mytruong247@gmail.com,  
                      Huỳnh Xuân Khai (khoá 12), Email: huynhxuankhai@gmail.com 

Trước thềm năm mới Ất Mùi 2015 
Kính chúc quý thầy cô nhiều được nhiều sức 
khoẻ, an khang, tráng kiện, vạn sự như ý.  
Suốt đời cựu học sinh Trịnh Hoài Đức luôn 
luôn ghi nhớ công ơn khai sáng của thầy cô.  
 
 
Hội trưởng, 
Hội phó, 
và toàn thể CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức  
Bình Dương 
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Quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh 
Trịnh Hoài Đức thân mến, 

Mùa xuân sắp lại về với nhân gian. Đây cũng 
là thời điểm đặc san Trịnh Hoài Đức ra mắt quý 
thầy cô và anh chị. Năm nay là năm thứ 5 đặc 
san được phát hành khắp thế giới. Ngoài một số 
ít được in đặc biệt để tặng, do ngân sách eo hẹp 
nên đặc san chỉ đến với quý thầy cô và anh chị 
dưới dạng điện tử để đọc trên màn hình vi tính. 
Tuy nhiên, nhờ sự nhiệt tình cộng tác của nhiều 
tác giả bốn phương mà nội dung đặc san rất 
phong phú. 

Năm nay, ngoài các cộng tác viên thường 
xuyên, chúng ta sẽ được đọc tâm tình của GS 
Nguyễn Thị Đức, Phạm Đức Liên về thời gian 
quý vị đến dạy học tại trường Trịnh Hoài Đức. 
Lần đầu tiên góp mặt, CHS Huỳnh Thanh Hùng, 
Ngô Thị Nguyệt đã đóng góp những tài liệu, 
hình ảnh, bài viết đậm đà tình cảm. Thêm vào 
đó, rải rác trong đặc san, bạn sẽ đọc được những 
sáng tác của Con Gà Què, bút danh ngộ nghĩnh 
dễ thương và cũng rất bí ẩn của một CHS. Bạn 
hãy thử đoán xem bạn ấy là ai nhé. Đặc san cũng 
đăng lại một bài viết của CHS Nguyễn Công Tế 
lần đầu tiên viết về Xứ Búng Ngọt Ngào. Tiếc 
thay, anh đã mang trọng bịnh và từ giã chúng ta 
để lại biết bao thương tiếc. Về biên khảo, đặc 
san năm nay cũng có bài của CHS Hoàng Anh. 
Trước khi mất, anh đã dành thời gian để viết 
nhiều bài nghiên cứu lịch sử có giá trị và gởi cho 
Ban Biên Tập, dần dần, chúng ta sẽ được đọc 
những bài của anh trong đặc san của trường. Từ 
ngày có Sổ Tâm Tình đến nay, số bài thơ đã 
được đăng rất nhiều, bài nào cũng đầy tình cảm 
và nhiều kỷ niệm. Mục Vườn Hoa Học Trò chép 
lại một vài bài thơ hay trong Sổ Tâm Tình trên 
trang nhà Trịnh Hoài Đức để giới thiệu với bạn 
đọc bốn phương. Thêm vào đó, nhà thơ Chu 
Ngạn Thư lại có những vần thơ để thương nhớ 
về Hoàng Anh, một CHS đã mất sớm nhưng là 
người có công rất nhiều trong việc đề xuất và 
đóng góp vào đặc san Xuân những năm trước. 
Về nhạc, năm nay có tác phẩm Trường Xưa và 

Nỗi Nhớ của CHS Lê Hữu Nghĩa, lấy ý từ thơ 
của Con Gà Què nhắc nhớ những kỷ niệm về 
mái trường thân yêu. Bên cạnh đó, CHS Nông 
Thị Ngọc Điệp với Ngắt Lá Mai Vàng đã gởi 
gắm những tâm sự về quê xưa, trường cũ. Về 
hình ảnh, BBT nhận được thêm một số hình rất 
quý của CHS Hà Thị Cúc, Trần Múi, Võ Đông 
Điền, Nguyễn Thị Cẩm, Huỳnh Thị Thuỳ Linh, 
… nhờ đó, chúng ta sẽ được nhìn lại những 
gương mặt thân thương của một thời áo trắng.  

Việc thực hiện đặc san đã bắt đầu từ … năm 
ngoái. Sau khi ra mắt đặc san năm Giáp Ngọ, 
Ban Biên Tập đã bắt tay vào việc chọn lọc và 
đón nhận những bài viết của các CHS dành riêng 
cho đặc san. CHS Lý Thành Phước đã gởi bài từ 
tháng 3. CHS Lưu Thanh Bình đã gởi bài từ 
tháng 9. Hai bạn Ngọc Sương và Minh Lý gởi 
hồi tháng 12 năm trước nhưng hơi trễ nên bài 
viết phải chờ lại đến nay mới được ra mắt bạn 
đọc. Tất cả điều nầy nói lên sự quan tâm và đánh 
giá đặc san là một món ăn tinh thần quý giá dành 
cho mùa xuân của chúng ta.  

Đặc san xuân Ất Mùi – 2015, Trường Trung 
Học Trịnh Hoài Đức hình thành là do công sức 
của mọi chúng ta. Ban Biên Tập xin chân thành 
cám ơn sự ủng hộ trong việc đóng góp bài vở và 
hình ảnh của quý thầy cô và anh chị. Mong được 
sự cộng tác đều đặn cho đặc san năm tới. 

Nhân dịp xuân về, kính chúc quý thầy cô và 
anh chị một năm mới nhiều sức khoẻ, vạn sự 
như ý. 
 
Thay mặt Ban Biên Tập 
Đặc san Xuân Ất Mùi – 2015 
Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương 
Từ Minh Tâm 
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Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em 
cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức thân mến, 
    Mùa Xuân đã về trên quê hương yêu dấu của 
chúng ta. Đây là thời điểm gợi lại biết bao kỷ 
niệm của những ngày còn cắp sách đến trường.  
Tết đến rồi!. Lòng chúng ta bổng nôn nao nhớ 
làn gió mát se se lạnh những ngày cuối năm, rồi 
ta lại nhớ thiết tha sân trường Nam ngày Trại 
Tết. Dưới bầu trời xanh ngát, có đám đông học 
trò trai gái đang quây quần vui chơi mừng đón 
Xuân về. Hoài niệm những mùa Xuân đã đi qua 
của một thời áo trắng học trò, một lần nữa Đặc 
San Xuân THĐ năm Ất Mùi 2015 được phát 
hành và kính gởi đến quý thầy cô và các anh chị 
em CHS, như một món quà Tết trao cho nhau 
tình thân thương của đại gia đình Trịnh Hoài 
Đức . 
   Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em, 
   Chúng tôi còn nhớ 4 năm về trước ngày Đại 
Hội lần đầu, thầy Nguyễn Trí Lục đã nói: “Tôi 
rất vui khi Hội Ái Hữu CGS và HS THĐ được 
thành lập, tuy muộn màng so với các trường 
khác. Nhưng lại là một điều rất tốt vì đúng thời 
điểm. Bây giờ chúng ta có nhiều thì giờ  rảnh rỗi 
hơn, thành lập hội là việc tốt để chúng ta có cơ 
hội gặp gỡ thăm hỏi nhau”.  
    Hội Ái Hữu THĐ đã và đang phát triển tốt 
đẹp, nhờ sự quan tâm và sự dìu dắt tận tình của 
quý thầy cô, sự dấn thân phục vụ của các anh chị 
em trong Ban Điều Hành, và quan trọng nhất là 
sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các CHS 
THĐ ở hải ngoại cũng như ở quê nhà. 
    Nhìn lại những hoạt động của Hội chúng ta 
trong năm qua, chúng ta có thể nói đây là một 
năm bận rộn nhưng cũng phấn khởi và vui tươi 
nhất.  

Năm qua, đặc san THĐ Xuân Giáp Ngọ đã 
được quý thầy cô và anh chị đóng góp bài vở và 
ra mắt đúng hẹn. Tuy chúng ta chưa đủ ngân quỹ 
để in và gởi đến từng người mà chỉ có thể đọc 
trên mạng, nhưng hình thức và nội dung đặc san 
rất phong phú đem lại những món ăn tinh thần 
trong dịp xuân về. Xin cám ơn BBT đặc san đặc 
biệt là chủ bút Minh Tâm – CHS khoá 11. 

Đầu năm Giáp Ngọ, theo thông lệ, cứ mỗi độ 
Xuân về là lúc các cựu học sinh THĐ ở khắp nơi 
trên thế giới lại có cơ hội thực hiện ước mơ đền 
ơn đáp nghĩa cho quý thầy cô, món quà này 
không là bao nhưng tràn đầy giá trị tinh thần. 
Hai CHS Huê Mỹ và Xuân Khai đã đại diện cho 
hội đi chúc Tết quý thầy cô ở quê nhà. 
    Ở hải ngoại, tại thành phố Houston, Texas có 
buổi cơm trưa thân mật, do các CHS/THĐ tổ 
chức để có dịp gặp gỡ hàn huyên cũng như tỏ 
lòng biết ơn và kính mến quý thầy cô. 
     Cũng trong tinh thần Uống Nước Nhớ 
Nguồn, CHS/THĐ ở Nam Cali đã tổ chức 
chuyến thăm Tết thầy cô trong vùng Little 
Saigon. Ngày đầu năm các anh chị CHS đi mừng 
tuổi thầy cô là một việc làm rất hiếm có trên đất 
Hoa Kỳ, vì phố xá bao la khó mà quy tụ để cùng 
nhau đi thăm viếng. Sự nhiệt tình của các anh 
chị qua chuyến đi đã thể hiện lòng kính mến và 
nhớ ơn quý thầy cô mỗi độ Xuân về. Đó cũng là 
một niềm hãnh diện chung cho chúng ta. 
   Nói đến quà Tết là phải nhớ đến quý thầy cô 
và các anh chị em đã sốt sắng, rộng rãi đóng góp 
cho quỹ Tết Thầy được dồi dào và nhờ đó đã 
giúp cho BĐH có cơ hội phục vụ tốt đẹp hơn. 
Chúng tôi BĐH xin chân thành cảm ơn quý thầy 
cô và các anh chị em rất nhiều.  
 Tiếp đến là các anh chị em ở Việt Nam đã có 
những buổi họp mặt thân hữu CHS/THĐ trong 
dịp Xuân về, như khóa 1 là khóa đầu đàn của 
chúng ta. Khóa 4 cũng họp mặt vui vẻ đón 
Xuân. Đặc biệt nhất là các bạn khóa 12 vẫn họp 
mặt thường niên vào dịp Tết. Thành thật ca ngợi 
tình thần đoàn kết của các bạn khóa 12 đã tương 
thân tương ái hơn thập niên qua. 
   Ngoài những cuộc thăm viếng thầy cô nhân 
dịp Tết, họp bạn mừng Xuân. Chúng ta cũng 
không quên đến những CHS có một tấm lòng, 
vui vẻ chở nhau trên chiếc xe gắn máy chạy tuốt 
lên miệt Long Nguyên. - Bến Cát thăm viếng 
bạn đồng môn đang gặp khó khăn.  
    Trịnh Hoài Đức – Nghĩa đồng môn 
    Nối vòng tay lớn như trong một nhà 
    (LTB ) 
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Một số CGS & HS THĐ trong chuyến du ngoạn thăm HKMH Midway – San Diego  

(ảnh: Phạm văn Toàn)

    Mùa Xuân đã đi qua, mùa Hè lại đến, các 
CHS/THĐ vẫn sinh hoạt không ngừng nào là: 
    Tại Việt Nam cuộc họp mặt CGS và HS 
THĐ thường niên được tổ chức tại sân trường 
Nam THĐ ngày 1/5/2014 rất thành công, quy tụ 
nhiều thầy cô và các CHS/THĐ về tham dự với 
chủ đề: “Khoá 10 – 50 năm”. Xin chúc mừng 
cùng các bạn cựu học sinh khóa 10. 
    Ngày 12/4/14 một buổi họp mặt thân mật 
được tổ chức tại tư gia thầy Nguyễn Mạnh Cẩm 
& Nguyễn Thị Đức. Khoảng 30 CHS đến chúc 
mừng sức khoẻ và hạnh phúc của thầy cô. 
    Ngày 15/6/14 quý thầy cô và các anh chị 
CHS ở Nam Cali cùng nhau tham dự “Ngày Tôn 
Sư Trọng Đạo” do GS Nguyễn Thanh Liêm tổ 
chức. Đây là dịp để vinh danh quý thầy cô có 
nhiều đóng góp trong lãnh vực giáo dục. 
    Nhộn nhịp trong mùa Hè năm nay là ngày 
Đại Hội Toàn Cầu CGS & HS THĐ lần thứ 3, 
được tổ chức tại quận Cam (Orange County) 
thuộc tiểu bang California.  Quận Cam có thể 
xem như làng Búng thứ 2 của trường chúng ta, 
vì nơi đây là nơi định cư đông nhất của các cựu 
GS và CHS/THĐ trên nước Mỹ. 

Theo phóng sự của báo Người Việt phát 
hành tại quận Cam, thì ngày Đại Hội Toàn Cầu 
kỳ 3 đã thành công tốt đẹp với hai điểm đặc biệt 
trong sinh hoạt hội đoàn ở Nam California, đó là 
có số nam nữ giáo sư tham dự đông nhất và số 
cựu học sinh các nơi về tham dự nhiều nhất. 
    Cảm động nhất là thầy Lê Đức Cửu gần 80 
tuổi vẫn không ngại đường xa từ Việt Nam bay 
qua nửa vòng trái đất, để gặp lại đám học trò mà 
thầy thương mến.  
    Nhiệt tình thiết tha là thầy Phạm Đức Liên 
dù sức khỏe kém, thầy vẫn cố gắng từ North 
Carolina bay về tham dự. 
    Nhiều và nhiều lắm quý thầy cô và các cựu 
học sinh ở xa cũng như ở California đều có một 
cảm tình đặc biệt dành cho trường và hội. 
   Ngày Đại Hội kỳ 3 vừa qua là ngày hạnh 
phúc nhất đã để lại những hình ảnh, tiếng cười 
thân thương của tình đồng nghiệp, tình đồng 
môn và tình thầy trò mãi mãi đẹp trong tim ta. 
  Vui hơn nữa chính là chuyến du ngoạn thành 
phố San Diego trong một ngày nắng ấm sau đại 
hội 3. Chuyến đi nầy đã để lại biết bao kỷ niệm 
của những thầy cô và bạn bè bốn phương có dịp 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Ất Mùi 2015       TRANG 6

 

gặp gỡ sau những năm xa cách. 
    Kính thưa quý thầy cô và các anh chị em, 
    Trong khi rộn ràng chuẩn bị cho ngày ĐH thì 
chúng ta lại ngậm ngùi thương tiếc trước sự ra đi 
của thầy Nguyễn Mạnh Cẩm. Một vị giáo sư khả 
kính được các anh chị đầu đàn THĐ khóa 1, 2… 
thương kính vô cùng. Thầy rất yêu thương học 
trò THĐ, dù tuổi già sức yếu nhưng thầy luôn 
hiện diện trong những lần hội tổ chức họp mặt.   
    Rồi chúng ta lại mất thầy Nguyễn Văn Mẹo 
vào tháng 8 đã để lại biết bao thương tiếc của 
các CHS thuở xưa là học trò của thầy. 
    Tháng 10 lại được tin thầy Đặng Văn Thơm 
mất tại Long An. 
  Bên cạnh đó, chúng ta đã phải chia ly một số 
bạn CHS cùng trường. Buồn nhứt là chúng ta 
phải chia tay vĩnh viễn bạn Huỳnh Hoàng Anh 
người đã đề xuất và rất đóng góp tích cực cho 
đặc san Xuân THĐ từ những số đầu tiên. Thêm 
vào đó, chúng ta lại mất đi bạn Nguyễn công Tế, 
tác giả bài viết đầy tình cảm “Xứ Búng Ngọt 
Ngào”… Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ 
quý thầy cô và anh chị em cựu học sinh đã mãn 
phần trong năm qua và cầu nguyện cho hương 
linh người quá cố sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. 
 Về tin vui, trong năm qua, hội chúng ta có 
một niềm hân hoan lớn. Đó là việc cựu học sinh 
Nguyễn Thị Hoà Nam đã trúng giải thưởng văn 
học của Việt Báo - Nam California với bài viết 
“Cậu Tư Quậy”. Đây là một niềm vui của riêng 
Hoà Nam nhưng cũng là niềm hãnh diện chung 
của toàn thể hội CGS & HS THĐ chúng ta. 
Mong Hoà Nam sẽ có những sáng tác mới và 
thành tựu mới về văn chương và báo chí. 
    Kính thưa quý vị, 
    Năm nay Hội chúng ta đã có sự thay đổi lớn 
trong Ban Điều Hành. Anh Hội Trưởng Nguyễn 
Văn Diệp của 2 nhiệm kỳ từ 2010 – 2014 đã về 
hưu vì lý do sức khoẻ. Đó là một điều đáng buồn 
vì hội chúng ta đang trên đà phát triển, mà thiếu 
một hội trưởng đầy thiện chí và tài năng. Trong 
thiện ý để mọi sinh hoạt của Hội vẫn bình 
thường trôi chảy, chúng tôi tạm thời đảm nhận 
trách nhiệm điều hành Hội trong thời gian chờ 
đợi có một vị Hội Trưởng mới. 
    Qua 2 nhiệm kỳ phục vụ, anh Nguyễn Văn 
Diệp đã đem hết khả năng và thiện chí để đóng 
góp vào sự thành lập và phát triển không ngừng 

của hội. Chúng tôi xin đại điện cho Hội Ái Hữu 
CGS và HS Trịnh Hoài Đức xin chân thành cảm 
tạ anh và gia đình, kính chúc anh sớm phục hồi 
sức khoẻ. 
    Trước thềm năm mới chúng tôi xin phép 
được đại diện cho Ban Điều Hành, xin chân 
thành kính chúc quý thầy cô và tất cả các anh chị 
em CHS/THĐ và gia quyến một năm mới Ất 
Mùi sức khoẻ thật dồi dào, an khang và hạnh 
phúc. 
    
Trân trọng kính chào. 
 
Nguyễn Kim Nên 
XLTV Hội Trưởng  
Hội Ái Hữu CGS & HS THĐ 
 

 
 
Nói với mùa Xuân 
 

Đã thấy mùa xuân về ngang cửa 
Nụ hoa đã vàng trên nhánh cây 
Lặng lẽ môi ai cười một nửa 
Một nửa chìm trong tiếng thở dài 
 
Có lẽ trường xưa giờ thôi nhớ 
Học trò cũ buồn như nắng phai 
Áo trắng không còn bay với cỏ 
Nón lá không còn giấu mặt ai 
 
Buổi ấy sao mà xa xôi quá 
Tháng ngày tựa như bao giấc mơ 
Thức, tỉnh nào hay người bỗng lạ 
Khóc, cười xôn xao nỗi thẩn thờ 
 
Cứ ngỡ chưa đi lưng chừng dốc 
Ngược đường đứng đan tay gọi thầm 
Tím ở mù khơi thương mắt ngọc 
Lệ nào rơi theo gió tháng năm. 

 
Hạt Bụi A2 
(tặng Kim Nên, CGQ, Cadao, Trí Dũng và 

A2 thân thương) 
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Trần Thị Hoàng Tân 

 

Sáng mùng một tết chị em tôi cùng nhau trở 
về nhà, con đường về quê chỉ hơn 30 cây số mà 
nay như một khoảng vắng ngút ngàn ! Má vẫn 
đứng chờ các con trước ngõ !... Những chậu hoa 
cúc, hoa hồng ngày tết rực rỡ ở lối vào nhà 
mình, những cây mai trước sân nhà ba luôn 
chăm sóc và lặt lá đúng ngày, nhưng năm nay 
chỉ lác đác vài bông hoa nở! Tại thời tiết thất 
thường phải không Ba ?  

Những ngày cuối năm trời trở lạnh nhiều, 
chắc má lại ho nhiều, còn chân ba lại nhức mỏi 
hơn thường ngày … Hoa mai nhà mình cũng 
không thể nở đón tết trong lạnh giá! Kiếp người 
ai cũng phải trải qua những mùa đông trong 
cuộc đời mình, và có ai dám chắc rằng mùa 
đông trong đời người không buốt giá, không hà 
khắc bằng những mùa đông của đất trời! Mùa 
đông của con là sự chia lìa, là Má, là Ba, là 
những cơn đau thắt cùng cực của sự tuyệt vọng. 
Đã có lúc con oán hờn tất cả những đấng thiêng 
liêng, cả Chúa, cả Phật, cả những người khuất 
mặt vì đã đành tâm khước từ lời cầu xin, van nài 
của con! Dẫu tất cả chúng con đều hiểu rằng khi 
ta đến với thế gian này, là ta đang bắt đầu chuẩn 
bị cho những cuộc chia ly, vậy mà nay lời chào: 
“ Thưa Ba má con mới về …’’ lại nghẹn tắt ngay 
từ lối vào nhà! Tết này mâm cơm đầu năm mới 
chị em con vẫn quây quần bên nhau, hai chiếc 
ghế đầu bàn là khoảng trống trong cuộc đời 
chúng con, sự thiếu vắng càng làm sâu thêm nỗi 
đau và câu chuyện đầu năm cứ bắt đầu từ “Hồi 
đó …”  

Tết nào cũng vậy, món ăn ngày đầu năm của 
nhà mình là những món đặc sản quê nhà do tự 
tay má làm: bánh tét, bì đầu heo, bao tử khìa… , 
và không bao giờ thiếu những “món truyền 
thống’’ như thịt kho nước dừa, dưa giá… Những 
món ăn mà bây giờ dù chúng con vẫn được ăn 
cùng nhau nhưng sao đầy vị mặn, đắng chát 
trong lòng ! 

 
Rồi khi chúng con trở về thành phố, má luôn 

chuẩn bị cho mỗi đứa đủ thứ để đem về tiếp tục 
ăn cho hết … mùng . Má chia phần mỗi đứa nào 
là bánh tét, bì đầu heo má gói, những xấp bánh 
tráng dẻo thơm má đặt người hàng xóm nhà 
mình làm từ hôm trước tết, một ít dưa cải chua 
má muối những ngày cận tết …  Phần con, 
thương cô con gái vụng về không kho được một 
nồi thịt kho Tàu đúng cách, bao giờ má cũng 
chuẩn bị thêm cho con một nồi thịt kho ngon 
lành. Năm nay chị ba đã thay má làm cho mỗi 
đứa một keo kiệu chua dòn, hai vợ chồng cậu em 
Út lẳng lặng chuẩn bị cho các chị những xấp 
bánh tráng, vài đòn bánh tét, một ít dưa giá ,… 
những thứ thức ăn để mang về thành phố giống 
như ngày nào Má vẫn chuẩn bị cho chúng con . 
Cô em út cũng không quên phần thịt kho má 
thường làm riêng cho con ,… 

Chị em con đang cố gắng bù đắp cho nhau 
cái khoảng lặng mà ba má đã để lại! Tết này chị 
em con vẫn nhận được những món quà quê nhà 
từ tấm lòng của vợ chồng cậu em út, những món 
quà tết giống như những ngày còn má. Nước 
mắt con đã chảy ngược vào trong và con hiểu 
thêm rằng: “Trong cuộc đời người, đôi khi nước 
mắt không phải khóc cho những điều đã qua, mà 
là khóc cho những điều không thể nói ra trong 
lòng !”. 
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CHS/THĐ – K1 

 

Bình Dương Chợ Tết 
 
Tưng bừng phố - rập rựng sông 
Chợ hoa nhóm - Tết long nhong sắc màu. 
Huệ, lan, mai, cúc, thọ, đào... 
Trăm hồng nghìn tía - ngạt ngào toả hương. 
  
Người và xe chật cả đường 
Hàng hàng lớp lớp mười phương tụ về. 
Bưởi, xoài, cam, quýt... trái quê 
Mướt xanh, tươi rói rủ rê chào mời. 
  
Chen chúc phố, ngõ đông vui 
Áo em vẫy gió nụ cười rất xuân. 
Thằng cu bám mẹ ngập ngừng... 
Mè nheo giày dép, thắt lưng đỏ vàng. 
  
Chợ Bình Dương Tết xênh xang 
Hình như thiếu... một cũ càng rất riêng 
Tiếng móng gõ chú ngựa hiền 
Chìm dĩ vãng - chợt sầu nghiêng qua lòng ! 
  
Rồi tất cả cũng tang bồng 
Như cây cỏ như ngựa hồng... về xưa. 
  
Cho Em Mùa Xuân Nho Nhỏ    
  
Cho em một mùa xuân nho nhỏ 
Hàng dừa nghiêng soi bóng lung linh 
Đàn trẻ thơ đùa vui trước ngõ 
Bầy trâu nhơi cỏ cuối sân đình. 
  
Cho em khoe mùa xuân áo mới 
Bướm vàng bay nắng sớm ngập ngừng 
Hoa lá tươi xanh hương đồng nội 
Mắt mẹ cười hạnh phúc rưng rưng. 
  
Cho em hái mùa xuân chín đỏ 
Môi hồng thiếu nữ thuở tròn trăng 
 

Có dáng chàng trai ôm súng nhỏ 
Canh giữ quê hương với xóm làng. 
  
Cho em lời hoa tươi đẹp nhất 
Đất nước thanh bình vươn tới tầm cao 
Phố xá làng thôn cây xanh bóng mát 
Ríu rít chim non tung tẩy hát chào. 
  
Cho em đó: mùa xuân nho nhỏ 
Vui khắp trời - thơ nhạc hoà vang. 
 
Bóng Hoa Trên Tường (*)  
 
Kính tặng thầy cô  
Nguyễn Mạnh Cẩm & Nguyễn thị Đức  
  
Nằm nghe tiếng thở của đêm 
Ru ta thấp thoáng bóng em trên tường. 
Rất tha thiết - rất đời thường 
Dáng hoa ẩn hiện thân thương mặn mà. 
  
Em là ngọc - em là hoa 
Hiếm hoi quý báu - bài ca không lời 
Yêu thương tràn ngập trong tôi 
Làm sao nói hết - trải phơi tâm hồn ? 
  
Em là một đoá quỳnh hương 
Dịu dàng thơm lựng suốt đường ta qua 
Rồi mai bóng xế nhạt nhoà 
Xin lần gặp nữa để ta đáp đền. 
  
Nằm đây nghe tiếng thở đêm 
Vỡ oà hạnh phúc - bóng em trên tường. 
Gọi em là đoá quỳnh hương 
Mãi ngan ngát mãi vương vương bến chiều.  
  
(*) Theo ý tưởng của thầy cô trong DVD ngày 
12/4/2014  
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Nhu Tâm Nguyễn Thị Đức 

   “Ngày sau lớn bé làm gì?” 
   “Bé làm cô giáo.” 
    Đó là câu trả lời dứt khoát của cô bé, con gái 
duy nhất của một nhà giáo có biệt danh “Ông Đô 
Gan” (hay ông đồ gàn cũng vậy), một nhà giáo 
dạy tiểu học giản dị, buớng bỉnh, cương trực, và 
rất có lương tâm nghề nghiệp. Cô có máu của 
cha, nên cô yêu nghề dạy học ngay từ khi chưa 
đủ tuổi tới truờng. Vì đã có huớng đi từ nhỏ, cô 
vào ngành giáo dục không có gì khó khăn. 
     Sau khi tốt nghiệp truờng Sư Phạm Saigon, 
cô đuợc nhận sự vụ lệnh về Bình Dương, một 
tỉnh giáp ranh với Gia Định. Truớc khi từ giã 
hẳn một giai đoạn đẹp nhất của đời nguời, giai 
đoạn “đời học trò”, để đi “làm cô giáo”, một 
nghề mà cô vẫn nghĩ là một nghề thiên định của 
cô, cô cùng một số bạn đến từ giã các thầy tại 
truờng Sư Phạm. Trong dịp này, cô đã lãnh hội 
đuợc một nhận xét rất sâu sắc về nghề giáo, từ 
nhà giáo lão thành, cũng là thầy dạy môn thực 
hành trong truờng, thầy Bùi Phuợng Chì. Bằng 
một giọng hiền hòa và trong sáng, thầy đã nói 
với đám học trò, những thầy cô giáo trẻ của 
tương lai: 

- “Nghề của chúng ta không giầu không 
sang, nhưng nghề của chúng ta là một nghề có 
hậu.” 
      Câu kết luận về nghề giáo của thầy đã là một 
nét rất đậm, in sâu trong tâm não của cô giáo trẻ, 
và cũng đã tạo cho cô tâm trạng vừa phấn khởi 
vừa hồi hộp. Phấn khởi vì nghề giáo như vậy thì 
quả thật là tốt đẹp, và khiêm nhuờng, cô mừng 
vì mình đã chọn đúng nghề, hợp với bản chất 
của cô. Nhưng cô cũng băn khoăn, sợ mình 
không đủ khả năng chuyên môn và đạo đức như 
thầy mình để sau này, đến cuối cuộc đời nghề 
nghiệp, cô có thể hãnh diện mà kết luận rằng:  
“Nhận xét của thầy thật là chí lý”, và có niểm tin 
vững chắc, mà nhắc lại câu nói của thầy cho thế 

hệ nhà giáo trẻ sau mình, để khuyến khích họ 
hăng hái vào nghề. 
     Ngày hôm nay cô đã gần tám mươi tuổi. Sau 
gần ba mươi năm trong ngành giáo dục, trong đó 
có hai mươi ba năm đứng trên bục giảng. Cô 
giáo trẻ xưa, nay đã trở thành nhà giáo nhiều 
kinh nghiệm như vị thầy của cô khi xưa, và cũng 
đã hiểu rõ về cái hậu của nhà giáo: nó thật đẹp, 
thật quý, thật trong sáng, thật giá trị, và đa dạng, 
về tinh thần có, vật chất có…. Hy vọng một 
ngày nào đó, nguời viết bài này có dịp đề cập, 
phân tích về cái hậu đó của nhà giáo. 
     Thế rồi cái ngày đầu tiên “đi làm cô giáo” đã 
tới. Cùng với cha, cô đến trình diện để nhận việc 
tại ngôi truờng lớn nhất của tỉnh Bình Dương, 
nhưng lại là ngôi trường rất trẻ vì mới đuợc xây 
dựng cũng như thành lập khoảng hai, ba năm 
truớc. Trường gồm hai trụ sở: truờng nam và 
truờng nữ cách nhau khoảng hơn một cây số. 
Trường đuợc xây trên khoảng đồng trống, bên 
cạnh quốc lộ muời ba nối  liền Gia Định và Bình 
Dương.  
     Sau vài phút ngồi chờ tại văn phòng, cô cùng 
cha cô đuợc đưa tới gặp ông hiệu truởng. Mới 
thoạt nhìn, dù không phải là nguời biết coi tuớng 
số, cô cũng nhận thấy ngay vị hiệu truởng già 
này khó tính, đúng với danh hiệu: “Ông là một 
trong hai vị hiệu truởng khó nhất Miền Nam”. 
Với vóc dáng nhỏ bé, gương mặt khắc khổ, bằng 
một giọng nói khô lạnh và ngắn gọn, ông mời 
cha con cô ngồi. Tới lúc đó cô mới thấy cha 
mình có lý khi nhất định đòi đưa cô đi trình 
diện! Mặc dù cô đã nói với cha:                 
      “Bố ơi! Con đi dạy học chứ con có đi xin 
học đâu mà bố phải dẫn con đi!” 

Nhưng ông “Đô Gan”, cha cô vì quá thương 
đứa con duy nhất trong gia đình nối nghiệp của 
ông, nên ông vẫn muốn đi cùng với con, để đuợc 
diện kiến vị hiệu truởng nổi danh này, với hy 
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Cô Nguyễn Thị Đức và thầy Nguyễn Mạnh Cẩm (tháng 4/2014) 

vọng mình có thể có kinh nghiệm gì về cách cư 
xử để truyền lại cho cô con gái cưng. 

Ngày nay cô không còn nhớ rõ những gì ông 
hiệu truởng đã nói trong ngày hôm đó, nhưng 
chắc phải có những nội quy, những kỷ luật mà 
thầy trò trong truờng phải theo. Ông cũng không 
quên cảnh giác cô giáo trẻ về những khó khăn cô 
sẽ gặp từ phía học sinh nhất là đối với những 
học sinh cá biệt. 

Cô nghĩ rằng sự hiện diện của cha cô trong 
ngày đầu tiên vào nghề của cô, có ảnh huởng 
phần nào đến thái độ của ông hiệu truởng đối 
với cô. ! 

Danh sách giáo chức được bổ nhiệm về 
truờng, phòng giám học đã có truớc nên ngay 
trong ngày trình diện, cô đã nhận đuợc thời khóa 
biểu đầu tiên trong đời nghề nghiệp của cô. Thật 
đúng là ngôi truờng trẻ, ngoài hai nguời lớn tuổi: 
ông hiệu truởng và một vị nhân viên văn phòng 
là nguời địa phương, tập thể giáo sư đều là 
những nguời trẻ dạy giờ từ Saigon lên. Chỉ có cô 
và vài nguời mới bổ nhiệm là những giáo sư 
chính quy vì được huấn luyện qua truờng sư 
phạm. Vì những lý do trên, cô không có quyền 
lựa chọn môn và lớp phải dạy, mặc dù không 
thích hợp với mình. Năm đó cô phải phụ trách 
môn Vạn Vật cho hai lớp lớn nhất của truờng là 
lớp Đệ Tứ và lớp Đệ Tam. 

Có một tuần lễ để sửa soạn cho buổi học đầu 
tiên. Cô giáo không vui vì cô 
phải dạy môn học mà chính 
cô không mấy ưa ngay từ khi 
cô còn là một nữ sinh áo lam 
(học sinh Trưng Vương), 
môn Địa Chất lớp Đệ Tam!!! 

Trong tình trạng nghèo 
nàn của ngành giáo dục Việt 
Nam thời đó, thiếu hình ảnh, 
thiếu tài liệu để cụ thể hóa bài 
học. Thật là khó cho các thầy 
cô!. Giảng sao cho học sinh 
không cảm thấy buồn ngủ 
trong giờ Địa Chất Học. Đối 
với cô đó chính là một thử 
thách đầu tiên khá lớn. Cô tự 
hỏi: “Mình phải làm sao để 
học sinh thấy yêu giờ mình 
dạy, thích giờ mình tới lớp?”. 

Sớm yêu nghề, nên cô giáo trẻ đã hăng hái sưu 
tầm tài liệu, sách báo và vận dụng khối óc của 
mình để có một phuong pháp giảng dạy sao cho 
giờ học đỡ khô khan. 

Ngoài những sửa soạn về chuyên môn, cô 
giáo trẻ cũng cần phải có một dáng vẻ bề ngoài 
cho thích hợp trên bục giảng. Cô cũng không 
quên phác họa trong trí những lời nói đầu tiên 
với học sinh, để giúp các em biết đuợc những 
nguyên tắc cô sẽ áp dụng ở lớp, cũng như  
những hợp tác các em cần phải có mỗi khi cô tới 
lớp. 

Cô thường nghĩ: Nghề dậy học là một nghề 
thiên định của cô, cô được sinh ra để làm cô 
giáo, nên trời ban cho cô một vóc dáng rất nhà 
giáo: dáng người thanh, cao, một giọng nói trong 
và rõ ràng. Và hơn hết là một tấm lòng yêu 
nghề, yêu trẻ bao la. 

Với những uu điểm trên, cô vững tin cô sẽ 
thành công, và sẽ thành công ngay giờ dạy đầu 
tiên. Cô tin rằng với tấm lòng yêu nghề, thương 
học sinh, vì học sinh, cô sẽ khắc phục đuợc mọi 
khó khăn nghề nghiệp, và nhận đuợc sự hợp tác 
của các em. 

Cô đã không hề nao núng khi nghe ông hiệu 
truởng cảnh giác cô về những khó khăn do một 
số học sinh cá biệt của truờng. Ông hiệu truởng 
cũng đã rất tử tế, ông nhắc cô một số biện pháp 
trừng phạt mà cô có thể áp dụng trong truờng 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Ất Mùi 2015       TRANG 11

 

hợp này. Cô rất biết ơn ông về thái độ giúp đỡ 
này. Nhưng cô đã không đồng ý với những biện 
pháp đó. Ai cũng biết dạy học là một nghệ thuật. 
Nghệ thuật huớng dẫn học sinh cá biệt của cô 
giáo trẻ này đã không giống nghệ thuật của vị 
hiệu truởng.  

Cô quan niệm, hầu hết các học sinh vi phạm 
kỷ luật vì đã hiểu sai, hoặc hiểu không đúng 
mức nên mới hành động sai. Các em đó chỉ là 
nạn nhân chứ không phải là tội nhân. Một cái lá 
bị sâu ăn, trông lá xấu xí, khó ưa, nhưng lá sâu 
không phải là vật chủ động gây ra sự khó ưa đó, 
mà con sâu ẩn nấp đâu đó trong cây mới chính là 
yếu tố nguy hiểm. Cô giáo trẻ này muốn là 
nguời tìm bắt sâu để cứu vãn cây, chứ không 
muốn là nguời chỉ biết ngắt lá sâu.  
  Thế rồi hai niên học đầu tiên đã qua mau. 
Con gái ông “ Đô Gan” đã vuợt qua mọi khó 
khăn buớc đầu để trở thành cô giáo đuợc trò 
thương, bạn mến. 
   Và “phần thuởng” cho sự thành công đó là 
mỗi năm cô phải lên lớp theo học sinh. Nhưng 
“phần thuởng lớn nhất”, giá trị nhất làm cô 
choáng váng mặt mày là…. một thời khóa biểu 
dạy môn Vạn Vật lớp Đệ Nhất cho đầu niên học 
thứ ba của cô và lời đanh thép của ông hiệu 
truởng rất khó tính (khi cô khiếu nại không chịu 
nhận thời khóa biểu đó) : 

- “Nhà truờng sắp thời khóa biểu theo khả 
năng của giáo sư chứ không theo bằng cấp!” 

   Quả thật ông hiệu truởng  quá khó tính, quá 
độc tài và bất công đối với cô. Cô biết không thể 
nào thay đổi được ý định đó của ông. Cô đã 
buồn lo, nhưng cũng ghi ơn vì sự tín nhiệm của 
ông đối với cô. Cô cũng rất cảm động và cảm ơn 
về những cảm tình của các học sinh. Vì quá tin 
tuởng ở cô mà các em đã thiên vị cô. Cũng tại 
các em mà ông hiệu truởng mới có quyết định 
đó. 

Khả năng cô giáo trẻ có hạn, chính cô không 
nghĩ với môn Vạn Vật lớp Đệ Nhất, mà cô cũng 
có thể giảng dạy thành công như những năm 
trước đuợc. 

Cầm thời khóa biểu mới trên tay với một tâm 
trạng phức tạp khó tả. Mừng thì cũng thật mừng 
vì trước mắt cô, trong tay cô là một bằng chứng 
cụ thể cho sự thành công nghề nghiệp của mình 
như cô hằng mong muốn, dù mới chỉ vọn vẹn 

hai năm tuổi nghề. Nhưng lo lắng hoang mang 
không phải là ít. Truớc mắt cô là một tương lai 
đầy những khó khăn. Với nhiệm vụ mới này, 
làm sao cô giữ đuợc nguyên ngôi vị của mình, 
giữ đuợc lòng tin của các học sinh và của ông 
hiệu truởng. 

Nhưng số cô thật hên!…. Một tin vui đã tới 
đánh tan đám mây đen truớc mắt cô: Cô được 
thuyên chuyển về truờng Trưng Vương Saigon 
trong khi “thời khóa biểu hãi hùng” đó chưa 
đuợc áp dụng vì niên học chưa bắt đầu!!!!… Thế 
là cô thoát nạn! Cô mừng như chưa bao giờ đuợc 
mừng như vậy. Mừng như người vừa thoát một 
tai nạn hiểm nghèo. Mừng như nguời sắp bị đắm 
thuyền mà gặp đuợc một tầu lớn đến cứu. Với 
ngôi truờng mới này cô sẽ đuợc gần nhà, sẽ 
được dạy đúng môn và cấp lớp như sở nguyện 
của cô. Lòng cô giáo trẻ phơi phới nghĩ tới 
tương lai gần, nhẹ nhàng, thoải mái hơn. 
   Thế rồi một tuần,… rồi muời ngày sau, ông 
hiệu truởng không đả động gì đến tin này. Sự lo 
lắng hồi hộp của cô lên tới tột độ!. Cô biết hiệu 
truởng của nhà trường có toàn quyền giữ nhân 
viên lại mặc dù họ đã có giấy thuyên chuyển.  

Nhưng rồi cuối cùng ngày vui cũng đã tới: 
Ông hiệu truởng cho mời cô vào để trao giấy 
chấp nhận cho cô về nhiệm sở mới kèm với câu: 
“Ai cũng đàng hoàng như cô, thì tôi không đã 
mang tiếng là một hiệu truởng khó”. 
   Không  bút nào có thể tả hết nỗi vui mừng và 
cảm động của cô giáo trẻ lúc đó, giấc mơ được 
về truờng gần nhà, đuợc dạy đúng môn, đúng 
cấp lớp như cô đã chọn đã thành sự thật. Cô 
cũng rất hãnh diện vì lời nói của ông hiệu trưởng 
đã đánh giá đuợc tư cách đạo đức nghề nghiệp 
của cô. Cô không tuởng tuợng đuợc đó là sự 
thật!. Nếu lời nói này từ một vị hiệu truởng khác 
có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên… Cũng có 
thể ông hiệu truởng đã quá thiên vị mà nhận xét 
vậy chăng? 
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Nhưng dù sao lời nói của ông hiệu truởng 
Trương văn Di (một vị hiệu truởng khó khét 
tiếng của miền Nam), cũng như tình cảm và sự 
tín nhiệm của các học sinh khoá 1, khoá 2 Trịnh 
Hoài Đức dành cho cô, đã là phần thuởng tinh 
thần vô cùng quý giá cho sự đóng góp của cô 
cho ngôi trường Trịnh Hoài Đức, và cũng là một 
khích lệ rất lớn cho nghề nghiệp của cô.  

Cô xin ghi ơn ông hiệu trưởng, những nam 
nữ học sinh, những nguời học sinh đầu tiên 
trong nghề của cô. Chính nhờ các em, do các 
em, cô giáo trẻ  đã học hỏi, rút tỉa ra được những 
kinh nghiệm quý giá để bổ sung vào những hành 
trang cho cô về truờng mới và cho nghề nghiệp 
mãi mãi sau này. 

Hình ảnh ngôi truờng đầu tiên, thiếu tiện 
nghi, nhưng rất dễ mến, với những nữ sinh, nam 
sinh ngây thơ có, nhưng phá phách và lí lắc thì 
cũng chẳng thua ai!.  Những hình ảnh, những kỷ 
niệm về ngôi trường đó, về những lớp học sinh 
đầu tiên đó là những gì thân thương nhất đã ghi 
sâu trong ký ức cô giáo trẻ. Một lần nữa cô xin 
ghi ơn tất cả. 

Cô cũng luôn luôn biết ơn cha mẹ cô, ngoài 
công sinh thành duỡng dục, các nguời đã đóng 
góp nền móng xây dựng cá tính và tình cảm của 
cô. Cô đã thừa huởng của cha mình tinh thần tôn 
trọng sự công bằng và lòng yêu nghề tha thiết. 
Còn từ nguời mẹ dịu dàng, hiền hòa, cô đã thừa 
huởng đuợc từ bà tính vị tha, lòng thương nguời, 
yêu trẻ. Những đức tính di truyền ấy là những 
chất liệu căn bản nhất cho sự thành công về nghề 
nghiệp của cô. 

Ngày hôm nay, ở tuổi hưu trí, ôn lại quãng  
đời gần ba mươi năm “Bé Làm Cô Giáo” của 
mình, cô phải tạ on Trời Phật, đã cho cô sức 
khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, và một lần nữa 
xin tạ ơn cha mẹ, cảm ơn những ngôi trường cô 
đã tới và đã đi, cảm ơn những khuôn mặt thân 
thương trong những ngôi trường đó, những yếu 
tố tối hậu đã giúp cô trở thành một nhà giáo 
đuợc trò thương bạn mến. Bây giờ, cô có thể 
thảnh thơi đón nhận “cái hậu” của nhà giáo 
nghèo như bao nhiêu nhà giáo yêu nghề đã đi 
truớc./. 
 
Cali, ngày 20 tháng 6 năm 1998. 

 

 
 
Thơ 
 
   Chờ đón Đặc san trường mình 
    
   GS Đặng Văn Danh 
 
   Thu mới tàn đây đã Đông tàn 
   Chung tay góp sức viết Đặc san 
   Nhớ thời đi học làm bích báo 
   Tóc rối bù đầu không tiếng than 
   Kỷ niệm vui buồn ngày xưa đó 
   Từng trang sống lại rõ từng trang 
   Thầy cô trò cũ cùng háo hức 
   Ý tưởng giao hòa đón Xuân sang. 
 

Chiêm bao 
 
Thuý Đinh 
(gởi A2 và K 9) 
 
   Tôi về trong giấc chiêm bao 
Đi qua lối cũ dẫn vào trường xưa 
   Thấy mình bỗng hóa hạt mưa 
Bay ngang nỗi nhớ đong đưa điệu buồn 
   Hình như nước mắt sắp tuôn 
Hình như có một tiếng chuông gọi hồn 
   Cỏ xanh xưa đã không còn 
Giọng cười xưa đã mỏi mòn nhớ mong 
   Ai mang những nụ mơ hồng 
Ai xui áo trắng long đong bên trời 
   Bạn bè lắm cảnh nhiều nơi 
Đôi khi gặp lại ngậm ngùi tiếc thương 
   Tôi về đi lại con đường 
Gọi tên một thuở, vấn vương một đời… 
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Sân trường ĐH SP Saigon niên khoá 1964/65.  
Madame đứng giữa hình, chắp tay là Professeur Docteur Langlet 

Lớp Sử Địa trường ĐHSP, có 1,000 thí sinh dự thi, lúc tuyển vào có 40 sinh viên. Đầu năm 
thứ ba (năm chót) chỉ còn 34 sinh viên. Hình chụp chỉ có nửa lớp. Số 1 là GS Nguyễn Thiện 
Thuật, số 2 là Phạm Đức Liên. Đại Học Sư Phạm ban ngày là trường thầy giáo (8AM-6PM). 
Buổi tối (6:15PM – 9PM) dạy sinh ngữ. Anh Thuật học tiếng Nhật, Liên chọn Anh Ngữ và 

tốt nghiệp sau 3 năm học. 

 

GS Phạm Đức Liên 

Lời giới thiệu: GS Phạm Đức Liên là tác giả 
nhiều bài nghiên cứu rất giá trị về Giáo Dục Việt 
Nam qua nhiều thời đại (đã đăng trên trang nhà 
CGS và HS Trung Học Trịnh Hoài Đức). Dưới 
đây là trích đoạn một phần trong những bài 
nghiên cứu nói trên… 

a.    Trên nguyên tắc, trường Đại Học Sư 
Phạm Sài Gòn đào tạo giáo sư trung học đệ nhứt 
và đệ nhị cấp. Tuỳ theo ngân sách, có năm tuyển 
sinh viên từ Tú Tài 2 rồi học 2 năm là GS trung 
học đệ nhứt cấp, học 4 năm thành giáo sư trung 
học đệ nhị cấp (GS Cử Nhân = Professeur 
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Licencie – danh xưng mà người Pháp dùng ở 
Paris và được dịch sang tiếng Việt rất trang nhã 
và tôn sư trọng đạo). Có khi trường tuyển sinh 
viên đã đổ chứng chỉ Dự Bị Khoa Học hay Văn 
Khoa để tiếp tục huấn luyện trong 1 năm hay 3 
năm. Thế nhưng giáo dục phát triển, nhu cầu 
giáo sư trung học đệ nhị cấp là ưu tiên nên Đại 
Học Sư Phạm chủ yếu đào tạo Giáo Sư Cử Nhân 
để dạy học sinh Tú Tài - thật căn bản - trước khi 
bước vào đại học. Giáo sư trung học đệ nhứt cấp 
thì được Bộ Giáo Dục tuyển từ những sinh viên 
đã có 1, 2, 3 năm đại học (4 năm là cử nhân) . 
Đôi khi thiếu quá, Bộ Giáo Dục mở những khoá 
huấn luyện cấp tốc - tự đào tạo lấy giáo sư trung 
học đệ nhứt cấp (mà không qua ĐHSP). Phẩm 
chất chắc chắn chỉ được 60%. 
 
        b.    Chúng tôi hướng lên Trung Học Trịnh 
Hoài Đức – Bình Dương: 
       
        •    Chúng tôi là Giáo Sư Nguyễn Thiện 
Thuật và tác giả. “Sài Gòn hướng về nông thôn” 
còn áp dụng thời đệ nhị Cộng Hoà. Chúng tôi ra 
trường đầu tháng 6 năm 1965 và chọn nhiệm sở 
vào tháng 7. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được 
biết sơ qua về những nhiệm sở. Anh Thuật và tôi 
đã đi thăm viếng một vòng các trường quanh Sài 
Gòn và quyết định cùng về Trịnh Hoài Đức là 
trường lớn của tỉnh. Hôm thăm trường, anh 
Thuật và tôi đều thấy: Học trò Bình Dương hiền 
và lễ phép. Những trường trung học đệ II cấp 
gần Sài Gòn nhất (Ngô Quyền – Biên Hoà và 
Trịnh Hoài Đức – Bình Dương… ) nhu cầu 
thường chỉ là một giáo sư Sử Địa và Công Dân 
(lúc đó các lớp đệ nhị cấp có thêm môn Công 
Dân Giáo Dục - vả lại chúng tôi đã được học 
thêm ở trường với Tiến Sĩ Luật Luật Khoa Phan 
Thiện Giới). May quá, trường Trịnh Hoài Đức 
niên khoá nầy cần 2 thầy Sử Địa cho năm học 
1965-1966. Anh Thuật vào chọn nhiệm sở đầu 
tiên và lấy THĐ1. Tiếp theo là tôi nhận THĐ2.  
Chúng tôi bảo nhau: “Đất lành chim đậu nhé!”. 
Tôi lại quen với hai anh Trần Quang Tuấn (GS 
Lý Hoá), Nguyễn Huy (GS Sử Địa) – các anh là 
cream of the crop ở ĐHSP Sài Gòn . 
        •    Hôm lên Trịnh Hoài Đức trình diện, 
chúng tôi gặp ông Hiệu Trưởng Nguyễn Đức 
Lâm. Đường đi không an ninh lắm, sợ lôi thôi, 

chúng tôi dấu sự vụ lịnh trong vớ giầy. Chúng 
tôi cùng vào gặp ông Hiệu Trưởng cùng một lúc. 
Ông Lâm thấy 2 sự vụ lịnh không được phẳng 
phiu thì tủm tỉm cười. Chúng tôi vui vì đã có 
việc làm. 
      Trình diện ngày nào thì bắt đầu ăn lương 
ngày đó. Chỉ số lương là 470, công chức hạng A. 
Không dễ đâu. Tôi ngồi ở Phòng Giám Học để 
làm việc hành chánh phụ GS Phạm Ngọc Em. 
Hai ba ngày sau, có anh Đoàn Phế, chị Đàm Thị 
Thanh Quý .. tới trình diện nhà trường. Những 
tinh hoa của ĐHSP Sài Gòn về Trịnh Hoài Đức 
hay Ngô Quyền – Biên Hoà và quí vị giáo sư 
nhiều năm kinh nghiệm từ các tỉnh chuyển về đó 
trước khi về nhiệm sở cuối cùng của đời thầy cô 
là Sài Gòn. Tôi yêu Trịnh Hoài Đức lắm: học trò 
thông minh, chăm chỉ, kỷ luật và “Chữ tâm kia 
mới bằng ba chữ tài”./. 

 

 
 
Thơ 
 

Ngày xưa ... cô giáo 
 
Tôi nhớ ngày xưa.. .là giáo viên  
Trường quê dạy dỗ các em hiền 
Bên đồng lúa chín nằm phơi nắng 
Bên mảnh vườn khoai bóng xế nghiêng. 
 
Tôi nhớ ngày xưa... nơi chốn quê 
Với đàn em nhỏ dáng ngô nghê... 
Cùng cô giáo trẻ nhiều mơ ước :  
- Nghênh đón tương lai mộng đẹp về ! 
 
Tôi nhớ ngày xưa ... vẫn tự răn 
- Bước đầu: dạy lễ , nếp sau : văn ! 
Đàn em ngoan , giỏi người thương mến... 
Nguồn sáng văn minh mở rộng dần ! 
 
Giờ đây tuy hết làm ... cô giáo , 
Vẫn nhớ trường quê thắm thiết sao !  
Vẫn nhớ học trò xưa thuận thảo... 
Vui đàn em nhỏ đã vươn cao ! 
VKD  
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Lý Thành Phước 

 
Năm mươi năm, thời gian khá dài cho một 

đời người. Có người đã vội vã ra đi khi tuổi đời 
chưa được 50. Có người lại ra đi khi gần đến 
ngày kỷ niệm 50 năm thi đậu vào học tại trường 
trung học Trịnh Hoài Đức tỉnh Bình Dương. Thế 
nhưng vào ngày 1/5/2014 tôi nao nức cùng với 
bốn người bạn là Lộc, Phong, Tân, Nhượng - 
cùng thi đậu vào học lớp đệ thất P3 năm 1964 - 
đi đến trường Trịnh Hoài Đức họp mặt và để 
nhận huy hiệu kỷ niệm 50 khóa 10, 1964 – 2014. 
Đêm hôm đó, những cảm xúc, những kỷ niệm 
ngày xưa ùa về tràn ngập trong tâm hồn tôi. 

… Ngày xưa đó, muốn thi đậu vào lớp đệ 
thất của trường Trịnh Hoài Đức không phải dễ. 
Năm lớp nhất tôi phải học thật cật lực, nhất là 
môn toán tôi phải luyện thật nhiều. Nhớ lại, khi 
ra đề toán xong, thầy giáo đi một vòng qua các 
bàn học trò. Trở lại bàn giáo viên, thầy gõ thước 
một cái, xong thầy tiếp tục đi vòng lớp và gõ 
thước. Thời gian thầy chép đề xong cho đến lần 
gõ thước thứ ba khoảng từ ba đến năm phút mà 
thôi. Nếu ai nộp bài trước lần gõ thước thứ ba 
của thầy thì ngoài số điểm tối đa là 10 điểm, sẽ 
được thầy thêm chữ giỏi bên trên để đem về 
khoe với gia đình. Ngoài ra thầy còn cho ra chơi 
ngay khi nộp bài, sau khi cả lớp nộp bài xong 
thầy mới kêu vào học tiếp. Chỉ những bài toán 
khó thầy mới làm như vậy. Có hôm vì bài toán 
quá khó chỉ có tôi và người bạn tên Sơn làm 
được nên chúng tôi được ra chơi gần ba tiếng 
đồng hồ. Khi thầy kêu vào lớp thì tiếng chuông 
tan học cũng vừa reo lên và cả lớp lục tục ra về 
luôn. Tuy học tốt như thế nhưng ban đêm tôi và 
các bạn vẫn phải học thêm lớp luyện thi đệ thất. 
Vất vã như thế rồi ngày thi đệ thất cũng đến sau 
khi phải trải qua kỳ thi lấy bằng tiểu học. 

Bằng tiểu học lúc đó có nhiều giá trị. Sau khi 
thi đậu thí sinh chỉ được phát chứng chỉ tạm thời 
để tiện dụng. Bốn năm sau mới lấy được bằng 
chính thức từ Ty Tiểu Học.  Kỳ thi Tiểu Học thì 
ba người ngồi một bàn. Còn kỳ thi vào đệ thất 
một bàn chỉ có hai người. Thầy cô gác thi có 

phần nghiêm khắc hơn, từ lúc bắt đầu thi cho 
đến lúc nộp bài, cả lớp yên lặng như tờ chứ 
không ồn ào như kỳ thi Tiểu Học. Nhờ học được 
cách giải toán nhanh nên khi làm xong bài thời 
gian còn lại khá nhiều nên tôi cẩn thận xem lại 
đề toán và phát hiện phần đố của bài toán nằm ở 
câu hai. Tôi lật đật sửa lại lời giải. Khi làm bài 
xong chỉ còn không đầy năm phút là hết giờ. Thi 
xong tôi gặp những người bạn cùng lớp, hỏi ra ai 
cũng không phát hiện phần toán bị đố đó. Tôi 
buồn bã nghĩ mình đã làm trật có lẽ thi rớt vì 
phần thi văn tôi làm bài rất tệ, cả bài luận, tôi chỉ 
viết được khoảng mười dòng rồi đem nộp vì hết 
giờ.  

Đến ngày xem kết quả thì thật bất ngờ: Tôi 
thi đậu vào lớp đệ thất trường Trung Học Trịnh 
Hoài Đức!. Lòng hớn hở quay về nhà báo tin 
xong, tôi đi tìm những người bạn cùng lớp đã đi 
thi với tôi để hỏi kết quả của các bạn ấy. Tôi 
thấy bạn Sơn đang ôm gối khóc nức nở vì thi 
rớt. Bất ngờ không phải đối với tôi mà cả với 
thầy dạy của chúng tôi vì trong năm học lớp 
Năm, Sơn đứng nhất lớp còn tôi thì đứng nhì 
lớp. Tiếp tục hỏi thăm các bạn khác tôi chỉ nhận 
được những cái lắc đầu buồn bã. Thì ra trong 
đám nam sinh của lớp năm chỉ có hai người thi 
đậu. Thi Đệ Thất quả là một cuộc thi đầy gay go, 
và nhiều khó khăn của chúng tôi! 

Buổi sáng tôi thật hớn hở vì thi đậu. Buổi 
chiều tôi cảm thấy lòng buồn vô hạn. Vì thế khi 
nghe thầy dạy lớp năm kêu các bạn của tôi làm 
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đơn thi vào lớp đệ thất trường Nông Lâm Súc tôi 
bèn năn nỉ xin thầy cho tôi mẫu đơn để tôi đi thi. 
Thầy la tôi: “Em thi đậu vào trường Trịnh Hoài 
Đức là hạnh phúc lắm rồi, nhường chỗ cho các 
bạn không thi đậu đi thi”. Thầy dứt khoát không 
cho tôi mẫu đơn mặc dầu tôi năn nỉ nhiều lần. 
Thầy đâu có hiểu nỗi lòng của tôi lúc đó. Tôi xin 
mẫu đơn để thi là thật tình vì tất cả các bạn thân 
của tôi có ai thi đậu đâu. Tôi chỉ muốn theo họ 
cho vui và kết quả là sáu bạn cùng lớp Năm với 
tôi đều thi đậu vào trường Nông Lâm Súc. Họ 
chính là những người bạn thân của tôi, những 
người đã cùng tôi nỗ lực thi đua nộp bài giải 
toán sớm để được có chữ giỏi trong tập và để 
được ra chơi sớm hồi học lớp Năm. 

Thế là tôi phải “đơn thương độc mã” vào học 
lớp đệ thất của trường Trịnh Hoài Đức vì những 
người bạn cùng thi đậu không phải là bạn thân 
của tôi.  Có lẽ vì thiếu động lực để cạnh tranh 
nên trong năm đệ thất tôi chỉ đạt kết quả cuối 
năm học là trên trung bình mà thôi. Sau nầy có 
dịp suy nghĩ lại việc làm của tôi lúc đó có thể 
đúng vì những năm tiếp sau đó chiến tranh ngày 
càng ác liệt. Trường Nông Lâm Súc là trường 
nghề nên được rất nhiều ưu đãi, học sinh trường 
nầy được hoãn dịch thêm một năm, trong khi đó 
ở trường Trịnh Hoài Đức do phải vật lộn vài 
năm mới vào trường  được nên trong lớp tôi số 
học sinh lớn tuổi khá nhiều vì vậy số học sinh 
rời trường sớm cũng rất nhiều. Tôi nhớ: 

Lớp đệ thất P3 (niên khóa 64 -65): sỉ số cuối 
năm được 54 học sinh.  

Lớp đệ lục P3 (niên khóa 65-66): sỉ số cuối 
năm được 51 HS.  

Lớp đệ ngũ P3 (niên khóa 66-67): sỉ số cuối 
năm được 46 HS. 

Lớp đệ tứ P3 (niên khóa 67-68): sỉ số cuối 
năm được 38 HS. 

Lớp 10 B4 (niên khóa 68-69): sỉ số cuối năm 
được còn 28 HS. 

Lớp 11B4 (niên khoá 68-70): sỉ số cuối năm 
được chỉ còn 26 HS. 

Sở dĩ sỉ số học sinh bị tuột dốc không phanh 
như vậy vì năm 1968 chiến tranh nổ ra ác liệt, 
lệnh tổng động viên được ban hành và rất nhiều 
bạn hơi lớn tuổi phải rời bỏ mái trường ra đi 
nhập ngũ. Sỉ số học sinh so với ban đầu giảm đi 
gần phân nữa, lớp học trống vắng đến lạ lùng 

khiến động cơ học tập của chúng tôi đi gần đến 
số không. 

Cũng trong năm lớp 10, tôi có một người 
bạn cùng xóm xin vào học lớp 10 Nông Lâm 
Súc. Anh ta nói gia đình anh ta phải chật vật 
chạy nhiều nơi mới xin vào học được vì không 
còn chỗ ngồi. Do đươc ưu đãi (được hoãn dịch 
thêm một năm) nên lệnh tổng động viên không 
ảnh hưởng đến họ vì vậy sỉ số lớp của họ còn 
nguyên. Trong khi đó nhớ lại trong lớp 10 B4 
trống trơn, những ghế ở phía sau không có ai 
ngồi. Có hôm vì đi đường mắc mưa bị cảm sốt, 
tôi xin phép thầy cho tạm nghỉ, được thầy đồng 
ý tôi xuống dãy bàn trống cuối lớp nằm nghỉ  
một cách ngon lành.  

Bảy năm ngồi dưới mái trường Trịnh Hoài 
Đức đã để lại cho tôi quá nhiều kỷ niệm không 
thể nào quên, nó trở thành một tình cảm thân 
thiết không thể nào lãng quên cho được. 

Hôm trước ngày 1/5/2014 thấy trang nhà 
Trịnh Hoài Đức có đăng tin sẽ họp mặt và trao 
tặng huy hiệu kỷ niệm 50 năm, tôi liền thông 
báo cho các bạn chung lớp biết và rủ các bạn 
cùng nhau đến trường họp mặt. Trong khi các 
bạn học chung lớp từ đệ Thất đều tỏ vẻ vui 
mừng thì có một người chỉ vào học năm lớp 12 
thì quyết liệt từ chối. Anh lấy lý do phe phái và 
gì nữa mà chúng tôi không hề biết, theo tôi thì 
chả cần biết để làm gì, tôi đến trường để ôn lại 
kỷ niệm bảy năm mài đũng quần thời học sinh 
mà thôi.  

Tôi nhớ lại, sau kỳ thi Tú tài Một, tỷ lệ nam 
sinh lớp tôi thi đậu không tới hai mươi bốn phần 
trăm. Cả lớp được lên lớp 12 không quá mười 
người, nên lớp 12 đa số nam sinh là học sinh 
trường từ các khác vào và số đông là học sinh 
trường nữ. Vì thế nên đến dự họp mặt kỷ niệm 
50 năm chỉ có 5 bạn nam sinh (đa số chỉ học hết 
lớp 11 mà thôi), bên phía nữ tham dự cũng được 
5 người, tổng số người tham dự là 10. Mười 
người của khóa 10 đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 
50 năm của khóa 10 trong tổng số trên 250 học 
sinh lúc mới tuyển vào trường. Con số hôm nay 
thật ít ỏi làm sao!.  

Dù sao đi nữa thì tuy số nam sinh tham dự 
chỉ có 5 người nhưng tất cả đều là học sinh lớp 
đệ thất P3 năm 1964 và cùng học chung một lớp 
với nhau được 6, 7 năm trời nên chúng tôi có dịp 
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cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày còn học 
dưới mái trường thật vui vẻ.  Chúng tôi cũng có 
quá nhiều chuyện để nhắc lại, đến nỗi sau khi 
xong lễ chúng tôi còn kéo nhau ra quán cà phê 
gần đó để tâm sự tiếp. Lòng chợt buồn khi nhắc 
đến tên của những người bạn đã vĩnh viễn ra đi 
trong đó có bạn Tư Hà. Trong một lúc hàn 
huyên tôi còn nhớ lại lời của bạn ấy đã nói đùa 
với tôi là: “Nếu ở giữa chiến trường chắc mầy 
bắn tao chết”. Tôi trả lời: “ Mầy đợi vài trăm 
năm nữa thì lời nói của mầy mới thành sự thật 
được, lúc đó thế giới mới chế tạo được một cây 
súng bắn trúng mục tiêu cách xa hàng mấy trăm 
cây số, vì trước 1975, tao ở tận miền Trung xa 
xôi. Nơi ở của tao và nơi ở của mầy cách xa 
nhau gần năm trăm cây số”. Bạn Hà mỉm cười 
rồi gật đầu: “Mầy nói trúng”.  

Lòng tôi cũng chợt nặng trỉu khi nghĩ đến lời 
thầy Võ Tấn Phước đã nói: “Định mệnh của một 
con người như một dòng sông”. Tôi chợt so sánh 
định mệnh lớp tôi đúng là như vậy. Mùa tựu 
trường cách đây 50 năm học sinh chúng tôi như 
những dòng nước nhỏ ở nhiều nơi chảy về tụ lại 
thành một dòng sông nhỏ đó là lớp đệ thất P3 
niên khóa 64-65. Dòng sông nhỏ đó êm đềm 
chảy cho đến năm 1968 Mậu Thân. Dòng sông 
đột ngột gặp phải một khúc quành rất dữ. Lệnh 
tổng động viên như khúc ghềnh thác hiểm trở 
khiến cho dòng chảy chỉ còn phân nữa. Đến 
khúc quành thứ hai mới thật ác nghiệt. Kỳ thi tú 
tài Một như một cồn cát chắn ngang khiến dòng 
sông chỉ còn là một dòng chảy nhỏ lặng lờ chảy 
ra biển. Kỷ niệm 50 năm thi đậu vào trường 
Trịnh Hoài Đức cũng là một kỷ niệm thật đẹp, 
chúng tôi cùng nhau nâng niu cái huy hiệu nhỏ 
nhỏ xinh xinh, tuy nhỏ bé nhưng đối với chúng 
tôi nó có một ý nghĩa thật lớn lao, một phần 
thưởng tinh thần thật hạnh phúc, để những khi 
nhìn vào nó những ngày thật êm đềm ở trường 
Trịnh Hoài Đức sẽ tái hiện trong đầu óc chúng 
tôi. 
     Nhân ngày kỷ niệm, tôi cũng xin chúc cho 
quý vị giáo sư, những người đã đón nhận để 
truyền thụ kiến  thức học vấn và giảng dạy đạo 
đức làm người cho khóa 10 chúng tôi được 
nhiều sức khỏe, gia đình được an khang thịnh 

vượng. Ngoài ra tôi cũng xin chúc riêng cho 
thầy Võ Tấn Phước có thêm những quẻ bói xuất 
thần. 

Bản tính của tôi là tôn trọng sự thật, khi kể 
lại hoặc viết lại một câu chuyên tôi đem sự thật 
vào câu chuyện một cách tối đa, nếu trong bài 
viết của tôi đôi chỗ lời văn hoặc ý tưởng thật 
khô khan, nhàm chán xin các bạn thông cảm, dù 
sao thì sự thật cũng phải được bảo lưu trên hết./. 
 

 

 
 
Thơ 
 

 
 

Huỳnh Thanh Hùng 
 
Quen nhau từ buổi tan trường 
Anh về vẽ lại dáng người thương 
Nụ cười em khẽ sao ngây thơ dại 
Tóc bay theo gió lộng bên đường... 
 
Trưa đón chiều về khi qua chợ 
Bay mãi hương thơm nỗi dại khờ 
Mực tím em đan vào trang vở 
Ép vào trong sách mấy bài thơ 
 
Phượng nở chia tay em đi mãi 
Anh ở trường xưa nhớ nhung hoài 
Dù không chung lối em vẫn đẹp 
Như hạt sương sa dưới nắng mai 
 
Hình em anh vẽ như chờ đợi 
Một thoáng em về đến bên tôi 
Mộng ước bao giờ tình vẫn đẹp 
Tiếng yêu chưa nói vẹn một lời.. 
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Hình 1: Chợ Thủ Dầu Một cuối thế kỷ thứ 19. 
(nguồn: La Cochinchine et ses habitants) 

Từ Minh Tâm 
(Xin cám ơn BS Trương Hồng Tuấn – nhà thuốc Thiện Đức Đường –  

đã cho phép tác giả sử dụng một số hình ảnh trong bài viết nầy) 
 
Bình Dương - nơi đất lành chim đậu. Chợ 

Thủ Dầu Một là trung tâm mua bán lớn nhứt tỉnh 
nhà. Từ khi xây dựng, hình ảnh ngôi chợ với 
tháp đồng hồ cao nghệu luôn luôn in đậm trong 
tâm khảm của người Bình Dương. Theo thời 
gian, chợ Thủ Dầu Một đã phát triển như thế 
nào?. Đây là câu hỏi không dễ trả lời. Tuy nhiên, 
với cuộc cách mạng thông tin đang bùng nổ, 
nhiều hình ảnh xưa có tính cách lịch sử đã được 
phổ biến rộng rãi trên internet thì quá trình phát 
triển và hình thành của ngôi chợ dần dần được 
phát hiện… 

***** 
Địa danh Phú Cường xuất hiện năm 1838 

dưới thời vua Minh Mạng.  Đại Nam Nhất 
Thống Chí - bộ sách địa lý được biên soạn trong 
khoảng thời gian từ năm 
1864 đến1875 đã nhắc 
đến chợ Phú Cường như 
sau: “Chợ Phú Cường ở 
thôn Phú Cường, huyện 
Bình An tục danh gọi là 
chợ Thủ Dầu Miệt (hay 
Dầu Một) ở bên lỵ sở 
huyện, xe cộ, ghe thuyền 
tấp nập đông đảo”.  Rất 
tiếc kiến trúc của chợ 
Phú Cường ngày xưa 
như thế nào thì hiện nay 
chúng ta chưa tìm được 
tài liệu để nhận biết. 

Năm 1861, Pháp 
chiếm ba tỉnh miền đông 
Nam Bộ trong đó có địa 
phận Thủ Dầu Một. Sau 
thời gian ổn định tình 
hình, họ bắt đầu xây cất 
những công trình để khai 

thác thuộc địa. Năm 1888, họ lấp con rạch Phú 
Cường ăn thông với sông Sài Gòn. Năm 1889, 
họ lập ra tỉnh Thủ Dầu Một, từ đó chợ Phú 
Cường được mang tên chợ Thủ Dầu Một.  

Hình ảnh đầu tiên của chợ Thủ Dầu Một cuối 
thế kỷ thứ 19 (hình 1) được đăng trong quyển La 
Cochinchine et ses habitants – Provinces de l’est 
-  của Dr. J.C. Baurac phát hành năm 1899. 
Trong sách, tác giả mô tả ngôi chợ và khu vực 
lân cận như sau: 

“Le marché de Thudaumot, situé sur une 
place immense, est construit en briques, non loin 
de la rivière de Saigon, il est très grand et réunit, 
chaque jour, un grand nombre d'indigènes. De 
magnifiques habitations annamintes et chinois 
l'entourent et les magasins chinois qu'on y 
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Hình 2: Chợ Thủ Dầu Một đầu thế kỷ thứ 20  
(nguồn www.sugia.vn) 

 

Hình 3: Bến tàu sau đổi thành chợ cá  
(nguồn www.sugia.vn) 

remarque sont très bien achalandés.”  
Tạm dịch:  
“Chợ Thủ Dầu Một được xây bằng gạch trên 

một nơi thật rộng, cách sông Sài Gòn không xa 
lắm. Chợ rất lớn và hàng ngày quy tụ đông đảo 
dân bản xứ. Xung quanh chợ là những ngôi nhà 
tuyệt đẹp của người An Nam và người Hoa và 
các cửa hàng của người Hoa lúc nào cũng đông 
khách.” 

Cũng theo tài liệu nói trên, trong địa hạt Thủ 
Dầu Một lúc đó có 57.500 dân và 10 
ngôi chợ là: 

- Chợ Thủ Dầu Một (tổng Bình 
Điền) 

- Chợ Búng (tổng Bình Chánh) 
- Chợ Lái Thiều (tổng Bình 

Chánh) 
- Chợ Bưng Cầu (tổng Bình 

Thổ) 
- Chợ An Phú (tổng Bình Thổ) 
- Chợ Ông Trao (tổng Bình 

Thổ) 
- Chợ Tổng Dơn (tổng Bình 

Thiện) 
- Chợ Tổng Thu (tổng Bình 

Thiện) 
- Chợ Bến Cát (tổng Bình 

Hưng) 
- Chợ Chơn Thành (tổng Bình 

Hưng) 
Trong số những chợ nầy, ba ngôi 

chợ Thủ Dầu Một, Búng và Lái 
Thiêu được tác giả nhắc tới nhiều 
nhất. 

Kiến trúc tiếp theo về ngôi chợ 
Thủ do người Pháp xây dựng là một 
khu nhà lồng làm bằng khung thép, 
lợp ngói với một tháp đồng hồ ở giữa 
như hình chụp trong một bưu thiếp 
dưới đây (hình 2). Ngoài Thủ Dầu 
Một, Mỹ Tho cũng có một ngôi chợ 
tương tự.  

Chợ nầy không có vách, chỉ là 
nơi che mưa nắng cho các sạp hàng 
bên trong. Điều đáng chú ý là mặt 
tiền của chợ quay về tây là phía bờ 
sông chớ không phải hướng về phía 
đông như chợ hiện nay. Thời gian 

đầu, khi Pháp mới tới, giao thông đường thuỷ rất 
quan trọng. Từ năm 1885, hàng tuần thường có 
những chuyến tàu chạy bằng hơi nước chở binh 
lính, gạo, thực phẩm từ Sài Gòn. Do đó đối diện 
với chợ, người Pháp đắp một đoạn đường ngắn 
bằng đá ra sông và xây một kết cấu thép hình lục 
giác lợp tôn. Đó là bến tàu của tỉnh và mặt tiền 
chợ quay về bến tàu là đúng. Về sau, khi đường 
xe lửa và đường bộ phát triển, giao thông thuỷ ít 
quan trọng hơn thì nơi đâytrở thành chợ cá (hình 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Ất Mùi 2015       TRANG 20

 

 

Hình 4: Chợ Thủ Dầu Một khoảng năm 1930,  
mặt hướng đông 

(nguồn: BS Trương Hồng Tuấn - Thiện Đức Đường) 
 

Hình 5: Bến xe phía sau Chợ Thủ Dầu Một thời Pháp  
(nguồn: BS Trương Hồng Tuấn - Thiện Đức Đường)  

3). Bến đò đi Bình Mỹ thì nhỏ hơn và nằm kế 
cận.  

Phía sau chợ (hình 4) quay về hướng đông, là 
bến xe nơi có nhiều xe bò, xe ngựa, xe ô tô… 
Đặc biệt ta thấy đường rầy xe điện chạy tới đầu 
chợ (nơi sau nầy làm Phòng Thông Tin). Tuy 
nhiên không thấy kiến trúc nhà ga.   

Hình 5 cho thấy khu vực phía đông của chợ 
Thủ Dầu Một khoảng năm 1930. Đó là một bến 
xe nơi có nhiều xe tải, xe nhà đang đậu. 
Điều nầy cho thấy nơi đây khá sung túc. 
Bên tay phải tấm hình ta thấy một xe điện 
đang chờ khách. Xe chỉ có hai hay ba toa 
nhỏ và trong hình cũng không thấy có nhà 
ga bán vé như những ga xe lửa thông 
thường. Cũng không thấy đầu máy hơi 
nước. Có thể đây chỉ là một nơi đón khách 
chớ không phải là nơi thực hiện các 
nghiệp vụ của đường xe lửa.  

Theo hình trên, đường rầy trước chợ 
Thủ là để chạy xe điện. Thế nhưng trong 
bài viết “Xuân Vọng Cố Hương”, tác giả 
Hoa Trần, một vị tiền bối tuổi cũng đã 
hơn 80, người đã từng sinh sống ở Bình 
Dương thuở nhỏ đã viết như sau: 

“… Mua vé xong, ông cháu lên xe. 
Đúng giờ xe khởi hành. Sau 3 hồi còi, xe 
bắt đầu chuyển bánh phát ra tiếng kêu 
xình xịch. Còi hụ vang rền. Khói bay mù 
mịt. 

Xe lửa ngày xưa không nhiều toa như 
bây giờ, chỉ có một đầu máy và 6 toa thôi. 
Ba toa đầu gồm có hạng nhứt nhì và ba. 
Còn ba toa sau dùng chở hàng hoá. 

Xe chầm chậm lướt qua hai bên phố 
chợ, thẳng đến hông Nhà Làng Phú 
Cường một khoảng dài mới bắt đầu tăng 
tốc lực. Tôi thích ngồi gần cửa sổ để nhìn 
cảnh vật hai bên đường. Xe chạy lướt qua 
thấy toàn ruộng đồng vườn tược, lâu lâu 
mới có vài mái tranh ẩn hiện cùng đồng 
cỏ mênh mông. 

Xe chạy qua ga Phú Văn, Búng, Bình 
Nhâm, rồi đến ga Lái Thiêu.”… 

Nhà văn Sơn Nam trong bài viết Người Bình 
Dương (Nam Bộ Xưa và Nay) cho biết: “Pháp 
cho mở thêm tuyến xe lửa (chạy hơi nước, sau 
chạy điện) từ Sài Gòn, Bà Chiểu, Hốc Môn lên 
Lái Thiêu, về sau nối lên Lộc Ninh nhằm chở mủ 
cao su về Sài Gòn.” 

Như vậy có thể kết luận đường xe lửa trước 
Chợ Thủ dùng cho hai loại xe chạy hơi nước và 
chạy điện. 
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Hình 6: Khu vực trước chợ Thủ năm 1949 
(nguồn ảnh: http://saigon-vietnam.fr/thu-dau-mot.php) 

Hình 7: Cận cảnh chợ Thủ năm 1955 
(ảnh BS Trương Hồng Tuấn) 

Hình 8: Chợ Thủ năm 1957 
(nguồn ảnh: BS Trương Hồng Tuấn)

Nhu cầu mua bán tăng cao, khu chợ 
cũ không đáp ứng nổi. Giữa thập niên 
1930, người Pháp cho tháo dở và dời 
khu chợ bằng thép về Trường Mỹ 
Thuật để làm xưởng thực hành. Ở vị trí 
chợ họ nhờ kiến trúc sư người Pháp là 
ông Bonnemain thiết kế một chợ mới. 
Chợ mới được khánh thành năm 1938. 
Đó là một khu chợ nhà lồng có 8 cửa 
với tháp đồng hồ ở phía đông cao 
23,72 mét. Toàn kiến trúc trông giống 
như một chiếc tàu mà tháp đồng hồ là 
cột buồm. Từ đó, chợ Thủ mới đã trở 
thành một nơi mua bán nhộn nhịp và 
hình thành tình cảm quen thuộc, sâu 
sắc của người dân xứ Thủ. Hai bên 
chợ, từ trụ sở chánh quyền xã (lúc đó 
gọi là Nhà Làng) xuống tới mé sông, 
người ta xây hai dãy phố - gọi là Phố 
Làng - để làm nơi buôn bán. Chủ nhân 
các căn phố nầy có rất nhiều người 
Hoa. Họ mở tiệm ăn, bán gạo, dầu hoả, 
thuốc bắc, vật liệu xây dựng, mở phòng 
trồng răng, tiệm chụp hình… Thương 
mại khu vực Thủ Dầu Một lúc đó phần 
lớn nằm trong tay người Việt gốc Hoa. 

Hình 6 do một người Pháp tên là 
Pierre Renaud chụp năm 1949. Hình 
chụp từ phía Nhà Làng (Uỷ Ban Nhân 
Dân Phường Phú Cường) xuống phía 
chợ. Hình cho thấy khu vườn hoa chưa 
hoàn thành. Xa xa là chợ Thủ với tháp 
đồng hồ cao nghệu. Đường ray xe lửa 
còn dấu vết nhưng có vẻ như đã không 
còn được sử dụng nữa. Dọc đường rầy 
không thấy bất cứ một cột điện nào để 
sử dụng cho xe điện. Đường rầy nầy 
chạy bên hông Nhà Làng, sau đó đi vào 
đường hẽm sau Nhà Làng để ra Nhà 
Ga ở khu Công Viên Phú Cường hiện 
nay rồi tiếp tục chạy về Lái Thiêu, Sài 
Gòn. 

Sau khi xây chợ Thủ, người ta tiếp 
tục xây kiến trúc hình chữ X (có thể là 
nơi bán vé xe lửa - Hình 7). Sau nầy 
phòng ở giữa trở thành Phòng Thông 
Tin của chế độ cũ. Ở bốn góc của chữ 
X có bốn tiệm bán văn phòng phẩm, 
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Hình 9: Những nhà hàng nhỏ khu bến xe trước chợ 
Bình Dương 

(nguồn ảnh Facebook Bình Dương Xưa và Nay) 

 

Hình 10: Chợ Thủ Dầu Một (ảnh chụp năm 2009) 

cho mướn truyện… là: Minh Thành, Ngọc 
Thành, Quý Hữu và Việt Hưng. Sau lưng tiệm 
tạp hoá Minh Thành còn có tiệm Ánh Sáng, nơi 
phát hành báo chí. Sau 1975, kiến trúc nầy đã bị 
phá bỏ lấy chỗ xây cất các dãy tiệm ăn và bán 
trái cây. 

Hình 8 chụp khu vực trước chợ Thủ vào năm 
1957. Ta thấy phía trên đã có một vườn hoa nhỏ 
với bồn nước nhỏ hình chữ nhật. Giữa 
vườn hoa và chợ nhà lồng ở phía dưới là 
khu bến xe lô, xe đò đi Sài Gòn hay đi các 
tỉnh miền cao như Bình Long, Phước Long. 

Hình 9 chụp khu vực ở giữa bến xe 
trước chợ Thủ khoảng thập niên 1960. Ở 
đây có 4 nhà hàng nhỏ có tên là Mai Lan 
Đình, Tứ Lợi, Thái Bình Dương và Đông 
Tài. Hai bên là bến xe lam đi các làng xã 
lân cận và bến xe lô, xe đò..   

Đầu thập niên 1970, bến xe Bình 
Dương dời về gần Nhà Ga xe lửa, trước 
trường Bồ Đề (nay là Công Viên Phú 
Cường). Khu vực nầy được xây cất một 
khu chợ mới gọi là Khu Thương Xá. Kiến 
trúc lúc đầu gồm những cửa hàng ở tầng 
trệt. Tầng hai là nơi chứa hàng hay cư trú 
của chủ tiệm. Sau năm 1975, khu thương 
xá được sửa chữa với hai cầu thang phía 
đông tây giúp khách hàng có thể lên thẳng 
các tầng trên (nay là một siêu thị). 

Trước 1975, khu vườn hoa giữa Nhà 
Làng Phú Cường và Thương  Xá bị thương 
phế binh chế độ cũ chiếm dụng bất hợp 
pháp để xây thành ba dãy phố trệt để buôn 
bán. Sau nầy những dãy phố nầy bị dở bỏ 
nhưng vườn hoa cũng không được tái thành 
lập mà được san bằng thành cột cờ và bãi 
giữ xe (hình 10). 

Đầu thập niên 1970, chánh quyền chế 
độ cũ đã có kế hoạch xây dựng khu trung 
tâm tỉnh lỵ  Bình Dương mới ở Gò Đậu. 
Một chợ nhỏ đã được nhà thầu Nguyễn 
Thành Thiệt xây dựng, vài căn phố được 
xây cất ở đó nhưng quy mô không đáng kể 
và trung tâm của tỉnh vẫn là khu vực quanh 
chợ Phú Cường.  Qua thời gian, chợ Thủ 
Dầu Một đã chứng tỏ vị trí quan trọng của 
mình và phát triển mạnh mẽ để trở thành một 
trung tâm mua bán quan trọng của Bình Dương 

và các tỉnh lân cận với hai khu vực buôn bán lớn 
gồm chợ Cũ, chợ Mới và rất nhiều tiệm nhỏ 
buôn bán đủ loại thực phẩm, trái cây, nông sản 
của địa phương. Hiện tỉnh đã có dự án Thành 
Phố Mới Bình Dương nhưng vai trò thương mại 
của chợ Thủ Dầu Một chắc chắn vẫn không suy 
giảm trong một thời gian nữa. 

 

 
**** 
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Ngạn ngữ Tây Phương có câu: “Một tấm ảnh 
bằng ngàn lời nói”.  Với những hình ảnh trên 
đây, ta đã phần nào tìm thấy sự hình thành và 
phát triển của khu chợ Thủ Dầu Một qua thời 
gian. Chúng tôi xin cám ơn những người đã trân 
trọng giữ gìn các bức hình nầy, nhờ đó, chúng ta 
đã tìm thấy được phần nào những hình ảnh thân 
thương trong quá khứ về một vùng đất thân yêu 
và nhiều kỷ niệm../. 

(12/2014) 
 
Tham khảo: 
1. La Cochinchine et ses habitants, Provices 

de l’Est, Dr. J. C. Baurac – 1899 - Saigon 
2. Đại Nam Nhất Thống Chí - Lục Tỉnh 

Nam Việt - Tập Thượng - Người Dịch Nguyễn 
Tạo – 1959 (http://sachviet.edu.vn/threads/dai-
nam-nhat-thong-chi-luc-tinh-nam-viet-tap-
thuong-nguyen-tao-156-trang.7052/) 

3. Hình ảnh tư liệu của Bác Sĩ Trường Hồng 
Tuấn (Thiện Đức Đường) 

4. Bình Dương Xưa và Nay Facebook 
(https://www.facebook.com/binhduongxuavanay
) 

5. Trang web Saigon/Vietnam: 
(http://saigon-vietnam.fr/thu-dau-
mot.php) 

6. Chợ và Quán – Hoàng Anh 
(http://trinhhoaiduc.netfirms.com/choquan.html) 

7. Xuân Vọng Cố Hương – Hoa Trần  
(http://trinhhoaiduc.netfirms.com/sangtac/xuanv
ongcohuong.html) 

8. Chợ Thủ Dầu Một – Trang Tin Điện Tử 
Tỉnh Bình Dương 
(http://www.binhduong.gov.vn/vn/soban
nganh_detail.php?id=5137&idcat=143&i
dcat2=144)  

9. Chợ Thủ đất Bình Dương xưa và nay - 
Giản Thu Hiền 
(http://sugia.vn/portfolio/detail/825/cho-
thu-dat-binh-duong-xua-va-nay.html) 

10. Nam Bộ xưa và nay – Nhà xuất bản TP 
Hồ Chí Minh - Tạp chí xưa và nay.1-
2001. 

 

Thơ 
 

Chiều Cuối Năm 
 

 
 
Chiều cuối năm lặng lẽ 
Gian nhà vắng im lìm 
Bâng khuâng dõi mắt tìm 
Mùa đông vừa qua cửa 
  
Chỉ còn vài giờ nữa 
Tạm biệt năm cũ rồi 
Biết bao nỗi buồn vui 
Tâm tư hoài xao động 
  
Cuộc đời như giấc mộng 
Thoắt đến vội ra đi 
Tiễn nhau phút chia ly 
Để lại niềm ray rứt 
  
Ta mê say ? Tỉnh thức ? 
Cuộc tình đã xa xôi 
Con thuyền giờ ra khơi 
Chỉ còn trơ bến vắng 
  
Nghe mắt môi mặn đắng 
Cho tiếng nấc nghẹn ngào 
Cho nhịp đập lao xao 
Con tim hoài trăn trở 
  
Nỗi sầu từ vạn thuở 
Hãy theo tiếng thở dài 
Gởi gió mây ngàn bay 
Đón mùa xuân hạnh phúc ! 
  
 Đỗ Mỹ Loan (K10)
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Huỳnh Thanh Hùng 

Thuở ấy 
 
Năm 1965 mình nhập học trường Trịnh Hoài 

Đức với niềm kiêu hãnh vì được thi đậu vô 
trường công lập duy nhất của tỉnh Bình Dương 
thời ấy. Giáo sư Nguyễn Trí Lục là Hiệu Trưởng 
của trường. Năm ấy mình học lớp Đệ Thất A5 
với sinh ngữ chính là Anh Văn.  

Trường có hai nơi để theo học, nam thì học 
tại trường ngoài quốc lộ, nữ thì học ở trường Nữ, 
từ Chợ Búng đi lên khoảng 100 mét rẽ tay mặt 
đi vào non cây số nơi trước gọi là Ấp Thạnh 
Bình. Học sinh nam mặc sơ mi trắng quần dài 
xanh dương hay đậm, nữ áo dài trắng quần dài 
trắng hoặc đen còn giày dép không bắt buộc, chỉ 
có học sinh nam phải bỏ áo vào trong quần và cả 
nam nữ phải có phù hiệu của trường trên túi áo. 
Phù hiệu là vải trắng thêu máy ngang khoảng 
4cm cao khoảng 2cm, tên trường thêu đỏ còn lại 
thì chữ nhỏ hơn màu xanh dương.  

Thời gian ấy được mang danh là học sinh 
trường Trịnh Hoài Đức là niềm hãnh diện của 
phụ huynh lẫn học sinh toàn trường. Còn một 
trường trung học công lập nữa ở xã Phú Mỹ là 
trường trung học An Mỹ nhưng tiếng tăm và 
thành tích không bằng. Nếu thi rớt không đậu 
vào hai trường công thì còn các trường tư thục là 
Nghĩa Phương và Bồ Đề ở Thủ Dầu Một. Lái 
Thiêu có trường tư thục Thống Nhứt sau đổi lại 
là Trường Khai Trí. Vài năm sau lại có Trường 
Bán Công, sau đổi là trường Phan văn Hùm. 
Học ở các trường này học sinh phải đóng học 
phí từng tháng. Cạnh trường Nam Trịnh Hoài 
Đức còn có Trường Nông Lâm Súc dạy hơi khác 
với chương trình trung học phổ thông.  

Vì vậy được học ở trường Trịnh Hoài Đức là 
niềm mơ ước của tất cả học trò lớp Nhất bậc tiểu 
học vì phải khá giỏi mới thi đậu vào trường chứ 
ngày xưa không có chuyện lót tay hay gởi gắm 
đâu nhé. Trong trường giàu nghèo lẫn lộn vì học 
khá mới qua nổi kỳ thi tuyển vào lớp đệ Thất 
của Trường. 

 
Với số lượng học sinh của hai trường Trịnh Hoài 
Đức và trường Nông Lâm Súc thì khu vực chợ 
Búng là cái nôi giáo dục của Tỉnh Bình Dương. 
Từ sáng đến chiều, lũ lượt từng đàn học sinh đến 
rồi về như đàn ong làm cho khu vực này là một 
bức tranh sinh động, hoạt náo và thơ mộng mà 
tất cả học sinh cũ nay tuy đã già nhưng vẫn còn 
hoài niệm về tuổi học trò.  
 
Về trường cũ 
 
     Một mình rảo bước theo tường rào, trường 
vẫn còn đó nhưng khang trang, đẹp hơn xưa rất 
nhiều. Vài cánh phượng rơi theo gió làm lòng 
mình sống lại những kỷ niệm ngày xưa. 
Không gì đẹp bằng cảnh tan trường, những áo 
trắng ùa ra cổng như một đàn bướm trắng bay 
đầy theo hai bên đường thật thơ mộng. Bên 
trường THĐ Nữ còn tuyệt vời hơn với những tà 
áo dài bay bay theo gió như những dải lụa mềm 
trên con đường nhỏ mà hai bên là ruộng rẫy tươi 
màu xanh lá. 

Ồn ào, náo nhiệt hơn chính là ở bến xe Chợ 
Búng. Có bạn tụ năm tụ ba kéo vào ăn đậu xanh 
đậu đỏ bánh lọt với đá bào hay ly xi rô đá màu 
xanh bạc hà, đỏ, hay cam và vui đùa đủ mọi 
chuyện sau buổi học. Trước chợ những tốp học 
sinh chen chúc lên xe lam, xe đò để về Bình 
Dương hoặc Lái Thiêu. Một ít bạn có xe gắn 
máy cũng tung tăng mau chóng chạy về nhà trên 
những chiếc xe Suzuki, Mobillete, Goebel, Push, 
Honda Dame … thời kỳ đó. Chợ Búng rộn rịp 
chừng nửa tiếng là trở về im ắng như thường lệ. 

Đến ngồi trên thềm mà ngày xưa là Phòng 
Giám Thị và Phòng Hiệu Trưởng, mình lại nhớ 
thêm nhiều chuyện buồn vui khi còn đi học tại 
Trường Trịnh Hoài Đức này. Cảnh vật đã nhiều 
đổi thay theo năm tháng mà mình vẫn tưởng như 
mới ngày hôm qua, nhất là dịp cắm trại Tết năm 
Đệ Lục. Toàn khu vực sân trước Phòng Thí 
Nghiệm cho đến sau dãy lầu lớp học là nơi dành 
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cho dựng trại. Trại được phân chia theo từng 
phân lớp. Đệ Thất các lớp sẽ là trại Liên Thất. 
Lớp mình ở trại Liên Lục. Với nhiệm vụ là 
Trưởng Ban Văn Nghệ mình được phân công 
trang trí cổng trại cùng Thầy Lê văn Bình (dạy 
môn Vẽ). Thế là với tất cả năng khiếu, mình đã 
nắn nót tên cổng trại thật đẹp: Liên Lục. Lúc đó, 
cô Liên dạy Anh Văn là hoa khôi của các giáo 
sư toàn trường. Tụi mình cứ mời cô chụp hình 
trước cổng trại. Không biết cô có biết ý của đám 
trẻ lúc đó ghép đôi cô với thầy hiệu trưởng hay 
không?. Trại Tết năm đó thật vui, sân khấu được 
kê sau phòng Hiệu trưởng và trước nhà để xe 
hướng mặt ra các Trại. Nào ca nhạc, thể thao, 
báo tường … Ôi thôi đủ hết. Trước cổng trại 
Liên Lục có thêm phần nổi bật với hai câu đối 
tếu do chính tay Thầy Bình vẽ:  
 

Pháo nổ đì đùng vang đích đít Bố.  
Heo kêu í éc điếc tai Ông. 

 
Cả ngày vui chơi thi đua toàn trường, bây 

giờ ngồi đây ôn lại rồi tự mình mỉm cười vì nhớ 
lại những niềm vui thuở học trò. Buổi sáng đó 
còn rộn ràng hơn khi có một chiếc máy bay L19 
lượn quanh trường. Bà con xì xào bàn tán thì ra 
do một cựu học sinh của Trường lái ngang sà 
xuống vẫy tay chào toàn trường.  Những niềm 
vui không phai nhoà theo cuộc sống, biết đến 
bao giờ được gặp lại tất cả thầy cô và bạn bè 
thân thương xa xưa đó. Gửi những ý tưởng của 
bài viết này đến với tất cả mọi người đã theo học 
tại trường Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Bạn và 
tôi tóc đã bạc dần theo mong đợi, kẻ còn người 
mất và ít người ở tận phương xa. Nếu tình cờ 
đọc được những ý tưởng nhỏ nhoi này xin hiểu 
cho mình là vẫn còn một học trò, một người bạn 
vẫn còn nhớ đến trường xưa. 

 
Tuổi Ngọc 
 
     Ngày tháng theo thời gian trôi mãi nhưng ký 
ức lại lội ngược dòng. Bất chợt bắt gặp tấm ảnh 
gói bánh ngày tết, mình liên tưởng đến kỳ Trại 
Tết năm 1966 tại Trường. Năm ấy chúng mình 
mới là những cậu học trò Đệ Lục, lứa tuổi hồn 
nhiên thơ dại trong như giọt sương buổi ban mai.  

Mình là trưởng ban văn nghệ lớp Đệ Lục A5 có 
nhiệm vụ trang trí và tổ chức văn nghệ cho lớp, 
nhưng nhờ năng khiếu bẩm sinh mình được thầy 
Lê Văn Bình gọi lên giúp thêm việc nữa là trang 
trí báo xuân toàn trường tại Phòng Thí Nghiệm. 
Sáng hôm ấy mình đến trường thật sớm. Thầy 
đến còn sớm hơn và đang chờ đợi mình trước 
cửa Phòng Thí Nghiệm. Thầy dạy môn Vẽ cho 
lớp và cả trường. Với dáng người nhỏ nhắn vui 
tươi thân thiện mà ai cũng mến, thầy vẫy tay 
gọi:  
     - Nào vào đây phụ với thầy một tí cho xong 
để còn về phụ cho lớp. 

Theo thầy vô phòng thì la liệt trên nền rất 
nhiều bích báo của các lớp, giấy dầy trắng, màu 
nước, dây bông, dây màu trang trí… Mình cùng 
thầy viết, vẽ… trong khi có vài bạn khác cũng 
vừa đến. Thầy thường nhấc chiếc kính cận lên 
để nhận xét mỗi khi có bạn làm xong và hướng 
dẫn để treo hoặc vẽ thêm khẩu hiệu, chú thích. 
Thầy xắn tay áo tất bật với công việc nhưng luôn 
tươi cười với học sinh. Mình không bao giờ 
quên được người thầy đáng kính và rất hào hoa 
nghệ sĩ. 

Xong việc chung của trường mình ra nơi lớp 
cắm trại. Kỳ ấy, năm lớp Đệ Lục cắm trại chung 
một chỗ được mang tên trại là Liên Lục. Không 
khí rộn rã hơn vì có 2 lớp P1 và A2 bên Trường 
Nữ cùng cắm trại chung. Những vui thích, 
những trêu đùa và lẫn những ga lăng hết cỡ hầu 
để lấy lòng và cả những nụ cười của các nàng 
tiên tóc dài, lần đầu tiên được sinh hoạt chung 
với các bạn nam, vì hai trường cách xa nhau hơn 
cây số. 

Trước cổng trại có trồng hai cây cau do các 
bạn gần trường dẫn nhau đi xin về. Rồi dây bông 
nho, thúc vũ, tép lá dừa kẹp vào để trang trí. 
Mình vừa treo bảng tên trại  lên là được nhiều 
bạn khác lẫn thầy cô khen ngợi liền. Không khí 
còn náo nhiệt hơn với phần dựng lều. Lúc đó lều 
trại làm bằng màn vải treo cửa lẫn nilon trải bàn 
do các bạn đem đến. Chúng tôi hì hục đào lỗ 
trồng cột bằng tầm vông cùng dây thừng căng 
kéo. Các trại dựng xong. Sân trường lúc đó có 
vô số màu chấp chắp vá như một bức tranh ghép 
hình đủ màu tuyệt đẹp. Trại sinh chúng tôi họp 
lại, xôm tụ bàn tán chuẩn bị tham gia chương 
trình văn nghệ, thể thao, trang trí, nấu nướng… 
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Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều với hy vọng sẽ dành 
giành giải thưởng cao do Ban Tổ Chức của 
trường đi chấm điểm. Khi ấy không còn rào cản 
nào cả, mọi người chỉ biết góp ý, góp công sức 
để trại mình đạt hạng cao. Rồi cũng nhờ những 
bàn tay tiểu thư áo dài trắng đã góp phần vào mà 
thành tích đạt được năm ấy vào hạng khá. 

Thấm thoát đã đến giờ thi đua văn nghệ, thể 
thao và các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, 
đập hủ lấy quà, kéo co... Sân trường lúc nầy ồn 
ào, náo nhiệt. Tiếng ca hát, tiếng trống đàn, tiếng 
vỗ tay cổ vũ, tiếng cười đùa thích thú đã tô điểm 
cho sân trường đón chờ một cái Tết tràn đầy 
hạnh phúc. Những kỷ niệm về lứa tuổi hồn nhiên 
tươi sáng ấy vẫn sống mãi với bao thế hệ được 
mang danh học trò Trường Trịnh Hoài Đức Bình 
Dương. 

(Viết năm 2014 để gửi đến những người bạn 
học thân thương với lời đa tạ của mình) 
 
Tự tình 
 
     Chiều mưa, ngồi nhìn những bong bóng lăn 
tăn trước sân mà suy tưởng đến những chuyện 
vui buồn đã đến với mình chạy dài theo ngày 
tháng. 
     Thuở đi học, đến trường sau chuyện học hành 
thì vui đùa với bạn bè cùng lớp, khi đến bậc 
trung học đã viết thư tỏ tình bằng lời ngỏ làm 
quen. Đón đưa mỗi ngày như không muốn rời xa 
nhau dù một phút. Thư viết trên giấy tập còn 
thơm mùi giấy mới nhưng cũng nhỏ một giọt 
dầu thơm. Trao nhau trong cuốn tập 
hay cuốn sách English for Today. 
Ngày chủ nhật hoặc nghỉ lễ là chạy 
xe mobilette màu xanh qua lại nhà 
bạn, cố nhìn coi có bóng hình người 
thương có ở trong nhà hay không?.  

Có lần đón bạn cách nhà gần 
trăm mét, chở nhau đến trường thì 
gặp phải giáo sư Vạn Vật của lớp. 
Vào lớp, sau khi thầy vừa ra dấu 
nói: “Các em ngồi xuống” thì thầy 
cười mỉm nói ngay với tôi: “Vui nhỉ 
! Được chở người đẹp đến trường là 
nhất rồi”. Với bản tính văn nghệ, 
mình đáp cho thầy một câu: “Thì em 
cũng như thầy, thầy chở cô em thì 

em cũng chở bạn em”. Gan quá phải không bạn!. 
Rồi cũng tại lãng mạn quá không chuyên tâm 
học hành, cuối năm Đệ Lục phải ở lại lớp trong 
khi hầu hết bạn bè đều lên lớp. 

Tình yêu thuở ấy là vậy, chỉ đón đưa mà 
thôi, chở nhau còn không dám vịn vai chứ đừng 
nói tới ôm eo ếch. Trong sáng hồn nhiên với 
những ước mơ trong trên những dòng thư qua 
lại, những cánh hoa, cánh bướm ép khô hay lãng 
mạn là chiếc nhẫn cỏ làm tin. Những giận hờn 
cỏn con như đến trễ chứ không có chuyện nổi 
ghen. Mùa Hè đến thì trao cho nhau tập nhật ký 
để ghi cho nhau những chuyện như chuyện thời 
sự toàn cầu. Ai nghĩ gì cứ viết, trao nhau suốt 
cho đến ngày phát thưởng cuối năm của trường. 

Trong thời gian đó, từng tốp thân nhau hùn 
tiền mở tiệc chia tay. Có lớp thì làm lớn hơn, 
mời vài thầy cô đến dự, cũng có đàn thùng, 
trống thì vỗ bàn. Cũng “Mỗi năm đến hè lòng 
man mác buồn”, rồi tới bài “Thiên thai ánh trăng 
xanh mơ tan thành suối trần gian”, và rên rỉ: 
“Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...”. 
Tình tứ nhất là sau tiệc chia tay, hai đứa đứng 
dưới gốc phượng nở đầy sắc đỏ, lén hôn lên má 
người thương mà tim đánh như trống trường.Và 
sau ngày đó, sân trường vắng lặng chỉ có lá rơi 
và hoa phượng héo rụng theo làn gió vô tình đưa 
đến. Những kỷ niệm đẹp êm đềm như một bức 
tranh thuỷ mặc cứ ở mãi trong tôi cho đến ngày 
không còn nhớ được. 
(Tặng các thầy cô, bạn bè trường Trịnh Hoài 
Đức Bình Dương. Hè 2014) 
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Hoa học trò 
 

Trên chuyến xe Lam về nhà hôm ấy sau buổi 
tan trường, tình cờ anh ngồi đối diện với em. Nét 
duyên dáng và dễ mến của em đã làm cho anh 
len lén trộm nhìn. Em vô tư trò chuyện với các 
bạn ngồi cạnh. Khi em cười, anh thêm thích vì 
cái răng khểnh cùng một đồng tiền không rõ lắm 
nhưng làm anh mê mẩn. 

Tâm trí xôn xao, hồi hộp với ý nghĩ làm cách 
nào làm quen với em, suy tưởng mãi cho đến khi 
em gọi chú lái xe cho em xuống. 
Thôi đánh liều vậy!. Khi em vừa bước xuống, 
anh cũng vội lồm cồm vội vàng xách cặp theo 
sau. Không hiểu vì xe chật hay do bạn em phá, 
anh vấp và chúi đầu lủi trúng lưng em, dù nhẹ 
nhàng nhưng em la lớn: 

- Hai con mắt để đâu mà lủi vào lưng tui vậy 
?  

Anh lúng túng trả lời nhỏ nhẹ: 
- Xin lỗi... tại vấp, cho mình xin lỗi, mình 
không cố ý đâu.  
Anh tưởng là em sẽ còn tiếp tục buông ra 

những lời trách móc nhưng em nói gọn một câu 
làm cho hồn anh bay bổng tận mây xanh: 

- … Đâu phải ở xóm này, trước giờ đâu 
gặp... Em nói với vẻ rụt rè e thẹn. 

Xe lam rồ ga chạy tiếp, vẳng trên xe có tiếng 
trêu đùa: 

- Rồi gặp người trong mộng rồi nhé, công 
nương nhõng nhẽo. 

Sau khi nghe lời chọc ghẹo, má em phớt 
hồng vì e thẹn em trả lời với theo:  

-Tao đâu có quen đâu. Đồ quỷ! 
Anh lấy hết sức can đảm để nói với em: 
- Mình xin lỗi việc hồi nãy, nhà mình không 

phải ở đây nhưng... 
Em hỏi tiếp nhưng không quay lại: 
- Không ở đây mà xuống xe làm gì?. Tới bến 

còn cả cây số. 
Nghe em nói tim anh như muốn rớt khỏi 

lồng ngực vì quá vui mừng được nói chuyện với 
người mình để ý làm quen. 

- Nói thiệt là mình xuống xe theo bạn...  
Em cắt ngang: 
- Theo tui làm gì, nhà tui kia. Có nuôi chó dữ 

lắm.  

Anh bối rối vì nhà em nhìn là biết nhà giàu 
liền nhưng vẫn cố trả lời như sợ làm mất dịp 
may không tưởng này: 

- Theo bạn để cho biết nhà, nhưng cám ơn 
bạn đã chỉ nhà, mong sẽ được gặp bạn.  

Em liền quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên lẫn 
thẹn thùng nhìn anh vừa đi vừa chạy với nỗi vui 
mừng vì ước muốn đã thành công. 

Mấy hôm sau, dù có xe gắn máy anh vẫn để 
nó nghỉ mát ở nhà để lết bộ cả cây số lên nơi em 
đứng đón xe đi học. Lên xe chỉ dám ngồi đối 
diện, len lén nhìn nhau là lòng vui như Tết, 
không nói với nhau một lời. Có hôm vì xe chật 
không có chỗ, anh và em được ngồi cạnh bên 
nhau để rồi tối hôm đó sau khi học bài, anh rứt 
giấy tập ra làm bài luận văn ngỏ ý rằng anh 
muốn kết bạn cùng em. 

Thư qua thư lại, rồi được đưa đón em đi về. 
Đó là thời gian thơ mộng trữ tình dù hai đứa 
chưa lần nào hôn nhau trên má. Quà cho nhau là 
những cánh phượng hồng báo hiệu mùa hè tới. 
Trao nhau trong những quyển vở ghi là nhật ký, 
cẩn thận ép hoa phượng sao cho có dáng đẹp 
tặng nhau lẫn những cành lá thuộc bài. Thuở học 
trò ngày xưa là thế, đẹp như chuyện thần tiên, 
không một chút buồn giận nhau dù rất nhỏ. 
      Hoa phượng vẫn nở hằng năm. Tuổi đời trôi 
qua không dừng. Anh với em không cùng chung 
sống như những lời nhắn nhủ trong thư. Anh 
nghĩ rằng tình chúng mình mãi đẹp, vẫn lung 
linh trên nhánh phượng hồng và cũng được gọi 
với cái tên trìu mến: Hoa học trò. 
 

**** 
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Thuý Đinh 

(Gửi Tím k20 NCT, người không có Tết từ ngày mẹ mất) 
 

Mơ 
 

Đã nhiều lần tôi mơ thấy mình sống lại trong 
căn phố nhỏ ngày ấy. Tôi vẫn thấy mình ngồi 
tựa cửa nhìn ra con đường nằm cạnh đường rầy 
xe lửa, nơi mỗi ngày đưa bước tôi tới trường. 
Lúc chuyển đến đó thì tôi vừa đậu Tú Tài I nên 
không còn học trường Nữ THĐ nữa, không còn 
được khoe với bạn bè khoảng cách từ nhà đến 
lớp thật gần, gần nhất lớp… 

Căn nhà nằm bìa dãy phố mới xây, đối diện 
có Quyên dịu hiền, có Nguyệt ngây thơ thân 
thiện. Một giếng nước cuối góc, một tàng khế 
đầy lá xanh trái vàng và những chiều vang vang 
tiếng cười tiếng nói. Chỉ hai năm thôi, chừng ấy 
thời gian mà vẫn còn đọng mãi trong tôi bao 
nhiêu là nhung nhớ. Dù bây giờ Quyên hay 
Nguyệt đều đã xa mịt mù với từng số phận của 
mỗi người, sướng khổ của mỗi cuộc đời mà tôi 
không hề biết. 

Buổi sáng, khi các lớp đàn em tung tăng đi 
vào thì tôi lại ngược ra, qua ngang nhà Sáu, nhà 
Hiếu để lên trường Nam. Lối đi là bờ cỏ ven 
quốc lộ, nhiều người lắm xe. Đôi khi áo dài 
trắng được cỏ may ghim cho mấy mũi thêu xinh 
xắn dưới tà. Lâng lâng một niềm vui khó tả lúc 
tôi mân mê gỡ từng cánh hoa nhỏ, ví như món 
quà hiếm hoi mà thiên nhiên trao tặng vậy. 

Ôi những năm tháng không thể nào quên! 
Sân trường cỏ xanh, hành lang ngập nắng, lớp 
học đông vui. Những sớm mai chào cờ gió se se 
lạnh, những trưa tan học nắng nóng trên đầu. 
Những gương mặt A1, A3, B4, B5 nghịch ngợm 
trêu đùa. Những Ngày-Xưa-Hoàng-Thị, những 
đón đợi âm thầm, những chuyến xe đò xe lam 
chật cứng học trò. Đôi mắt vừa vướng buồn, đôi 
tay nào ngại ngần che nón, đôi chân nào ngập 
ngừng bước dài bước ngắn. Qua cụm huỳnh đàn 
vàng hoa bên hàng rào kẽm gai nhìn lên cây 
soan tây nở tím cạnh cửa sổ văn phòng. Là 

đường sỏi cát trắng ngập hố nhảy xa giờ thể dục 
để nhìn vào ô kính phòng thí nghiệm mang đầy 
dấu tích chiến tranh… 

Chiếc bàn ngồi hai đứa, bảng đen, phấn 
trắng, thầy cô và bọn tôi đăm chiêu mùa cuối. Lạ 
với Triết Học, khó với Toán, Lý, Hóa, thích thú 
với giờ Vạn Vật, Sử Địa… Nhưng thi cử luôn là 
nỗi ám ảnh ngày đêm. Thi cử cứ chực chờ phía 
trước những gương mặt  xanh xao. Bánh xe thời 
gian cứ quay đều trên cung quan lộ không 
nhường đợi ai đâu. Rồi hạ đỏ cũng làm một cuộc 
chia tay cho đám học trò lớn nhất trường. 
Phượng không còn diễm lệ như hồi còn cô Hạnh 
nữa phải không A2?. Thôi không còn ép lá đề 
thơ nữa.  Bảy năm đồng hành, buồn vui cuộn 
tròn rồi buộc lại bằng sợi dây kỷ niệm dài như 
trời tới đất. Mỗi đứa mang về, giấu kín và giữ 
trong cái cõi riêng mình, mãi mãi… 

 

 
Cũng có nhiều đêm trong chiêm bao tôi thấy 

mình ngược về tuổi mười lăm, mỗi ngày đạp xe 
trên con đường làng đất đỏ đến trường. Những 
chiều mưa mênh mông nước không nhận ra đâu 
là lối mòn đâu là hầm hố. Áo dài, nón lá và 
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những vòng xe cứ xuôi theo lời nguyện cầu đi về 
bình yên, bình yên. Mẹ thường xót xa thương 
cảm, Ngoại vẫn khe khẻ thở dài. Một người ở 
xa, một người kề cận cho tôi chảy nước mắt 
từng đêm lặng lẽ. Em gái nhỏ vô tư ngủ dưới 
hầm tránh đạn, em trai sợ co ro ngồi khóc. Ngọn 
đèn dầu nhỏ không sáng bằng ánh hỏa châu 
ngang nhà. Tuổi thơ em tôi nhọc nhằn, tuổi tôi 
vừa đủ biết âu lo và bài vở cứ chập chờn từng 
đêm như thế. 

Dòng sông trước nhà vẫn lên xuống theo con 
nước lớn ròng, vẫn nằm nghe tiếng xe tôi qua 
sáng chiều. Có ai đó gọi mùa cuối năm về giữa 
hàng hiên nắng gió. Có ai đó nhìn dịu dàng với 
áo trắng quá đỗi đơn sơ mộc mạc. Có nỗi bâng 
khuâng xen trong những rộn ràng ngày giáp Tết. 
Ngoài sân phơi đầy kiệu dưa bánh mứt, hàng 
mai trước nhà lung linh hoa nở sớm. Mộng mị 
cũng dài như con đường tới lớp, bè bạn cũng 
cười giòn tan khoe guốc mới, áo mới, tóc mới, 
nhân ảnh mới… 

Không biết mùa xuân ẩn giấu bất an từ bao 
giờ cho mọi người, cho tôi, cho những ngày đầu 
năm ấy. Một khởi đầu sớm kết thúc, ngậm ngùi 
buồn tủi khi khăn tím bay xa tận chân trời mới. 
Bao nhiêu điều chưa nói hết, bao nhiêu buồn vui 
chưa kể hết, bao nhiêu ngậm ngùi chưa tan biến 
hết… Thế nên quê hương đành ngủ vùi trong 
giấc mơ tôi từ đó. Để mãi hoài nhủ thầm thôi 
tiếc nhớ mà chi, thôi thương khó mà chi tôi ơi! 
 
Tỉnh 
 

Từ cõi hư vô thức dậy là tôi với lời nhắn vội 
của người bạn thân thương ở nơi xa lắc xa lơ gởi 
về. Chờ bài của nhỏ là xong rồi đó. Ngắn gọn 
chỉ nằm trong hai chữ bí quá. Bởi chưng lâu nay 
đầu óc đã đông thành đá, những ngón tay đã 
cứng đơ không gõ được tròn câu. Tất cả như 
bóng mây tan dần, như cơn mưa tạnh khô mà đất  
trời vẫn chưa thấy sáng. 

Nhớ tuần trước mấy đứa A2 ngồi lại với 
nhau ở Bình Dương, một cuộc hội ngộ nho nhỏ 
vừa gặp gỡ vừa chia tay với Bì. Cả nhóm bạn 
thân bảo nhau đừng nghĩ đến tân niên hay sinh 
nhật nữa. Hãy để thời gian tự nó trôi đi, chỉ cầu 

sức khỏe ở lại, thế là đủ. Vậy tôi biết viết gì về 
mùa Xuân đây? 

Một ngôi trường đổi mới, một thời cũ đứng 
lạc loài phía ngoài cánh cổng nhìn vào. Chắc chỉ 
lạc tiếp một cơn mê khác, cái vòng luẩn quẩn 
không thoát ra được. Những kỷ niệm ngủ yên 
mất rồi, không muốn đánh thức nữa khi mà trái 
tim mỗi người đã bắt đầu khô cằn, tội nghiệp! 

Bây giờ tôi giống như buổi chiều chìm trên 
sông Thủ, mặt nước im lìm không gợn chút 
sóng. Nhìn xung quanh, vẫn không sao tìm thấy 
Tết dù trên đường Bạch Đằng có cả một vườn 
hoa đầy sắc màu, dù những phiên chợ cuối năm 
vẫn đang nhộn nhịp dưới phố. Bên kia là bờ hay 
là dốc, chuyến đò hay chuyến xe chậm chạp đưa 
đời tới bến? Tôi hay hỏi mình như thế khi về 
ngang sông xưa để nghe lòng chơi vơi trong nỗi 
trống vắng lạ lùng. Tuổi trẻ đã bay theo tiếng 
chuông nhà thờ, mất  hút giữa rừng núi biển đảo 
nào rồi.  

Thôi ngày tháng đã rơi xuống lưng chừng 
vực thẳm, đan hai tay xin giữ chút  tro bụi trần 
gian làm vốn lúc tàn hơi đi. Ngược đường gió, 
ngược cả những giấc mơ không tưởng cho tôi về 
lại chốn của mình, một mình. Kỷ niệm bỏ vào 
ngăn kéo, khép lại thời gian, xóa nhòa không 
gian. Trường xưa bạn cũ nằm trong tận cùng 
ngăn tim xơ cứng. Những hình với bóng đã in 
đậm vào trí nhớ, tuy mỏi mòn nhưng sẽ không 
phai. 

Thôi cũng đành, cho tôi ru tôi bằng lời kinh 
nguyện muôn thuở muôn đời. Ở đó có Người 
nghe thấu để an ủi và chở che suốt quãng đường 
ngắn ngủi còn lại. 

Thôi dù tôi mơ hay tỉnh thì mùa mới cũng đã 
đến, xin cầu chúc mọi người Xuân Như Ý – Tết 
Bình An. 
 
Thúy Đinh 
(01/2015) 
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Tượng danh nhân Trịnh Hoài Đức trong sân trường 
(ảnh do Minh Tâm chụp năm 2000) 

 
 

Minh Tâm 
(với sự hợp tác của Huỳnh Hoàng Anh) 

 
Tỉnh Bình Dương chúng ta không có nhiều 

tác phẩm điêu khắc. Một tác phẩm nghệ thuật 
được may mắn tồn tại tới ngày nay là bức tượng 
danh nhân Trịnh Hoài Đức đặt trong khuôn viên 
của ngôi trường cùng tên. Đối với nhiều cựu học 
sinh Trịnh Hoài Đức, đặc biệt CHS các khóa từ 
11 về sau thì bức tượng nầy có nhiều kỷ niệm vì 
mỗi ngày đi học các bạn đều nhìn thấy và đó 
cũng là nơi có nhiều tấm ảnh kỷ niệm đã được 
ghi lại.  

Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra: Ai là 
người đã sáng tác bức tượng nầy?.  Trả lời thắc 
mắc nầy không phải là chuyện dễ dàng. 

Ngược dòng thời gian, khoảng năm 2009, 
trên trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức xuất hiện 
bài viết: "Lê Thành Nhơn, niềm kiêu hãnh bị 
lãng quên" của Hoàng Anh. Trong bài nầy, 
Hoàng Anh đã cho biết điêu khắc gia Lê Thành 
Nhơn là tác giả của bức tượng Trịnh Hoài Đức. 
Đây cũng là tác phẩm 
duy nhứt của anh Nhơn 
ở Bình Dương. (Anh Lê 
Thành Nhơn đã mãn 
phần. Anh là một CHS 
của trường Mỹ Thuật 
Bình Dương, cũng là 
một nhà điêu khắc nổi 
tiếng ở trong nước vào 
thập niên 70 và sau nầy 
thành danh với nhiều 
sáng tác "để đời" ở Úc). 

Tuy nhiên, một thời 
gian sau, trong tinh thần 
tôn trọng sự thật, Hoàng 
Anh lại nghi ngờ về điều 
anh đã viết về tác giả 
bức tượng và có email 
cho tôi để nhờ hỏi quý 
thầy Lê Tấn  Lộc và 
Nguyễn Văn Phúc là 

hiệu trưởng trường THĐ đầu thập niên 1970. 
Sau đó, tôi có email cho thầy Lộc để hỏi, thì 
thầy cho biết công việc thực hiện bức tượng 
được tiến hành sau khi thầy rời trường về đảm 
nhận chức vụ Trưởng Khu 3 Học Chánh nên 
thầy không rõ. Thầy có nói nên hỏi thầy Phúc thì 
tốt hơn. Do lúc đó tôi chưa có email của thầy 
Phúc nên câu chuyện bị lãng quên. 

Năm ngoái, tôi nhận được email của một 
CHS trường Mỹ Thuật Bình Dương. Anh hiện là 
một họa sĩ và nhà điêu khắc có tiếng ở Canada. 
Trong thư anh cho biết có đọc bài viết của 
Hoàng Anh và cho biết rằng: "Điêu khắc gia Lê 
Thành Nhơn không phải là tác gỉa bức tượng 
Trịnh Hoài Đức ở Bình Dương". Anh dựa vào 
hai lý do: 

- Bức tượng được tạc không giống với sở 
trường của anh Lê Thành Nhơn. 

- Trong danh sách những tác phẩm của anh 
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Nhơn không có bức tượng Trịnh Hoài Đức. 
Anh còn cho biết thêm, người thực hiện bức 

tượng Trịnh Hoài Đức là thầy Nguyễn văn Yến, 
một điêu khắc gia nổi tiếng ở Bình Dương và 
cũng là vị giáo sư trường Mỹ Thuật Bình 
Dương. Thầy Yến là người đã từng có dịp đi du 
khảo tại La Mã về nghệ thuật điêu khắc. Ông đã 
sáng tác một tượng tương tự là tượng An Dương 
Vương ở Trường Công Binh. Anh bạn còn nói, 
anh biết điều nầy vì có hai người bạn đã từng 
giúp thầy Yến thực hiện mẫu tượng THĐ ở Bình 
Dương và sau đó đem mẫu qua Biên Hòa để đúc, 
vì chỉ ở Biên Hòa mới có kỹ thuật đúc đồng. 

Nghe anh nói có lý, tôi đã đưa tin nầy vào 
đặc san Xuân Giáp Ngọ - 2014 để thông báo với 
CHS và GS của trường. Khi bản nháp tới tay 
Hoàng Anh, thì anh khuyên tôi nên khoan công 
bố điều nầy vì có thể có sai lầm, cần thời gian để 
chứng thực. Với sự dè dặt, chúng tôi gỡ bỏ tin 
nầy ra khỏi đặc san Xuân Trịnh Hoài Đức năm 
Giáp Ngọ 2014. 

Nhờ có một người bạn cho địa chỉ email của 
bạn Nguyễn Tường Phương là con trai của thầy 
Nguyễn văn Yến, chúng tôi liền email cho anh 
Phương để hỏi. Vài ngày sau, Phương trả lời như 
sau: "Ba tôi không phải là người sáng tác bức 
tượng Trịnh Hoài Đức. Tôi và ba rất gần gũi nên 
mọi hoạt động nghệ thuật của ba tôi đều biết rõ". 

Thế là rõ.  
Hành trình tìm kiếm tác giả bức tượng lại 

một lần nữa đi vào ngõ cụt. 
 
*** 

Trong email qua lại về việc nầy, Hoàng Anh 
có nhắc tôi nên tìm hỏi anh Nguyễn Ngọc Phát 
(CHS khóa 1 THĐ). Anh Phát là một Thanh Tra 
làm việc ở Bộ Giáo Dục và cũng có thời gian 
làm việc dưới quyền của thầy Lê Tấn Lộc vào 
thập niên 70 ở Biên Hoà.  
Tháng 1 năm 2014, trong dịp thăm thầy cô Nam 
Cali, tôi có dịp gặp anh Phát và đề cập đến câu 
hỏi về tác giả bức tượng. Anh Pháp hẹn khi nào 
rảnh sẽ nói rõ về điều nầy. 
Dịp may đã đến. Ngày 22/3/2014, nhân dịp có 
cuộc họp bàn về tổ chức họp mặt mùa hè CGS 
và HS Trịnh Hoài Đức  ở nhà anh Diệp, anh 
Phát đã trình bày những điều anh biết về chuyện 
nầy như sau: 

Khoảng năm 1971-1972, GS Nguyễn Văn 
Phúc là hiệu trưởng trường Trịnh Hoài Đức 
(cũng là bạn cùng khóa 1 THĐ với anh Phát) có 
gặp anh và đề xuất ý tưởng thực hiện bức tượng 
danh nhân Trịnh Hoài Đức để đặt trong sân 
trường. Lúc đầu, hai người dự định tìm điêu 
khắc gia Lê Thành Nhơn để nhờ sáng tác mẫu 
tượng. Tuy nhiên, lúc đó anh Nhơn mới xuất 
ngũ và anh Phát cố tìm mà không biết anh Nhơn 
đang ở đâu.  

Sau đó, anh Phát gặp một người bạn đang 
dạy Mỹ Thuật ở Biên Hòa và đặt vấn đề làm 
tượng ông THĐ. Anh bạn nầy lại giới thiệu một 
điêu khắc gia khác là anh Hội (không nhớ họ). 
Anh Hội cũng là giáo sư đang dạy tại Trường 
Mỹ Thuật ở Biên Hòa nên phải gọi là thầy Hội 
mới đúng. Lúc đầu, thầy Hội cũng không nhận 
làm tượng, nhưng do anh em bạn bè khuyến 
khích và ủng hộ thì thầy Hội mới nhận. Sau đó, 
Anh Phát và thầy đã đi Thư Viện Quốc Gia ở 
Sài Gòn với mục đích tìm tài liệu và hình ảnh về 
danh nhân Trịnh Hoài Đức để giúp cho ý tưởng 
sáng tác của thầy Hội.  

Sau khi quyết định thực hiện, việc làm mẫu 
và đúc tượng được thực hiện ở Biên Hòa. Công 
việc hoàn tất khá nhanh. Chỉ hai tháng sau thầy 
Phúc đã nhận tin nhắn để cử người qua Biên 
Hòa (1) đem tượng về.  

Khu công viên trước văn phòng đã được 
chuẩn bị và tượng được đặt trên bệ, quay mặt 
vào bên trong. Lễ khánh thành tượng Hiệp Biện 
Đại Học Sĩ Trịnh Hoài Đức được thực hiện sau 
đó với sự hiện diện của GS Lê Tấn Lộc, Trưởng 
Khu 3 Học Chánh (2) . 
Tôi có hỏi anh Phát về kinh phí thực hiện thì anh 
nói sau khi anh giới thiệu thì thầy Hội làm việc 
trực tiếp với Ban Giám Đốc trường Trịnh Hoài 
Đức, nên anh không rõ về vấn đề tài chánh.  

Hành trình đi tìm tác giả của bức tượng 
Trịnh Hoài Đức tương đối khó khăn vì chuyện 
đã hơn 40 năm và đối với nhiều người, đây 
không phải là chuyện quan trọng. Tới nay, 
chúng ta đã biết được hơn 90% sự thật. Hiện giờ 
ta cần tìm hiểu thêm vài điều như: họ của thầy 
Hội, ngày bức tượng được hoàn tất, cũng như 
kinh phí thực hiện là bao nhiêu. Việc nầy chỉ có 
những bạn thích tìm tòi về lịch sử hiện còn ở 
trong nước mới có thể làm được.  
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Sau khi hoàn tất bài viết nầy, tôi có gởi cho 
Hoàng Anh để góp ý. Hoàng Anh liền liên lạc 
với Trường Mỹ Thuật Biên Hoà để thử tìm hiểu 
xem thầy Hội ở Biên Hoà còn sống hay không 
thì rất tiếc trường Mỹ Thuật Biên Hoà cho biết 
không có thầy nào tên Hội hiện còn cộng tác ở 
trường. Điều nầy làm cho việc tìm hiểu về tác 
giả bức tượng Trịnh Hoài Đức tưởng đã bế tắc. 
Tuy nhiên, sau khi Hoàng Anh bị bịnh nặng và 
sau đó mãn phần, tôi lại không nản chí mà lại 
nhờ một cựu học sinh Trịnh Hoài Đức hiện sống 
ở Biên Hoà là bạn Nguyễn Đình Dũng để hỏi về 
vấn đề nầy. Dũng có người bạn là Hiệu Phó 
Trường Mỹ Thuật Biên Hoà. Nhờ người bạn nầy 
chúng tôi biết thêm là có thầy Hội dạy ở Biên 
Hoà. Đó là thầy Tăng văn Hội. Ông là giáo sư 
của trường, nhưng thầy lại sống ở Sài Gòn. Tới 
đây việc tìm hiểu bị bế tắc. Cho hôm nay chúng 
tôi vẫn chưa tìm ra thầy Hội ở đâu, còn sống hay 
đã mất. 

Đến nay, việc tìm kiếm tác giả bức tượng 
không tiển triển thêm ngoài những điều ta biết 
như đã trình bày trên đây. Dù công việc chưa 
hoàn tất, tôi cũng xin cám ơn Hoàng Anh, người 
bạn ở Canada, anh Nguyễn Ngọc Phát, bạn 
Nguyễn Đình Dũng và nhiều vị khác đã cho biết 
những tin tức về vấn đề nầy. Nhờ đó thế hệ mai 
sau có thể biết được phần nào những sự thật khá 
thú vị về một bức tượng đẹp và nhiều kỷ niệm (3) 
(viết xong tháng 7/2014) 
 
Chú thích: 
 
(1): CHS Lưu Thanh Bình cho biết: Người đi 
Biên Hòa đem bức tượng THĐ về Bình Dương 
là GS Nguyễn Bé Tám có sự giúp đỡ của 6 em 
học sinh khóa 12. 
(2): Bức tượng Trịnh Hoài Đức được hoàn tất 
năm 1972. Năm đó tôi đang học lớp 12 và không 
biết có lễ khánh thành. Hình như lễ nầy không 
có học sinh tham dự (?). Ngoài ra, trong chương 
trình học, không có giờ nào nói về công đức của 
ông Trịnh Hoài Đức.  
CHS Đinh Quang Hạnh (K11) hỏi tôi về chuyện 
nầy. Lý do là con gái của anh hỏi: "Ba là CHS 
trường Trịnh Hoài Đức, mà ông Trịnh Hoài Đức 
là ai?”. Anh trả lời: "Ba không rõ, để ba xem 
trên trang nhà Trịnh Hoài Đức và hỏi lại mấy 

người bạn". Đây là điều thiếu sót tuy nhỏ nhưng 
Ban Giám Hiệu trường THĐ hiện nay nên chú ý 
để giảng cho học sinh của trường. 
(3): Bức tượng nguyên thủy làm bằng vật liệu 
đồng đen. Có lúc, tượng lại được sơn nhủ vàng 
lóng lánh. Điều nầy làm tăng sự hào nhoáng của 
tượng, nhưng theo tôi điều nầy không thể hiện 
đúng ý tưởng của tác giả khi ông sử dụng đồng 
đen để làm. Tượng màu đen không sơn thể hiện 
sự bình dị, đơn giản của một danh nhân đáng 
kính có công về văn học và địa lý nước nhà chớ 
không có màu vàng thể hiện sự khoe khoang, 
trịch thượng./. 
 
Thơ 
 

 
 

Danh Đặng 
 
   Nơi viễn xứ cảm thương người ở lại 
   Chốn quê nhà còn nhớ mãi người đi 
   Đặn san Giáp Ngọ bút tích có ghi 
   Nhiều kỷ niệm đã trôi đi thuở trước 
 

   Vui sướng thay! mình còn liên lạc được 
   Bặt tin rồi đừng mơ ước gặp nhau 
   Dự Tất niên mà lòng thấy nao nao 
   Ái ngại nhận quà trao từ bên ấy 
 

   Khóa mười hai cũng tặng quà như vậy 
   Chỉ khác là được tay bắt mặt mừng 
   Cùng nâng ly réo gọi chúc nàng Xuân 
   Được vui đùa, nói không ngừng nghỉ nói 
 

   Có trò tưởng là bạn nên mới hỏi 
   Lớp ngày xưa ông ngồi ở chỗ nào 
   Ta nói rằng ngồi ở chỗ trên cao 
   Cả bàn tiệc cười ồ trêu bạn ngớ 
 

   Đời ai cũng có lúc vui lúc khổ 
   Cùng trải qua dễ tới chỗ quen thân 
   Người cho tặng không màng chuyện tri ân 
   Để phải phép, xin chân thành đa tạ 
    
   Kính chúc Thầy Cô sống vui nhàn nhã 
   Chúc Trò xưa luôn thỏa mọi ước mong 
   Nàng Xuân hơi có bất công 
   Trời Tây giá lạnh, Trời Đông đẹp trời. 
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Con Gà Què 

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang 
làm Quyên giật mình thức giấc. Một cảm giác 
lâng lâng kỳ lạ khiến Quyên dường như đang 
bay vật vờ. Quyên vừa trải qua một giấc mơ về 
miền quá khứ, về nơi ngôi trường mà Quyên đã 
rời xa từ mấy chục năm trước, chưa từng một lần 
trở lại, dù cũng đã có lần Quyên trở về Lái Thiêu 
sau khi đất nước đổi chủ, và trước khi bỏ nước 
ra đi... 

Thế mà Quyên lại vừa có một giấc mơ về nó, 
về ngày đầu tiên Quyên được chuyển đến 
trường, về chuyện Quyên bị ăn hiếp bởi một học 
trò cũ cùng lớp, và về chiếc bàn cuối phòng mà 
Quyên đã được xếp chỗ cho ngồi một mình. Tất 
cả đang hòa quyện lấy nhau như một mớ hỗn 
độn của trí nhớ, giúp Quyên tự nhiên nhớ lại 
được nhiều điều mà Quyên tưởng đã quên đi, 
nhưng rõ nhất vẫn chính là buổi tan trường đầu 
tiên hôm ấy... 

Từ hàng ghế cuối cùng của lớp, muốn đi ra 
không phải là dễ dàng. Khi Quyên bước được ra 
khỏi cửa, một cảnh tượng thật đẹp đã đập vào 
mắt cô bé: Sân trường dường như trắng xóa với 
những tà áo dài đang phất phới vì cơn gió nhẹ 
thoảng qua, trông giống như những cánh bướm 
đang lượn lờ bay. Cảnh tượng này Quyên chưa 
từng bao giờ được thấy ở ngôi trường cũ, vì nơi 
đó có xen lẫn những bộ đồng phục với chiếc 
quần xanh kaki cứng ngắc của mấy nam sinh. 
Còn nơi đây, chỉ có hai màu đen trắng: màu 
trắng của áo dài  xen lẫn với màu đen của quần 
và tóc. Sự tương phản ấy đang di động một cách 
ồn ào về phía cổng trường. Tiếng cười nói, tiếng 
gọi nhau ơi ới, tiếng giày guốc khua vang và bụi 
bay khắp phía...  

Khi vừa ra khỏi cổng, lại một cảnh tượng lạ 
lùng khác đập vào mắt Quyên. Đó là những 
chiếc xe bò chở đầy củ sắn, đang lọc cọc trên 
con đường dẫn ra quốc lộ. Quyên bị thu hút 
ngay vì những con bò này. Từ trước tới giờ, 
Quyên chỉ nhìn thấy xe ngựa, còn bò thì chỉ là 
những hình vẽ trong sách báo. Thế mà giờ đây, 

những con bò thực sự đang ở trước mắt Quyên. 
Cô bé Quyên rán chen tới gần mấy chú bò để 
được sờ thử và nhìn sát mắt bò. Ôi chao ôi! Mắt 
bò sao mà buồn quá, với hàng lông mi dài và 
thẳng ngay sát phía trên mắt, càng làm cho nó 
buồn hơn. Con mắt bò lớn và lúc nào cũng nhìn 
xuống đất, có lẽ để nhìn rõ đường đi hơn. Đôi 
vai bò oằn xuống dưới sức nặng của chiếc xe. 
Trông dáng bò thật là tội nghiệp. Tự nhiên 
Quyên cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm tâm 
hồn. Quyên liên tưởng đến những món ăn được 
làm bằng thịt bò rất ngon mà Quyên đã từng ăn 
qua, lòng bỗng quặn đau. Với sự suy luận của 
một cô bé mười ba tuổi, Quyên thấy con người 
thật tàn ác, ác hơn hết tất cả mọi sinh vật trên 
đời. Vì người thông minh hơn tất cả mọi loài, 
biết cách tạo dựng đủ kiểu tàn ác bằng trí tuệ của 
mình. Con người gây chiến tranh, gây chết chóc 
khắp mọi nơi. Con người là chúa tể, có thể hủy 
diệt muôn loài. Con người thật là tàn nhẫn. Con 
người không tha chết cho ngay cả một con vật 
nhỏ bé dễ thương vô tội vạ. Và Quyên lại cũng 
chính là một con người, đã từng ăn thịt biết bao 
nhiêu loài vật. Không chừng mai mốt lớn lên, 
chính Quyên sẽ phải cầm dao giết gà vịt... 
Nhưng mà Quyên không thể chỉ ăn rau đậu. Phải 
làm thế nào để từ nay mỗi khi ăn thịt bò, Quyên 
không nhớ tới những con bò vàng như thế này. 
Và mỗi lần lễ tết, số lượng những con vật bị làm 
thịt đã tăng lên biết bao nhiêu lần... 

Trong khi Quyên đang suy tưởng về sự tàn 
nhẫn của loài người, một số nữ sinh khác liên 
tục thò cánh tay qua đầu Quyên để rút những củ 
sắn trên xe bò. Có người vừa rút vừa lột vỏ để ăn 
liền tại chỗ. Có người lại chỉ lấy bỏ đầy vào cặp 
táp chứ không ăn. Quyên còn nghe họ loáng 
thoáng rủ nhau ngày mai chui lỗ hàng rào ra 
vườn để mót sắn. Thì ra sát trường học là vườn 
sắn. 

Cái trò chui rào Quyên cũng đã từng làm 
nhiều lần ở trường cũ, để cùng bạn ra chợ ăn quà 
vặt vào giờ ra chơi. Nghĩ tới đây, Quyên thật là 
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nhớ đám bạn cũ, nhớ trường cũ và nhớ cả những 
món quà vặt ở chợ. Thôi rồi sẽ chẳng bao giờ 
còn có dịp trở về nơi ấy được nữa... 

Tiếc rằng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên 
Quyên học trường này, chưa có bạn, chưa biết lỗ 
hàng rào ở đâu để chui. Quyên nghĩ nếu chỉ là 
lượm mót những củ sắn mà nông dân đã bỏ lại, 
đâu có tội vạ gì. Thế nào Quyên cũng sẽ tìm 
cách làm quen với những người bạn mới cùng 
lớp, theo họ đi mót sắn, xem vườn sắn ra sao. 
Chắc là sẽ rất vui. 

Quyên nghĩ học trò mót hoặc trộm sắn chỉ vì 
ham vui, chứ đâu phải thích ăn trộm hoặc không 
có tiền mua, vì củ sắn rẻ rề, nhưng rút sắn nơi 
những chiếc xe bò như thế này, dường như có 
chút gì đó không ổn. 

Mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc Quyên đã ra 
tới đường lộ. Quyên băng qua đường để đón xe 
đò về nhà mẹ, ở mãi tận... Sài Gòn, vì phải hết 
tuần này, Quyên mới có thể dọn đến đây để sống 
với gia đình một người thân, như ý mẹ muốn. 

Đứng ngoài đường đợi xe đò đã một lúc lâu, 
Quyên vẫn chưa thể có xe về. Chiếc xe nào đi 
qua cũng chạy luôn không dừng lại, trên xe đầy 
nhóc những nam sinh. Bất chợt một giọng nói 
vang lên bên tai Quyên: 

-Em vẫn chưa có xe về sao? Nếu em đi bộ 
xuống chợ Búng, đón xe lam sẽ dễ hơn.  

Quyên nhận ra đó là thầy dậy Việt văn lớp 
Quyên. Thầy đã nhớ Quyên là học trò mới. 
Quyên vội trả lời thầy : 

-Dạ, em phải đi xe đò mới về nhà được.  
Thầy mở to mắt nhìn Quyên, hỏi giọng có vẻ 

hơi ngạc nhiên : 
-Vậy chứ nhà em ở mãi đâu? 
-Dạ, ở Sài Gòn. 
-Sao ở Sài Gòn mà lại phải đến đây để học? 
-Dạ, vì mẹ thường phải đi làm xa. Em không 

thể ở nhà một mình. Từ nhỏ, em đã theo người 
thân đi khắp nơi... 

-Vậy thì đứng đây đợi xe chung với thầy, vì 
thầy cũng về Sài Gòn. Phải đợi thêm lúc nữa cho 
đám nam sinh về gần hết thì xe mới có chỗ. 

Quyên cảm thấy an tâm khi có thầy bên 
cạnh, trong lúc trên đường vắng dần... 

Cuối cùng, một chiếc xe đò cũng dừng lại, 
hai thầy trò lên xe, ngồi cạnh nhau, nói chuyện 

liên tục tới khi thầy xuống xe, rồi tới phiên 
Quyên xuống, lên một chiếc xe lam để về nhà. 

Vừa bước xuống khỏi xe, Quyên đã thấy mẹ 
đứng chờ trước cửa. Mẹ vội hỏi Quyên : 

-Có chuyện gì mà con về muộn vậy? 
-Dạ, con đón hoài không được xe. 
-Con làm mẹ lo quá. Hôm nay con đi học 

trường đó ngày đầu tiên. Mẹ chỉ sợ...   
Mẹ bỏ lửng câu nói khi cả hai mẹ con Quyên 

vào tới trong nhà. Đi qua bàn ăn, Quyên đã thấy 
mẹ để sẵn trên đó một chén chè, nơi chỗ Quyên 
thường ngồi. Đó là món Quyên rất thích từ hồi 
còn rất nhỏ. Chỉ có mẹ biết và mẹ vẫn nhớ, dù 
đã bao năm qua đi.  

Cảm giác được mẹ chăm sóc thật là dễ chịu. 
Thế mà từ lúc tới tuổi đi học, chỉ có cuối tuần và 
những ngày nghỉ lễ, Quyên mới được sống gần 
mẹ, để có thể được hưởng sự chăm sóc này. 
Những ngày tháng năm liên tục phải sống xa mẹ, 
cho dù được sống đầy đủ trong gia đình người 
thân, Quyên vẫn cảm thấy thiếu thốn tình mẹ. 
Quyên luôn luôn thấy mình bị bỏ rơi trong gia 
đình đó... 

Làm sao Quyên có thể quên ngày hôm nay, 
khi đi học về có mẹ chờ trước cửa. Điều này 
không phải chỉ có trong sách vở nữa, mà đã trở 
thành sự thật với Quyên hôm nay rồi. 

Cho dù buổi tan học đầu tiên hôm nay đã 
qua đi, nhưng vẫn còn một tuần nữa, mỗi ngày 
Quyên sẽ được gặp mẹ khi đi học về... 

Quyên thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn Trịnh Hoài 
Đức đã ở quá xa nhà vào ngày đầu tiên... 

 
***** 

 
Tiếng đứa con gái gọi mẹ đưa Quyên trở về 

thực tại. Thì ra Quyên vẫn còn nằm trên giường, 
mắt vẫn còn nhắm trong trạng thái nửa ngủ nửa 
thức. Thế mà ngày tan trường đầu tiên đó như 
đang ở trước mắt Quyên, nhất là hình ảnh của 
những chiếc xe bò chở đầy củ sắn, và dáng mẹ 
đợi Quyên trước cửa buổi chiều hôm ấy. Mới đó 
mà đã hơn bốn mươi năm Quyên rời xa trường. 
Chắc chắn sẽ chẳng còn ngày gặp lại sau này, 
khi mà Quyên đã đang ở cách xa trường cũ cả 
nửa vòng trái đất, và không hề có ý định trở về, 
cho đến khi có một phép lạ xảy ra./. 
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Nguyễn văn Đây 
Nguyễn Phùng Quốc Thạnh 

 
     Lời giới thiệu: “Trường Nam Châu Thành và 
những năm tiểu học” là bài viết của CHS Từ 
Minh Tâm đăng trong Đặc san Trịnh Hoài Đức 
xuân Quý Tỵ 2013. Sau đó, tác giả có liên lạc 
một đàn anh là anh Nguyễn văn Đây, người đã 
từng học ở trường Nam Châu Thành  thập niên 
1950 để nhờ bổ túc thêm. Ngoài ra, mới đây, anh 
Nguyễn Phùng Quốc Thạnh đã đăng tải  trên 
facebook của mình hai hình ảnh rất quý về quý 
thầy cô của trường Nam Châu Thành trong thập 
niên 1960. Bài viết nầy là tổng hợp thư của anh 
Nguyễn văn Đây và hình ảnh của bạn Nguyễn 
Phùng Quốc Thạnh về trường Nam Châu Thành 
để bổ túc thêm bài viết của Từ Minh Tâm trong 
Đặc San Trịnh Hoài Đức năm Quý Tỵ. Xin chân 
thành cám ơn hai anh Nguyễn văn Đây và 
Nguyễn Phùng Quốc Thạnh về phần đóng góp 
dưới đây. 
 
1. Trường Nam Châu Thành thập niên 1950 

(thư của anh Nguyễn văn Đây gởi Từ 
Minh Tâm): 
 
Chú Tâm mến.        
Bài viết về trường Nam Châu Thành của chú 

anh thấy cũng đầy đủ những nét đại cương. Theo 
ý của chú muốn anh bổ sung thêm. Anh không 
nhớ nhiều chi tiết và viết văn không mạch lạc 
nên nhớ gì viết nấy coi như anh kể chuyện với 
chú để tuỳ nghi sử dụng nếu cần. 

 Từ niên học 1948 đến cuối niên học 1954, 
anh theo học tại trường Nam Châu Thành tỉnh 
Thủ Dầu Một bắt đầu lớp năm với thầy Vinh, 
lớp tư với thầy Thốt, lớp ba với thầy Nguyễn 
Văn Rạng, lớp nhì với thầy Nghĩa, lớp nhứt với 
thầy Vô. Kỳ thi Tiểu học 1953, vì bệnh không 
dự thi nên học lại lớp Nhứt với thầy Nguyễn 

Văn Lưỡng. Ngoài ra tại trường còn có thầy 
Pháp, thầy Nguyễn Văn Cho, thầy Mùi, thầy 
Ngọc và vài thầy không nhớ tên mới đổi vể để 
thay các thầy đến tuổi về hưu.   

 Năm 1948, thầy Phẩm quản lý trường gọi là 
Đốc Học nhưng thường gọi là Ông Đốc khi tiếp 
xúc với thầy. Bên ngoài khi đề cập đến thầy thì 
gọi thêm tên vào: Ông Đốc Phẩm. Ở thời điểm 
nầy danh từ hiệu trưởng chưa được thông dụng. 

 Khoảng năm 1952, thầy Nguyễn Văn An 
(Ông Đốc An) thay Ông Đốc Phẩm về hưu. 
     Khoảng năm 1951- 52, thầy Xường về làm 
Thanh Tra. Thỉnh thoảng thầy đến trường và 
xuống lớp dạy 1, 2 tiếng để kiểm soát trình độ 
học của học sinh. 

 Qua thời gian học tập, anh có nhận xét 
trường Nam Châu Thành dường như có hai cấp: 
          - Cấp Sơ Học gồm các lớp Năm, Tư và 
Ba.  Khi anh học hết lớp Ba thì thi lấy bằng Sơ 
Học. Có một số học sinh khi đậu bằng 
nầy thì nghỉ học do hoàn cảnh gia đình khó 
khăn. 
          - Cấp Tiểu Học gồm lớp Nhì 1, Nhì 2 và 
lớp Nhứt và cuối năm thi bằng Tiểu Học.  
           Khoảng năm 1952 - 53, trường Nam có 
một số thay đổi như: 

        + Tên lớp học từ tiếng Pháp đổi ra tiếng 
Việt. 
             + Kỳ thi bằng cấp Sơ Học được bãi bỏ. 
            + Bỏ lớp Nhì 2 lại thêm lớp Tiếp Liên 
sau lớp Nhứt dành cho học sinh đậu bằng Tiểu 
Học không có khả năng thi vào trường trung học 
công lập ở Sài Gòn hay trường tư vì tại thị xã 
Thủ Dầu Một lúc đó chưa có trường công cấp 
trung học. 

Chương trình học gồm Toán, Sử, Địa, Văn, 
Vẽ, Thủ Công, Làm Vườn. 
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Môn Pháp Văn từ lớp Ba đến lớp Nhứt  
không còn giảng dạy nữa.  

Để thực hành việc làm vườn, Ông Đốc An 
lấy miếng đất trống sau nhà ông (sau nầy là 
Trường Trung Học Tư Thục Văn An) để trường 
Nam làm 'Vườn Nhà Trường'. Mỗi lớp được 
chia một liếp đất để trồng tỉa. 

Khi anh học lớp Nhứt được học thêm Hán 
Văn do trường tổ chức. Mỗi tuần 2 giờ vào sáng 
Chủ Nhựt. Môn nầy không có trong chương 
trình chính thức nên không bắt buộc phải học. 

Môn văn lấy từ các bài trong cuốn "Quốc 
Văn Giáo Khoa Thư". 

Lớp Năm, lớp Tư học Luân Lý qua những 
câu ca dao, tục ngữ. Lớp ba trở lên học Công 
Dân Giáo Dục. 

Thời gian học, mỗi ngày hai buổi nhưng 
chiều thứ năm và chiều thứ bảy được  nghỉ. Giờ 
học, buổi sáng từ 8.00 giờ đến 11:00 giờ. Buổi 
chiều từ 2:30 giờ đến 4:30 giờ. Mỗi buổi nghỉ 
giải lao 15 phút. 

Trước giờ học và thời gian giải lao, học sinh 
thường chơi bắn đạn, thảy lỗ, bún hình (những 
tấm hình nhỏ in hình Tarzan hay Zoro), rượt 
bắt... Có những học sinh ở lại trong lớp hay chơi 
gạch ca-rô. 

Về kỷ luật:  
 Trong lớp bọn anh cũng hay nói chuyện gây 

ồn ào , thầy gõ thước trên bàn vài lần không im 
lặng, bất chợt thầy chộp trò nào thì phạt khẻ 5 
thước trên bàn tay hay quì gối hoặc chép bài 
phạt. Khi anh học lớp Tư có một người khách 
vào lớp nói chuyện với thầy Thốt, anh và một số 
bạn đứng lên chào còn một số lớn ngồi im. Khi 
khách ra về thầy không nói gì bắt tất cả quì gối 
và đánh mỗi trò một thước  kẻ vào mông. Sau 
cùng thầy giải thích bọn anh không đứng lên 
chào khách mà thầy đã dạy trước đây. Oan cho 
anh quá!. Một kỷ niệm anh nhớ suốt đời. 

Mặc dầu được thầy nhắc nhở nhiều lần một 
số học sinh đến trường không chịu vào cổng mà 
tụ tập ở khu vực bên ngoài trường gần tiệm sách 
Phát Anh mua đồ chơi, rút thăm trúng thưởng, 
ăn quà (trong lúc bên trong trường cũng có bán). 
Ông Đốc An đã ra lệnh khi đánh trống nhập học 
thì cổng trường khoá lại. Học sinh nào vô trễ sau 
đó sẽ bị đưa vào phòng Ông Đốc bị phạt quì gối 

và thêm mấy roi. Anh bị phạt một lần vì ham 
tắm piscine nên vô trễ. 

Mỗi lớp học có khoảng 40-50 học sinh.  
      Mỗi năm, chấm dứt niên học trường tổ chức 
phát thưởng cho học sinh giỏi có phần văn nghệ 
do học sinh trường Nam và Nữ phối hợp trình 
diễn. 
      Ngoài ra, trường Nam còn tổ chức kỳ thi 
Tiểu Học cho toàn tỉnh. Thí sinh các nơi xa như: 
Hớn Quản (sau nầy tách ra thành tỉnh Bình 
Long), Bến Cát, Dầu Tiếng, Lái Thiêu, Búng... 
phải tập trung về trường Nam để thi. Thầy cô 
các trường xa cũng về trường để coi (gác) thi. 
      Viết về trường cũ lòng anh lại thấy buồn 
man mác , nhớ bạn, nhớ thầy của những năm 
mới bắt đầu đi học. Bây giờ quý thầy và một số 
bạn đã an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng. Nhân dịp nầy 
trò Đây tưởng nhớ và biết ơn quý Thầy. 
       Chỉ nhớ được bấy nhiêu anh dừng nhé. 

 Chào chú. 
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2. Hình ảnh thầy cô Trường Nam Châu Thành (thập niên 1960) do bạn Nguyễn Phùng 
Quốc Thạnh đăng trên facebook của mình. 
 

 
Ảnh chụp mặt tiền trường Nam Châu Thành năm 1968. Trong ảnh có quý thầy Hiệu Trưởng 

Nguyễn văn Mãn, thầy Trần văn Quý, thầy Răng, thầy Thành, thầy Sử, thầy Xuân, thầy Phúc, 
thầy An, cô Sáu … 

 

 
Một tấm ảnh khác rất quý về quý thầy Trường Nam Châu Thành – Bình Dương thập niên 
1960 chụp từ trong sân trường ra (thấy có nhà thờ ở phía sau). Ảnh do bạn Nguyễn Phùng 

Quốc Thạnh cung cấp. Trong hình có thầy Mãn, thầy Thu, thầy Nhơn, thầy Sử, thầy Quý … 
và nhiều vị không nhớ tên (nhờ quý CHS nào nhận ra thầy của mình xin liên lạc Minh Tâm để 

bổ túc – xin cám ơn). 
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Nguyễn thị Tư 
 
Đêm nay  trời bắt đầu se lạnh. Sắp tàn mùa 

đông Bình Dương  mới cảm nhận cái lạnh của 
đất trời. Quê mình sung sướng là vậy, không có 
bốn mùa rõ rệt, chỉ có nắng nhiều và mưa bất 
chợt trong khi ở nơi khác phải gánh chịu bao 
nhiêu là khổ sở về bão tố, lụt lội, lạnh giá, khô 
cằn ,động đất, núi lửa… Chỉ có quê mình đươc 
nhiều hồng ân của  Chúa nhất,yên bình… 

Chút hơi lạnh của buổi sớm mai làm ta thấy 
tâm hồn phơi phới, xuyến xao…. Mùa xuân 
về… Bên kia nửa vòng trái đất các bạn mình 
chắc đang hối hả để sửa soạn cho đặc san xuân 
mới. Nơi quê nhà, mình cũng muốn đóng góp 
chút gì cho món quà xuân về ngôi trường thân 
yêu. Mình muốn viết thật nhiều về bạn bè, về kỷ 
niệm một thuở nào, về những gì đã mất đi và 
những gì còn lại. Nhưng ta sẽ viết gì đây với bao 
nhiêu là cơn sóng đời dập dềnh làm đổi thay tất 
cả… 

Năm nay Ban Đại Diện vừa thay đổi. Chị 
Kim Nên là hội trưởng thay anh Diệp. Nhắc đến 
tên chị lại nhớ nhiều về kỷ niêm của một ngày 
đẹp trời ở nhà hàng Tây Hồ cùng nhau họp mặt 
nào khi chị  có dip về nước. Gọi là họp mặt 
nhưng gặp nhau toàn những gương mặt lạ hoắc 
lạ  huơ. Cứ tưởng rằng sẽ bở ngỡ lắm, nhưng lại 
cùng nhau mừng mừng, rỡ rỡ, như là một đám 
bạn thân thương lâu rồi, nay gặp nhau hân hoan 
tíu tít. Rồi sóng đời đổi thay, những bạn ngày đó 
bây giờ thiếu mất một Hoàng Anh đầy tài năng, 
rồi một Xuân Khai khốn đốn với căn bệnh bất 
ngờ. Hú hồn, bạn đã vượt qua nguy hiểm và 
bình an. Tạ ơn Chúa vô cùng. Nhớ chút vậy thôi 
cũng thấy xót xa. Bây giờ chị Nên nhận lãnh 
trách nhiệm mới,không biết chúng mình lại có 
một ngày nào chị về lại quê hương và gặp nhau 
như ngày nào chăng nhỉ… Chúc chị hoàn thành 
tốt đẹp nhiêm vụ mới nầy trong tình yêu thương 
của bạn bè… 

Mùa Xuân vẫn là mùa của hoa nở muôn màu 
muôn sắc, luôn là điềm lành và niềm vui cho 

muôn người muôn vật. Nhưng mùa xuân cũng là 
cột mốc cho tuổi già chúng ta, báo tin rằng 
đường xa trời và gần đất lắm rồi bạn ơi… Mùa 
Xuân đem cho ta niềm vui, là chào mừng Tết 
đến. Hết Tết Tây lại đến Tết Ta. Tết nào cũng 
 đem niềm vui và sự sum họp. Tết đã kề. Bây 
giờ bên kia vòng trời xa chắc hoa đà nở rộ, bạn 
bè đang hăm hở mừng Xuân. Ngày xửa ngày 
xưa, ngày của thuở nào, bọn mình chung trường 
chung lớp, tụi mình chỉ rộn ràng với một cái Tết 
âm lịch thôi. Tết Nguyên Đán… Tết yêu thương, 
Tết của tuổi học trò thơ dại, nay đã xa lắm rồi, 
giờ chỉ còn đọng lại trên những trang báo nầy 
với bao kỷ niệm mà bạn bè sẽ nhắc nhở trên 
tưng trang giấy. 

“Tết Tây”, gọi vậy cho nó ngộ, nó đến rồi, 
bạn bè của những ngày nào, bên nầy hay bên kia 
vòng trái đất cũng cùng nhau rộn ràng, hân hoan 
để cùng nhau mừng Xuân với những vần thơ, 
những bài văn viết tầm thường không văn vẽ, 
đơn giản , hiền hòa, nhưng chứa chan bao niềm 
thân thương , để cho nhau nụ cười mừng Xuân 
và cũng làm nên một tờ báo “tường” như ngày 
nào thuở áo còn thơm mùi mực. Nhưng hôm nay 
tờ báo trưởng thành hơn, chút văn minh hơn, 
chút hiểu đời hơn, có  sâu sắc một tí xíu, và rất 
là thắm thiết. Thế là quá tuyệt vời phải không 
bạn mình? Đây cũng là kết nối giữa tình thương 
thầy và trò với nhau, để cùng nhau quan tâm 
chăm sóc, để cho bọn học trò nhỏ ngày nào có 
dịp hướng về công ơn mà thầy cô đã dốc lòng 
dạy dỗ để hôm nay ta được thế nầy. Xuân về 
 nhắc ta phải có một chút gì gọi là nhớ đến ơn 
mà thầy cô một thời lao nhọc. Không cần to tát, 
không cần mâm cao cổ đầy, chỉ một lời hỏi thăm 
chân thành, một sự quan tâm nhỏ nhoi hay một 
món quà bé nhỏ, đơn sơ cũng làm ấm lòng thầy 
cô trong thời khắc tuổi đã xế chiều nầy. 

Những bài viết, bài thơ trong tờ báo thân 
thương nầy, tuy không văn hoa, mượt mà như 
những nhà văn lão luyện, nhưng sự chân thành 
thương yêu làm lịm lòng người trong cuộc. 
Những loan truyền tin tức cho nhau, những niềm 
tin cho nhau giống như có một sợi dây vô hình 
gắn kết một thời thơ dại với ngày tháng tuổi già, 
để trong hồn ta lúc nào cũng in sâu hình ảnh bạn 
bè của những ngày xưa thân ái, với muôn trùng 
kỷ niệm. Kỷ niệm ấy dù bình thường hay nhỏ bé 
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của thời áo trắng, bây giờ nó là những vầng hào 
quang rực rỡ trong tận cùng ký ức của ta. 

Với tình bè bạn tuyệt vời nầy mà bạn có biết 
không, nó đã là động lực đem đến sự bình an lớn 
lao cho những người bạn chẵng may lâm vào 
căn bệnh không thuốc chữa. Nó đem niềm tin 
cho người bệnh vững vàng, sẳn sàng đối diện 
với đớn đau và hy vọng nhiều vào tình thương 
mà bè bạn dành cho trong những ngày còn lại. 
Và bạn mình có biết không, có những người bạn 
tuyệt vời mà ngày xưa cùng thân thiết bên nhau, 
nay nghe bạn lâm vào sự tuyệt vọng của căn 
bệnh ngặt nghèo, đã dốc cả tiền tài và lời yêu 
thương gởi về cho nhau để mong rằng một phép 
mầu nào đó sẽ mang bình an về cho thể xác và 
tâm hồn cho người bệnh. Ôi cao quý biết bao 
tình bạn nầy. Tạ ơn bạn, tạ ơn tình yêu thương 
mà mình đã cho nhau… 

Xuân đã về. Mỗi năm Xuân chỉ đến một lần, 
tuy nó đến rối đi trong thoáng chốc, nhưng xuân 
cũng làm đổi thay đất trời, làm cho lòng người 
có một chút gì ấm áp, thương yêu. Từng mùa 
xuân đi qua, những tờ báo mà hôm nay ta viết, 
tuy đơn sơ nhưng nó sẽ là một tài sản quý báu, 
tuyệt vời nhất để dành lại cho tất cả tình học trò 
ngày xưa, bây giờ và mãi mãi mai sau nếu là 
những ai biết trân trọng nó. 

Năm mới đến, với đất trời vẫn là thế, hoa 
đua nhau nở rực rỡ muôn màu muôn sắc, là 
người người vui xuân, là quà tặng mừng nhau, là 
lời chúc lành yêu thương, là sum họp gia đình. 
Nhưng ta biết rằng đời là bể dâu, hoa nở sẽ tàn, 
cuộc đời nhiều đổi thay, nay còn mai mất, vui và 
sẽ lại buồn, ai biết được ngày mai sẽ ra sao…? 
 Nhớ mới mùa xuân trước, bạn tôi, còn tung tăng 
 đi họp mặt, còn cười đùa vui tươi, còn cùng 
nhau đi Vũng Tàu, Bến Tre, còn đến với nhau 
từng buổi họp mặt. Thế nhưng, hôm nay bạn ngã 
quỵ với căn bệnh nghiệt ngã, bạn không còn có 
thể liên lạc với bạn bè qua điên thoại. Bạn chịu 
biết bao đau đờn do căn bệnh đem đến. Bạn đã 
tuyệt vọng đến tận cùng. Bạn chỉ còn nằm đó 
chờ ngày vĩnh biệt tất cả. Không biết mùa xuân 
nầy bạn có kịp nhìn hoa nở, bạn có kịp cảm nhận 
được chút không khí nhẹ nhàng êm ái mà xuân 
đem về không… Nhưng có một điều mà tôi chắc 
chắn rằng bạn đã thắm thiết tình yêu thương của 
bạn bè từ bên kia đại dương gửi về và bao niềm 

thương của tình bạn nơi quê nhà… Xin Chúa 
ban cho bạn thật nhiều hồng ân và bình an trong 
tâm hồn bạn trong những ngày còn lại…. 

Xuân ơi. Xuân về xin đem yêu thương  về 
muôn người, xin tuôn tràn sự bình an lên mọi 
người. Xin cho bên kia đại dương những người 
bạn thân thương, và bên đây quê nhà cùng nhau 
vui mùa xuân mới cùng được hưởng một Tết 
mới, Tết tưng bừng,Tết bình an và hạnh phúc. 

Các bạn mình ơi, Xuân đã về, xin hãy chúc 
cho nhau nhiều lời hay ý đep. Hãy cùng chúc 
nhau đón xuân mới trong tưng bừng, rộn ràng 
tiếng cười. Mong mọi người sẽ gặt hái nhiều ân 
phúc, và thành công trên mọi mặt. Xin gửi đến 
quý thầy cô và các bạn lời chúc mừng thân ái . 
Hẹn gặp nhau hội ngộ trong những dịp họp mặt 
thân thương và đoàn kết. 

 Chào thân ái... 
 

 
 
Thơ 
 

Lục bát mùa xuân 
 
Thả câu lục bát mơ màng 
Đón chào năm mới rộn ràng sắc xuân 
Hoa mai, hoa cúc xa gần 
Toả hương thoang thoảng bâng khuâng đất 
trời 
 
Thả câu lục bát tuyệt vời 
Ríu ran chim hót rạng ngời niềm vui 
Nàng xuân thức giấc mỉm cười 
Nắng hồng tô điểm cuộc đời đẹp thêm 
 
Thả câu lục bát êm đềm 
Lời ru dìu dặt ngập miền nhớ thương 
Gió đưa khúc hát vấn vương 
Lao xao bóng lá bên đường hát ca 
 
Thả câu lục bát mặn mà 
Vườn xuân tràn ngập sắc hoa thắm màu 
Nụ cười ánh mắt gửi trao 
Mùa xuân hạnh phúc dạt dào ý thơ. 
 
Đỗ Mỹ Loan (31/12/2014)  
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Huỳnh Xuân Khai 
 

Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 1 tháng 1, 
ngay ngày Tết dương lịch là các cựu học sinh 
khóa 12, nhưng riêng lớp mang chữ P (bao gồm 
P3, P4) họp mặt thường niên. 
  Năm nay, buổi họp măt được tổ chức tại tư 
gia bạn Ngô văn Thanh ( KDC An Thạnh, Búng) 
cứ từ trường nữ trung học Trịnh Hoài Đức đi 
vào… 

Cũng nên nói rõ để các bạn biết thêm, nói 
khóa 12 nói chung từ năm 1966-1972 bao gồm 
nhiều lớp. Lúc vào lớp đệ thất, đệ lục thì có các 
lớp P1, A2, P3, P4 và A5. Lên lớp 10, gọi là 
trung học đệ nhị cấp (thời nay gọi là cấp 3) thì 
chia ra Ban A (Vạn Vật - Lý Hóa)  và ban B 
(Toán - Lý Hóa). Thế là từ năm lớp 10 (đệ 
Tam0, các bạn chia ra học theo Ban A hay B, do 
đó hình thành các lớp 12 A1, 12 A2 ( các lớp 
nữ), 12 A3 (nam nữ học chung), 12 B4 (toàn 
nam), 12 B5 (nam nữ học chung). 

Dù chia ra như thế nhưng do có thời gian 
học chung 4 năm trước đã hình thành một tình 
bạn … không thể nào quên trong ký ức của 
chúng tôi! 
 Trong bài viết thật ngắn này, tôi muốn nói 
đến tình bạn gắn bó của các cựu học sinh lớp 
mang chữ P ( tức học sinh ngữ chính là Pháp 
văn). 
 Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi dịp họp mặt ngày 
đầu năm Dương Lịch, thì không biết bao nhiêu 
chuyện để nói , để tâm sự. 
  Những bạn bước vào khóa 12, nếu học đúng 
tuổi là sinh năm 1955. Năm nay là năm 2015, 
tức tròn 60 năm, tròn một vòng đời của con 
người,… Gặp nhau, tay bắt mặt mừng … không 
kể những bạn sinh 1954 hay 1953 thậm chí 1951 
cùng học chung một lớp, 60 tuổi và hơn 40 năm 
tình bạn.! 
  
Điểm Danh… 
 

Điểm danh lại, nhiều bạn đã ra đi, đầu tiên là 
Nguyễn Trí Ngộ (tử trận năm 74), sau này từ từ 

đi sớm gồm có Nguyễn Đức Chú, Lưu văn Vị, 
Trần Trung Trực, Huỳnh Triết Dũng, Hồng văn 
Khiết, Huynh  văn Sang, Nguyễn Thanh 
Xuân…Riêng năm 2014 vừa qua có bạn Phạm 
Diên Hy, Lương văn Hồng, Lê Minh Tấn… đã 
về cõi vĩnh hằng. 

Nếu gom hết số bạn riêng P3, P4 còn khoảng 
60 người, nhưng hôm nay về dự chỉ khoảng 25 
bạn. Một số bạn do ở quá xa, hay bận việc 
không thể về. 

Cũng thật đặc biệt, P3 có hai bạn đã chọn 
con đường tu hành. Đó là bạn Lê văn Hiệp (cũng 
là một trưởng lớp P3 rất hiền hậu) hiện là 
Thượng Tọa Thích Thông Hạnh, Phó Viện 
Trưởng Thiền Viện Thường Chiếu tại Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai, và một bạn nữa tên Danh 
đang tu tại gia có pháp danh Thích Hoằng Chơn. 

Không biết các nhóm cựu học sinh khác thế 
nào chứ riêng nhóm P có những tình cảm khắng 
khít đặc biệt.. Mỗi năm "đến hẹn lại lên" là về 
gặp nhau. Đặc biệt nhứt là về tham dự thường 
niên khóa 12, vào ngày 2 tháng 9 tại tư gia bạn 
Dương Thế Phương. 
  
Nhớ Lại 
 

Nhớ lại ngày 19 tháng 11 năm 2008, trong 
dịp tổ chức buổi họp mặt tôn vinh Thầy Cô tại 
nhà hàng Dìn Ký (Bình Nhâm) bạn Ba Còm đã 
đặt một tấm phướng mang dòng chữ "Chúng em 
dù ở cương vị nào, tuổi tác nào, vẫn mãi là học 
trò của quý thầy cô". Đây là một câu nói đơn 
giản nhưng rất nhiều ý nghĩa. Hôm ấy quý Thầy 
Cô có mặt ( Thầy Nguyễn văn Phúc, Thầy 
Nguyễn văn Hộ, Thầy Võ kim Lân, Thầy 
Nguyễn Bé Tám, Cô Nguyễn Thị Tâm và Cô 
Nguyễn Thị Hương…) đã hết sức cảm động… 
Sau đó thầy Bé Tám đã cất giữ tấm phướng nầy 
đem về treo trịnh trong tại phòng khách nhà 
thầy. 
 Thật vậy, bây giờ dù bạn là quan chức, dù 
bạn đại gia, dù bạn là giám đốc công ty này nọ 
nhưng luôn nhớ rằng kiến thức của chúng ta là 
do quý thầy cô truyền đạt. Bên cạnh đó tình bạn 
chúng mình luôn quý, nhất là thời gian ngồi 
chung lớp chung trường gần 6-7 năm trời. 
Chúng ta đã có biết bao nhiêu là kỷ niệm, đi bán 
báo chung, đá banh chung, tập văn nghệ chung, 
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làm báo tường chung, đi vườn trái cây chung, đi 
tắm sông chung, cùng để ý chung một bạn nữ 
nào đó… 

Trong lớp đứa nào chỉ lo học, đứa nào chỉ 
chơi là chính… 

Nhất là đến năm thi Tú Tài 1, bạn nào quá 
hạn tuổi là phải đi lính… Có đứa vào Thủ 
Đức… Kể không hết các bạn ạ! 

Làm gì không quan trọng, mà cứ găp bạn là 
“mầy tao”. Ôi hay hai tiếng ấy thật sự thân 
thương. 

Thời gian… không thể kéo lại được. Chúng 
tôi mỗi ngày mỗi già. Ai cũng mang trong mình 
một chứng bệnh già  nào đó, sống nhờ thuốc, 
sống vui cùng con cháu. 

Đứa nào có con cái chưa gả cưới thì lo sớm, 
để cũng là dịp mới mời bạn bè chung vui. 

Đứa nào có tin buồn cũng báo các bạn về 
chia buồn. Đó cũng là dịp găp nhau chia buồn 

Đứa nào bệnh thì cũng cho biết để mà thăm 
viếng an ủi… 
 Có những bạn ở xa, cũng ráng mà về dự… 
Đó là một dịp hàn huyên, tâm sự , vì tất cả đều 
chung một tâm trạng … bây giờ không gặp 
bạn… Buồn lắm. 

Xin trích một bài thơ ngắn do bạn Nguyễn 
văn Vỹ đăng trên FB hôm nay, 
  

Bốn mươi năm ngỡ quên rồi 
Cái thời chung lớp còn ngồi gần nhau 
Bây giờ tóc đã bạc màu 
Quay đầu nhìn lại... phía sau xa rồi 
Bạn bè còn lại mấy người 
Một năm gặp lại cho vui vậy mà 
Cuộc đời của mỗi chúng ta 
Đâu ai biết trước mình là gì đâu ? 
Người giàu kẽ khó cách nhau 
Không như cái thủa mài lâu đũng quần 
Tuổi già càng lúc càng gần 
Bạn bè họp mặt bao lần nữa đây...!! 
 
Và ước muốn sẽ còn gặp nhau dài dài của 

chúng ta chắc chắn sẽ được thực hiện phải 
không các bạn.? 
 

 
 

 
Thơ 
 

Giờ Tan Trường 
 
Áo trắng bay bay đùa trong gió 
Phất phới từng tà bướm trắng mơ 
Líu lo réo gọi tung tăng bước 
Để mặc si tình đứng ngẩn ngơ! 
 
Áo trắng bay bay trắng phố phường 
Thẹn thùng e ấp bước trên đường 
Si tình lặng ngắm, hồn thờ thẫn 
Đêm nằm trằn trọc...đã thầm thương! 
 
Áo trắng bay bay giờ tan trường 
Ánh mắt u hoài tình vấn vương 
Lên xe, một thoáng nhìn lưu luyến 
Si tình theo gót, vờ dửng dưng... 
 
Áo trắng ngày xưa, tan trường về 
Đã bay theo gió cuốn lê thê 
Trắng xóa tuổi hoàng hôn tưởng nhớ 
Si tình còn lại một cơn mê!!! 
 
Con Gà Què 

 

 
Chuyện vui 
 
Ai biết? 

 
Thầy Ngọc Hoàng dạy Vật Lý cho khoá 15 

năm lớp 12. Mỗi khi giảng bài, thầy thường 
hỏi: “Ai biết giải bài nầy?”. Bạn Kim Hương 
(nổi tiếng nghich ngợm) trả lời: “Có trời mới 
biết”. 

Trời là Ngọc Hoàng đó. 
NTM L  (K15) kể 
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(Hài kịch diễn tại Trại Tết 1966 Trịnh Hoài Đức BD) 

Huỳnh Thanh Hùng ghi lại theo trí nhớ. 
 

Hài kịch một màn 
 
Nhân vật: 

Bác sĩ Thành 
Hùng, người giúp việc của bác sĩ (do mình 

đóng) 
Ông lão bịnh nhân 
Người con của bịnh nhân. 

 
**** 

Cảnh phòng mạch của bác sĩ Thành đơn sơ 
một bàn viết và hai cái ghế , mình đang dọn dẹp, 
lau dọn thì BS trong bộ complet bước ra: 

- Hùng, bữa nay tôi đi dự cắm trại trên 
trường, chiều mới về. Ở nhà coi chừng cho cẩn 
thận nhé. Nếu có bệnh nhân đến thì hẹn buổi 
chiều, nhớ kỹ nghe, mày lè phè lắm. 

- Khỏi lo đi bác sĩ ơi, tui ở đợ chuyên nghiệp 
nên không cần chỉ chọt tui sẽ chu tất mọi việc. 
An tâm đi đi bác sĩ ơi. 

Bác sĩ vừa đi, tôi tiếp tục dọn dẹp, khi 
đến bàn làm việc thấy áo blouse trắng và ống 
nghe liền mặc và đeo vào: 

- Hì hì bây giờ mình sẽ làm bác sĩ. Ổng đi tới 
chiều mà sợ gì. 

Đúng lúc đó thì có một thanh niên đỡ một 
ông lão xô cửa phòng dìu ông già ngồi lên ghế  
rồi lay vai tôi bù lu bù loa: 

- May mắn quá. Bác sĩ ơi cứu giúp cho ba 
của tui. Ổng ăn cái gì mà ôm bụng rên đau từ hồi 
tối. 
     Lỡ trớn, tôi phải đóng vai bác sĩ với ý nghĩ 
kiếm chút tiền đi chơi với nhỏ bồ cùng xóm 
     - Nè kéo áo lên tui khám bụng trước.  

Tui lăng xăng khám theo những gì đã được 
thấy, nhưng tui đặt ống nghe đủ chỗ từ đầu tới 
chân. 
     - Nè bác sĩ ơi. Hôm nay ông khám gì mà kỳ 
vậy? 
     - Không biết gì à?. Tui khám như vậy cho 
chắc ăn. Vả lại bữa nay tui rảnh nên khám kỹ 

cho ba của anh để biết chính xác bịnh tình thì kê 
toa thuốc mới được chứ. Tui là bác sĩ nổi tiếng 
toàn cầu đó.  

- Hèn gì nãy giờ tui thấy ông hổng giống ông 
bác sĩ thường ngày. 

Kẹt quá tui làm liều luôn. 
- Nó là phụ việc ở chỗ tôi làm. 
- Chỗ nào vậy bác sĩ? 
Gãi đầu lắp bắp trả lời, chợt nhớ chỗ làm 

việc của bác sĩ Thành, tui trả lời tỉnh queo 
- Ở Bịnh Viện Bình Dương đó. 
- May cho ba tui quá.  
Tôi khoái chí, khám bịnh xong leo lên ghế 

ngồi chồm hổm, lấy tờ giấy lớn như tờ báo và 
lấy viết vẽ vì có biết chữ đâu. Chữ biết tui chứ 
tôi không biết nó. 

Xong tôi đưa cho người nhà của ông già. 
- Gì vậy bác sĩ? Sao toa thuốc mà nó bự 

chành bành như tờ báo ? 
- Toa thuốc đó. 
- ????  
Người con lúng túng, ngạc nhiên sau khi coi 

tờ giấy và vạch tờ giấy ra hướng về khán giả 
hỏi: 
     -Toa thuốc gì mà ông vẽ một con cua chà bá 
?... 
     - Hì hì hỏng biết à. Ổng bị đau ban cua thì tui 
cho toa con cua, ra chợ mua cho ổng một con 
cua về hấp rượu ăn vô là hết liền. 

Sự việc sắp tới hồi phấn chấn vì sắp có tiền 
thì bỗng đâu bác sĩ Thành chạy vào vừa lầm 
bầm: 
     - Lật đật mà quên phong pháo đại đem lên 
trường treo trước cổng trại đốt lấy le chơi. Chợt 
thấy cảnh tượng đang xảy ra và hiểu được sự 
việc liền xách chổi quét nhà rượt tui chạy vòng 
vòng sân khấu. 

- Nè cho bỏ tật tài lanh ba trợn. Bác sĩ giả đó 
mọi người ơi. 

Tới đó hạ màn. Tui cùng ba bạn diễn cúi đầu 
chào quý vị khán giả toàn trường.           
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Nguyễn Công Tế 

  
(Viết để nhớ về Búng và gởi các bạn từ xa tới Búng trọ học 

xem có ở trong trường hợp giống tôi không) 
 
      Quê hương là gì?. Có người bảo quê hương 
là nơi mình được cha mẹ sinh ra ở đó, nghĩa là 
nơi nào mình được sinh ra, nơi đó là quê hương 
của mình. Nhưng cũng có người nói: Quê hương 
là chỗ cha mẹ mình chết và mai táng ở đó. Riêng 
đối với tôi, cả hai trường hợp trên đều không 
đúng, mà đối với riêng tôi, quê hương là chỗ tôi 
có nhiều những kỷ niệm êm đềm nhất, có nhiều 
người thân yêu nhất, nơi đã ghi vào hồn tôi 
những hình ảnh thân yêu không thể phai mờ, và 
cho tôi một cuộc sống an bình nhất. Vâng, tôi có 
một quê hương thân yêu, cho dù tôi đã được sinh 
ra ở miền Bắc Việt Nam, đã sinh sống ở nhiều 
nơi, từ Bắc, Trung, Nam và ở cả vùng Nam bán 
cầu là xứ Úc Châu nầy đã nhiều năm, có lẽ còn 
lâu hơn ở Việt Nam nữa, nhưng chỉ có xứ Búng, 
Bình-Dương là quê hương của tôi, mặc dầu tôi 
chỉ ở đó khoảng 10 năm thôi. Mời các bạn cùng 
tôi ôn lại vài kỷ niệm thân thương đã cột chặt tôi 
vào cái xứ Búng nầy. Khởi đầu là trường Trịnh-
Hoài-Đức. 
   Trịnh-Hoài-Đức là một trường công lập lớn 
nhất tỉnh Bình-Dương, nhưng lại xây dựng ở 
Búng, sát quốc lộ 13, cách Bình-Dương khoảng 
6 cây số và cách chợ Búng chừng hơn cây số. 
Đây là một vùng quê một trăm phần trăm. Người 
dân ở đây chuyên sống về nghề nông. Đất đai 
nông nghiệp được chia làm hai loại , đất bưng và 
đất giồng. Đất bưng là những vùng đất gần 
nhưng sông lớn, có kinh, lạch dẫn nước thủy 
triều vào, nên đất bưng thường được lập vườn, 
khai mương, trồng cây ăn trái. Tuy cùng là nhà 
nông, nhưng vườn cây trái thường trù phú, cây 
lành trái ngọt nhiều, nên người dân ở vùng bưng 
có vẻ "mượt mà" hơn, công viẹc ít tấp nập hơn. 
Nếu lấy quốc lộ 13 làm chuẩn, đứng ở chợ Búng 
nhìn về Bình Dương thì vùng đất bưng nằm về 
phía tay trái. 
   Ngược với đất bưng là đất giồng. Xưa kia 
những vùng đất nầy chỉ trồng lúa, mỗi năm làm 

một vài vụ và thường làm với phương cách con 
bò đi trước, cái cày theo sau nên có mòi vất vả . 
Sau nầy, ngoài vụ lúa chánh, nông gia còn tỉa 
thêm hoa màu phụ như dưa leo, mướp khía, củ 
sắn nước... nên công việc càng tấp nập thêm, 
nhưng thu nhập cũng khá hơn. Xưa nhờ nước 
trời tưới lúa, sau người dân đào giếng để cất 
nước lên tưới. Nhiều gia đình có máy tưới nên 
công việc cũng đỡ nặng nhọc hơn.  
   Nhìn chung ta thấy xứ Búng có những điểm rất 
đặc biệt, dễ thương. Chẳng hạn vào khoảng 
tháng 5-6 là mùa trái cây, có hằng hà sa số trái 
cây thơm ngọt, như mít tố nữ, sầu riêng, chôm 
chôm, măng cụt... Đó thường là sản phẩm của 
đất bưng. Vào những tháng khác thì có những 
trái cây khác của vùng đất giồng như mít, vú sữa, 
xoài... Nói tóm lại, mùa nào thứ đó, Búng có đầy 
đủ những thứ thơm ngon đầy quyến rũ lòng 
người.  
   Những trái cây thơm ngon ở miền Nam thường 
thì rất nhiều nơi có. Nhưng có một sự ngọt ngào, 
êm ái tuyệt vời của người xứ Búng, chắc rằng 
khó có đâu sánh bằng. 
   Tuy sống rất cần cù, vất vả, hầu hết về tiền bạc 
mọi người sống rất eo hẹp, nhưng người Búng lại 
có tấm lòng bao dung, rộng lượng vô biên ! Nhất 
là đối với học sinh từ mọi nơi tụ về học ở Trịnh-
Hoài-Đức. 
   Trịnh Hoài Đức là một ngôi trường quá lớn, có 
từ lớp Đệ Thất tới Đệ Nhất, tổng cộng vài ngàn 
học sinh thì cái xứ Búng nông nghiệp nầy làm 
sao có đủ học sinh cho trường. Vì thế số học sinh 
từ các nơi đổ về đây học đông hơn hẳn số học 
sinh của xứ Búng. Vậy mà hầu hết số du học 
sinh tới Búng trọ học đều được ở miễn phí. Ở hết 
năm nầy qua năm khác, hết tốp nầy qua tốp kia, 
không ai làm lợi gì cho chủ nhà, mà không bao 
giờ có điều tiếng xấu gì cả. Có một điểm rất đặc 
biệt là một tốp học sinh đang trọ học ở một nhà, 
nếu có một người nào đó muốn đi nơi khác, rồi 
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một vài tuần hay vài tháng trở về lại, chủ nhà 
vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. 
   Tôi là một thằng bé Bắc kỳ 9 nút ( 54 ), đang 
học ở trường công lập Phan-Bội-Châu ở Phan-
Thiết. Khi gia đình chuyển về Bến Cát, tỉnh 
Bình-Dương , tôi xin vào trường trung hoc THĐ 
học. Ngày học đầu đối với tôi thật vô cùng "kinh 
dị". Mọi người nói giọng hoàn toàn khác. Tôi nói 
đi "về" thì họ nói đi "zìa", tôi nói "ăn" thì họ nói 
"ăng". Tuy đã có nhiều năm sống với người miền 
Trung ở Bình-Thuận, Phan-Thiết, nhưng ở ngoài 
đó tôi có nhiều người đồng hương nên không 
cảm thấy lạc loài. Vậy mà chỉ hơn một tuần sau 
tôi đã trở nên thân quen với cái thế giới xa lạ đó. 
Các bạn tôi ai cũng nhìn thấy tôi rất khác họ. 
Nhưng với bản tính hiền lành của người miền 
Nam, họ thực sự muốn gần và giúp đỡ tôi. Tôi 
cảm thấy an tâm và yêu đời. 
   Qua 7 năm học ở đây tôi mến thương mọi 
người mà cho đến nay nghĩ về họ tôi vẫn bồi hồi, 
xúc động... 
   Tôi lại muốn khoe với các bạn về cái xứ Búng 
ngọt ngào của tôi: gia đình chúng tôi có 8 người, 
gồm 5 trai là Vùng, Môn, Nam, Bảo, Tế và 3 gái 
là Mừng, Trai, Phượng. Chúng tôi là những 
người ở xa tới Búng trọ học. Thật là một duyên 
may trời sắp xếp, kẻ Bắc, người Nam lại qui tụ 
thành một gia đình. Chúng tôi ở chung, góp gạo, 
góp tiền mua đồ ăn, củi ... tự nấu nướng như một 
gia đình. Thương yêu nhau như ruột thịt, ở chung 
bao nhiêu năm mà không bao giờ có một vẩn đục 
giận hờn... Lại thêm bà Năm, chủ nhà thật tuyệt 
vời. Bà chỉ có một mình ở cái nhà quá lớn ngay 
cổng trường nữ trung học THĐ. Còn các con bà 
đã lớn, ở riêng cả . Bà cho chúng tôi ở và cho 
chúng tôi mọi tự do như nhà mình . Sau nầy cứ 
gặp người nào ở ngoài đời tốt bụng với tôi, tôi 
đều nói họ là người xứ Búng của tôi. 
   Tôi tin rằng các bạn từ xa đến xứ Búng học 
đều có được những cảm tình nồng hậu và tình 
yêu thương tuyệt vời mà người Búng dành cho 
mình, nên lòng biết ơn sẽ không bao giờ phai lạt. 
   Môt điều in đậm nét trong hồn tôi mà xứ Búng 
đã ban cho tôi, tôi biết chắc là nếu có linh hồn, 
tôi sẽ đem món quà này về bên kia thế giới khi 
tôi ra đi. Đó là Búng đã cho tôi một bà mẹ thật 
đúng nghĩa, thật tuyệt vời. 

   Đó là bà "Cô Ba" của người bạn cùng lớp, tên 
Nam. Một bữa kia Nam dẫn tôi về thăm cô Ba 
nó. Từ chỗ chúng tôi trọ học tới nhà "Cô Ba", tức 
là từ ấp Thạnh-Bình tới ấp Thạnh-Phú, gần cầu 
Móng, cách vài cây số. Ngày gặp cô lần đầu 
cũng là ngày định mệnh. Gặp Cô, bà vui vẻ, 
niềm nở ra mặt (lúc nầy tôi đã nghe tiếng Nam 
giỏi rồi , nhưng giọng tôi còn "Bắc Kỳ" quá nên 
có nhiều khi muốn nói chuyện với bà tôi lại mắc 
cỡ không dám nói). Bà đem trái cây nhiều thứ 
cho chúng tôi ăn, rồi dẫn đi vòng vòng trong 
vườn. Khi về, bà còn đưa một túm để cho tôi 
đem về . Bà bảo: "Khi nào rảnh mầy cứ tới đây 
chơi. Có thằng Nam cũng được mà không thì 
mình mầy tới “. 
   Thế rồi ngày tháng trôi mau, tôi cũng không 
nhớ mình ra vô nhà Cô Ba bao nhiêu lần nữa, 
nhưng nhớ có lần cả "gia đình" học trò chúng tôi 
kéo tới nhà Cô Ba, trừ mấy đứa con gái. Đứa nào 
tới đây, bà cũng đối xử ngọt hơn nước dừa, trái 
cây xứ Búng. Có một thời gian tôi đã tới nhà Cô 
Ba ăn dầm nằm dề ở đây để đi học mà không hề 
đưa cho bà một đồng bạc để mua thêm đồ ăn mà 
bà hoàn toàn vui vẻ , không nói một lời nào . 
Bây giờ mỗi khi nghĩ lại tôi đều tự hỏi: “Sao lại 
thế được , sao hồi ấy mình ngu vậy ?” 
   Ngày tháng qua đi. Tôi thi đậu, ra trường rồi bị 
động viên vào lính. Đến lúc hết chiến tranh , sau 
gần sáu năm đi tù cải tạo tôi được thả về. Tôi là 
người hoàn toàn không có quê hương, nhà cửa, 
không có một chỗ nương thân hay hộ khẩu. Tôi 
đem gom tất cả quần áo, nữ trang của vợ, bán đi 
mua một chiếc xuồng nhỏ, sống bấp bênh trên 
sông nước để kiếm sống qua ngày… Nhưng 
xuồng cũng phải có bến đậu. Tôi lại về đậu 
xuồng ở vàm Cô Ba, gần nhà bà. Biết bao nhiêu 
người muốn hạch hỏi, làm khó, nhưng bà như 
một con gà mái lúc nào cũng dang rộng đôi cánh 
che chở cho bầy con khỏi bị quạ vồ. Tôi nhớ mãi 
những lần tôi cột xuồng dưới gầm cầu Móng, bà 
đi vào rẫy về thường trao cho tôi những bó cải 
thật tươi non. Tuy không đắt giá nhưng nó biểu 
lộ tấm lòng yêu thương vô bờ của bà đối với 
tôi... Tôi ở dưới cánh của con gà thương yêu 
được hơn một năm thì tôi qua Úc. Dù ở xa hàng 
ngàn cây số nhưng hình ảnh của Bà luôn luôn ở 
trong hồn tôi, và xứ Búng chính là quê hương 
ngọt ngào của tôi. 
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 Tôi luôn liên lạc về "Cô Ba", và luôn coi Bà 
là mẹ hiền. Bà luôn nhắc tôi hãy về một chuyến. 
Bà nói: "Tao đã chín mươi tuổi rồi, mầy về đây 
đi, ở nhà tao cũng được hay muốn cất nhà riêng 
tao cho đất cất nhà. Đừng để đến khi tao chết rồi 
mới về ". 

 

 
 

Rồi bất ngờ vào lúc 10 giờ đêm ngày 
19/10/2007 tôi nhận được điện thoại từ Việt Nam 
báo "me" đã mất tại nhà thương vì tai nạn xe cộ. 
Tôi điếng hồn và có làm bài thơ tả tôi cùng mẹ , 
đăng trong báo NQ. ít ngày sau đó. Bài thơ như 
sau : 

 
Mẹ ! 

 
Thôi thế từ nay xa thật rồi 
Dù bên xác mẹ vẫn xa xôi 
Ngàn trùng cách biệt dù bên mẹ 
Mẹ đã xuôi tay, giã từ đời. 
  
Dù bao ngày qua phải xa xôi 
Con vẫn còn mẹ nơi chân trời 
Ngàn trùng xa cách nhưng tim vẫn 
Bên cạnh mẹ yêu. Mẹ yêu ơi ! 
  
Bây giờ thì thật là xa rồi 
Dù có gào thét mãi không thôi 
Muôn đời con vẫn xa mẹ thật 
Làm sao cho con khỏi ngậm ngùi ? 
 Chỉ mới hôm nào mẹ gọi con: 
"Về đi thôi, thăm mẹ một lần" 
"Hay là mầy để cho tao chết" 
"Rồi mới về đây, phải không con ?" 

  
Tưởng chỉ là lời trách thương thôi 
Ai ngờ lại là lời cuối đời 
Mẹ ơi, con mẹ dù còn sống 
Bao lâu quên được mối hận lòng ? 
  
Con giờ có khóc cũng bằng thừa 
Của quí trong tay bao lâu xưa 
Như quên, như nhớ trong hờ hững 
Mất rồi mới thấy đau không ngờ !! 
  
Hồn con luôn tựa bóng mẹ hiền 
Tự nhiên bóng mẹ không còn yên 
Mẹ ơi hồn con thật sự đã 
Không còn đứng vững, không còn nguyên !!.  

 
     Vậy là tuy không có nhà ở Búng, nhưng trong 
hồn tôi có hai căn nhà ân tình ở đây thật rõ ràng. 
Một là căn nhà mẹ nói về cho đất để cất. Mới 
gần đây con cháu mẹ cũng nhắc lại lời hứa cho 
đất của bà, vì họ thương mẹ quá, mà họ biết mẹ 
thương tôi nên muốn làm vui lòng mẹ . 

Còn một căn nhà ân tình thứ hai tôi ít khi 
nhắc tới, nhưng lại vô cùng rõ nét trong hồn tôi . 
Khi ở Úc, lúc được 14 năm tôi trở về thăm lại 
Việt-Nam, Tám Mèo, người bạn học rất thân, 
ngày còn đi học tôi thường tới nhà hắn ăn dầm 
nằm dề ở đó để luyện thi. Bà má đầu tóc bạc 
trắng lúc nào cũng vui cười, mà còn muốn làm 
mai một cô bé hàng xóm cho tôi nữa chứ. Mỗi 
khi nhắc tới tôi đều cảm thấy mình được vào 
sống trong một thế giới kỳ diệu, đầy tình thương 
yêu, theo tôi nghĩ, chỉ có xứ Búng mới có. Khi đi 
tù về, Tám cũng là thằng bạn đầu tiên mà tôi gặp. 
Lúc đó hắn đang coi cái bệnh xá ở Búng. Lúc 
đầu, tự nghĩ thân mình giờ bọt bèo, gặp chắc hắn 
chẳng thèm nhìn. Nhưng ngược lại, tình cảm hắn 
với tôi vẫn không hề thay đổi. 

Khi tôi ở Úc về, Tám vẫn làm việc như xưa, 
nhưng buồn một điều là không còn má nữa. Tám 
bảo tôi: "Mầy về đây đi, về đây tao để cho mầy 
miếng đất cất nhà, chúng mình ở gần nhau cho 
vui. Thế là tôi có hai căn nhà ân tình. Cái nhà 
hay miếng đất thật sự không quan trọng, vì mình 
có thể mua sắm nó được, nhưng ân tình thì 
không thể có tiền của nào mua được. Hai căn nhà 
ân tình mà người xứ Búng ban cho tôi, tuy chưa 
biết hình dáng chúng ra sao, nhưng lúc nào nó 
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Bạn có biết: 
 
Những gia đình có nhiều người học 
Trịnh Hoài Đức: 
 
Tám người:  
 
Gia đình họ Lê: 
Lê thị Xuân Mai 
Lê thị Hoàng Mai 
Lê thị Thu Mai 
Lê thị Bạch Mai 
Lê thị Phương Mai 
Lê minh Quang 
Lê Minh Dũng 
 
Đồng hạng 6 người: 
 
Gia đình họ Nông: 
 
Nông Thị Ngọc Tuyết 
Nông Vĩnh Phú 
Nông Thị Ngọc Liễu 
Nông Thị Ngọc Điệp 
Nông Thị Ngọc Liên 
Nông Vĩnh Trị  
 
Gia đình họ Từ: 
 
Từ Văn Chánh 
Từ Thị Cảnh 
Từ Thị Yên 
Từ Văn Nhung 
Từ Minh Tâm 
Từ Thị Ngọc Trai 
 

cũng là những an ủi êm đềm, mến thương đầm 
ấm mà tôi luôn mong muốn được báo đáp những 
ân tình đó . 

Khi qua đến Úc , tôi đã nhận nơi đây làm quê 
hương. Tuy thời gian tôi ở Việt-Nam lâu hơn ở 
Úc, và tôi ở Búng chỉ khoảng gần 10 năm, nhưng 
đó lại là nơi tôi yêu thương nhất. Vì đã cố ý nhận 
Úc làm quê hương nên tôi thấy sự trở về sống ở 
VN thật xa vời. Chính vì thế khi mẹ và bạn kêu 
cho đất để cất nhà, tôi không dám nhận, nhưng 
lòng vô cùng xúc động. 

Gần 10 năm ở Búng , tôi có 1001 chuyện yêu 
thương để kể, và có lẻ kể đến suốt đời vẫn chưa 
hết được. Thôi thì chỉ còn biết nói " giấy ngắn , 
tình dài" vậy. Có một điều Búng luôn luôn vẫn là 
nơi đầy yêu thương, ngọt ngào của tôi. 

  
Melbourne, 1/11/2012 

 

 
Thơ 
 

 
 
Người Xứ Búng  
Tặng tác giả bài  "Xứ Búng ngọt ngào"  
 
Người xa xứ viết bài hay quá ..! 
Đọc xong bài nước mắt tôi rơi 
Tấm chân tình người Mẹ quê tôi 
Thương anh quá ân tình chưa trả 
Ray rứt cả đời nhớ mãi khôn nguôi 
Thời gian đó làm ta lỗi hẹn... 
Để ngày về, bóng Mẹ còn đâu ? 
Trong tim anh Mẹ vẫn in sâu ... 
Nơi xứ lạ... quê hương anh nhận ! 
Vẫn còn người cảm nhận nỗi đau 
Thời gian sẽ xoá dần ký ức 
Để tim thôi ray rứt vì nhau 
Của những người không chung giòng máu 
Nhưng có chung nhau một tấm lòng ....  
 
(3/2014) 
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Nguyễn Thị Minh Lý 
 

Đã bốn mươi năm rồi, từ khi Chi rời xa ngôi 
trường Trịnh Hoài Đức với cây trái và đồng 
ruộng xanh ngát bao quanh, xa thầy cô yêu quý, 
xa bạn bè thân thương. Qua bao tháng ngày 
dòng đời đưa đẩy, cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ 
gặp lại. Nhưng thật bất ngờ, nhờ trang nhà 
http://trinhhoaiduc.netfirms, Chi đã hội ngộ 
thầy, bạn thân yêu cũ để sống lại những kỷ niệm 
của một thời áo trắng tung tăng chân chim sáo 
đến trường. 

Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm ngày Chi 
bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường nữ trung học 
Trịnḥ Hoài Đức Bình Dương. Năm học đầu tiên, 
bạn bè mới biết nhau, còn e dè, xa lạ nhưng 
không biết có phải do cái duyên ca hát, Chi đã 
được các bạn bầu làm trưởng Ban Văn Nghệ của 
lớp. Sau những buổi miệt mài học tập hay khi 
Xuân đến, hè về, thầy cô thường khuyến khích 
hoc sinh thi nhau ca hát để lớp học rộn rã tiếng 
cười, tiếng vỗ tay hoan hô... Và không lần nào 
thiếu giọng hát của Chi. Các bạn gọi Chi là "Lệ 
Thu" của lớp.  

Được các bạn ngợi khen, Chi cảm thấy tự tin 
về giọng hát của mình nên đã "dũng cảm" tham 
gia buổi "tuyển chọn ca sĩ" do thầy Bé Tám tổ 
chức. Khá đông học sinh tham gia buổi tuyển 
chọn ṇày, nhưng số người được chọn rất ít, 
trong đó có Chi. Dưới sự hướng dẫn của thầy Bé 
Tám, Chi đã trình bày bản nhạc "Xuân Về Gác 
Nhỏ" trong buổi văn nghệ mừng Xuân năm 
1971, được tổ chức tại rạp Thanh Bình. Sau buổi 
diễn thành công này, Ban Văn Nghệ được thầy 
hiệu trưởng Lê Tấn Lộc và thầy Bé Tám chiêu 
đãi tại nhà hàng Thanh Hải ở bến Bạch  Đằng – 
(Bình Dương). Từ đó, Chi là giọng hát không 
thể thiếu trong các buổi sinh h ̀oạt văn nghệ của 
trường. 

Thời gian êm đềm trôi, Chi vẫn hồn nhiên 
hạnh phúc bên gia đì ̀nh, trường lớp, bạn bè... 
  Nhưng thật không ngờ ba Chi đột ngột ̣qua 

đời. Cuộc sống gia đình gặp nhiều biến động, 
Chi phải rời xa ngôi trường Trịnh Hoài Đức, xa 
vùng đất Bình Dương cây lành trái ngọt, mang 
theo nỗi nhớ khôn nguôi những buổi tan trường 
nhổ trộm củ sắn ở ruộng sắn bên đường , những 
buổi đi chơi vườn măng cùng bè bạn,  những 
buổi tập hát, những chuyến xe đò, xe lam ngày 
hai buổi đưa Chi đi, về... 

 

 
 

Phương Chi và Minh Lý (khoá 15 THĐ) 
 
Về học ở trường Lê Văn Duyệt Sài Gòn, nhờ 

sự rèn luyện và kinh nghiệm biểu diễn từ trường 
Trinh Hoài Đức, Chi tiếp tục ṭham gia hoạt động 
văn nghệ. Chi vẫn là giọng hát không thể thiếu 
trong những lần trường tổ chức biểu diễn ở 
trường Lasan Tabert, Tổng Hội Sinh viên Học 
Sinh, hát ủy lạo Không Quân ở phi trường Tân 
Sơn Nhất... 

Rời ghế nhà trường, Chi làm việc tại Xí 
Nghiệp Cơ Khí Máy. Giọng̣ ̣hát của Chi tiếp tục 
được mến mộ, Chi là Trưởng Ban Văn Nghệ của 
xí nghiệp, thường xuyên biểu diễn  trong các 
liên hoan ca nhạc tại rạp Thống Nhất, rạp 
Olympic, Xí nghiệp may Nhà Bè, Việt Tiến, tụ 
điểm ca nhạc quận Ba... 

Với mong muốn trau dồi thêm năng khiếu để 
giọng hát ngày càng vững vàng hơn, Chi theo 
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học các lớp thanh nhạc và luyện thanh ở Nhà 
Văn Hóa Thanh Niên. Nhờ vậy  tai cuộc thi hát 
do Tổng Công ty May thành phố tổ chức năm 
1980, Chi đã đoạt giải nhất. Năm 1984, Chi đoạt 
giải nhì song ca ở Sài Gòn trong cuộc thi hát do 
Liên Hiệp Công Đoàn tổ chức. 
    Kỷ n̉iệm đáng nhớ nhất là lần đi hội diễn văn 
nghệ ở miền Bắc do Bộ Công Nghiệp Nhẹ tổ 
chức vào năm 1985. Chi là một trong tám giọng 
ca được chọn lựa từ các công ty, xí nghiệp 
ngành may mặc ở Sài Gòn để lưu diễn tại các 
nhà máy, xí nghiệp ở Hà Nội, Hà Bắc, Sơn Tây, 
Quảng Ninh. Sau đó là đợt  biểu diễn suốt 5 
ngày liền tại rạp Công Nhân, Hà Nội. 
     Năm 1987, Chi đến Bulgaria, làm viẹc tại nhà 
máy dệt  thuộc thành phố Gabrovo. Khi cộng 
đồng người Việt tại Bulgaria tổ chức hội thi văn 
nghệ, Chi đã tham gia với bài hát "Người Mẹ" 
của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Nghệ sĩ Bạch 
Tuyết và nghệ sĩ Kim Cương đang theo học 
khoá đạo diễn tại Bulgaria được mời làm giám 
khảo cuộc thi này và lần thi đó Chi đã đoạt giải 
nhất.   

Bạn Chi nói tên "Phương Chi" có nghĩa là 
cành hoa thơm, "Phương Chi" cũng có nghĩa là 
cỏ thơm. Có lẽ ba mẹ đặt tên cho Chi với mong 
muốn Chi như  là một loài hoa thơm cỏ lạ nhưng 
riêng Chi, Chi chỉ xin được làm loài hoa cỏ bên 
đường, đem lời ca tiếng hát chia sẻ buồn, vui 
cùng mọi người, đặc biệt với thầy cô, bè bạn 
dưới mái trường Trịnh Hoài Đức yêu thương. 
Ước mong sao sẽ có được ngày đó! 

 

 

 
 

Qua trường xưa 
Hà Cúc 
 
(Tặng Minh Tâm, người đã giúp chúng tôi 
tìm lại bạn bè) 
 
Xuống đến Bình Dương đã chiều tà 
Bê tông, xen đá, phượng xen .. hoa 
Vun vút trên đường xe với cộ 
San sát khắp nơi chung cư: nhà 
Nhớ lớp hớn hở lòng trò cũ 
Thương trường “tay mỏi” với “Trang Nhà” 
"Dừng chân đứng lại, xem trường mới! 
Nổi nhớ ngày xưa, xoáy tim ta"... 
 

Nhớ mẹ mùa xuân 
  

Chiều nay gác trọ buồn hiu hắt 
Mấy ngọn gió lùa mới ghé qua 
Thoáng se se lạnh pha màu bấc 
Chạnh nhớ quê hương nhớ mẹ già 
  
Xa cách bao ngày nơi xứ lạ 
Đến tết này con lại chẳng về 
Nhớ nhớ thương thương mùi rơm rạ 
Con đò, bến nước cạnh cầu tre 
  
Con biết mẹ hiền sẽ ngóng trông 
Thấp thỏm dõi theo nước lớn ròng 
Lần tay nhẩm tính trăng tròn khuyết 
Mòn mỏi tháng ngày chữ đợi mong 
  
Quanh năm mẹ vất vả trong ngoài 
Vườn tược, cửa nhà chỉ một tay 
Áo nâu quần bạc oằn vai mỏng 
Mẹ chỉ mong con học thành tài 
  
Chiều nay xuống phố ngắm mùa xuân  
Chợt thấy lòng đầy nỗi bâng khuâng 
Người ta sắm tết vui như hội 
Còn con lại nhớ mẹ muôn phần 
  
 Đỗ Mỹ Loan 
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Huỳnh Thị Nhung 

 
Lời tác giả: 

Do Chủ Bút Đặc San Xuân Trịnh Hoài Đức 
năm Ất Mùi  yêu cầu, mình chép lại một sáng tác 
hồi còn đi học. Bài viết có tựa đề Viết Cho Kỷ 
Niệm trích trong Đặc San Hè năm 1971 của Lớp 
Chín A2 chủ đề : “Dưới Mắt Học Trò”. Có vài 
đoạn không được trao chuốt nhưng mình giữ 
nguyên bản, không sửa. Năm đó tác giả có tuổi 
đời đẹp nhất đời người:  Tuổi Trăng Tròn. Bài 
được hình thành từ sự gợi ý của Thầy Đinh Đức 
Vượng:  “Bạn nào cũng viết cảm nghĩ thì Đặc 
San sẽ không phong phú”. Thầy Nguyễn Nhật 
Duật khuyến khích em cứ viết điều mà em rất 
nhớ. Đây là hai người Thầy mà học trò mong 
ước được gặp lại để hiểu được những điều Thầy 
dạy lúc nhỏ. 

Giờ đọc lại thấy mong ước của mình hồi nhỏ 
cũng đã đạt được. Lúc còn đi làm thì những 
công việc đã trãi qua điều có chữ trưởng: tổ 
trưởng, kế toán trưởng. Còn chức “Chủ Tịch 
Công Đoàn” nữa, cứ theo mãi, hết nhiệm kỳ nầy 
đến nhiệm kỳ khác. Đây là một cái chức danh 
mà bà con dòng họ hỏng được nhờ. Nhiều lần 
gặp các anh chị em đồng học Trịnh Hoài Đức 
cũng là Chủ Tịch CĐ tôi hỏi: “Hồi nhỏ ở trường 
làm việc hàng tổng chưa ngán sao?. Giờ lại là  
Chủ Tịch Công Đoàn tiếp tục sự nghiệp: phải 
quan tâm đến người khác còn mình thì….”. Có 
lần anh Võ Hồng Khanh (Công Đoàn Công Ty 
3/2) trả lời : “Em phải vui vì được sống vì mọi 
người”.  Nghe ảnh nói lòng mình hoan hỷ quá… 

 

******** 
Lúc sáng, Mẹ bảo em lấy cái xách tay cho 

Mẹ, nhìn cái xách, những kỷ niệm đột nhiên bộc 
phát mãnh liệt, từng kỳ trại, hội họp … Cái xách 
tay đó lăn lóc dưới đất cát, trong lều, dưới hiên 
chùa, ra tận Vũng Tàu, nằm chễm chệ trong 
phòng “Quán Trọ Thanh Niên”, và từng được 
em xách, nãi trên chiếc GMC đi đây đi đó. 

Em còn nhớ rõ lắm chứ, những kỳ trại ở 
trường như Tự Lực I, II thì em xin miễn kễ  lể 
bởi em chỉ thích đi xa thôi. Thôi cứ cho là lần 

đầu tiên em đi trại đi, lần đầu tiên đi trại “Đoàn 
Kết” và địa điểm là Chùa Hội Khánh. Lần đầu 
tiên được tiếp xúc với tất cả các huynh trưởng 
em không sao tránh khỏi bở ngỡ, mà em thì lại 
bé tí ti. Em không sao khỏi thán phục các anh 
“Trưởng”  và thi hành kỷ luật một cách vui vẻ 
dù bị hít đất và bò liên miên. Còn các chị thì 
cũng ghê lắm cơ, mà người em nhớ nhiều nhất là 
chị “Thuý ẩm thực” Chị đã hy sinh cả  những 
giờ sinh hoạt để nấu cơm cho chúng em. Ai cũng 
khen chén nước mắm của chị là tuyệt cú mèo 
hết. Học bên trường Nữ, ít đi đây đi đó, em chỉ 
biết Ban Đại Diện mà chưa biết mặt lần nào, 
nhân kỳ “Trại Đoàn Kết” nầy em mới biết rõ anh 
Lâm “Tổng Nội Ngoại” là một cây ăn nói. Khi 
anh dứt tiếng cảm tạ Ông Hiệu Trưởng, tụi em 
xúm nhau khen anh “Gồ ghê” quá; có anh vui 
hứng quá la lớn “bis, bis” làm nguyên cả trại 
cười đau bụng. À mà em cũng quên nữa, hầu hết 
 

 
Hình bìa Đặc San Hè năm 1971  

của Lớp Chín A2 chủ đề : “Dưới Mắt Học Trò”. 
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Ban Đại Diện sau lần trại Đoàn Kết đều có 
một tên mới, rất kêu và rất ác liệt lắm. Chẳng 
hạn anh Lâm Tổng Thơ Ký thì có tên “Tổng Nội 
Ngoại”, nghĩa là anh Lâm coi sóc hết cả nội vụ 
lẫn ngoại vụ. Anh Tới, Phó Tổng Thơ Ký thì tên 
rất đẹp, gọi vào thì anh tổn thọ ngay, chị Hoàng 
Phượng cũng vậy. Anh Tới thì tên “Ông Nội”, 
chị Phượng thì tên “Bà Ngoại” và cứ những cái 
tên đó, tụi em quen gọi mãi ra tới tận trại Vũng 
Tàu, nhưng tiếc là khi em vừa tốt nghiệp trưởng 
toán thì cả “Ông Tổng Nội Ngoại”, và “Ông 
Nội” cũng mất tiêu luôn, chả thèm đi du ngoạn 
để khoẻ gân cốt.  

Sau nầy rút kinh nghiệm làm trưởng toán, 
em bèn đem về Chín A2 rao vặt: “ Ai muốn làm 
trưởng toán thì đứng trước mặt đội hình, còn 
muốn làm trại trưởng thì  đứng trước mặt Ông 
“Hiệu Trưởng ”. 

Nhỏ Mỹ Hạnh bèn làm một bài diễn thuyết : 
- Mi truyền giáo như vậy e không xong 

đâu . 
Vốn sẳn máu khôi hài , em cũng trả lời: 
- Vì cớ làm thao ? 
Và tụi em cười xòa, ai cũng biết cái đạo làm 

trưởng toán của em chẳng ai học nên dẹp quách 
mục rao vặt luôn. 

Và em cũng nhớ đêm lửa trại của hai kỳ trại 
to nhất, đêm thì củi lửa đàng hoàng, đêm thì đèn 
néon lúc mờ lúc tỏ. À mà các anh chị muốn làm 
đào hát  không ? Thầy Chu bá Cao làm đạo diễn 
tài lắm, nhất là vai “ Vua” ấy,  quý  vị mau thọ 
giáo Thầy Cao đi. À mà các anh chị có biết tại 
sao tụi em gọi Thầy Tám yêu quý là “Cô Tám “ 
không ?. Cũng phải có nguyên do chứ, dù thầy 
cấm: 

- Không được gọi là Cô Tám nữa nghen mấy 
anh. 

Tụi em quen miệng rồi Cô Tám ạ. Thầy hoá 
trang khéo nhất đó, Thầy mặc Mi-ni, đội nón 
rơm, mang kính Hippy,  xách bóp và mang giày 
cao gót, bạn thử tưởng tượng xem, đẹp ghê gớm, 
nhưng Thầy bảo còn thiếu sót. Em ngạc nhiên 
ghê lắm nhìn Thầy hoài quỷ và sử dụng hết nhởn 
quan của mình để  tìm xem thiếu sót ở  mô ? 
Thấy không có, em cứ  tìm hoài. Chập sau có  

một chị  nói Thầy thiếu đôi bông tai, em tròn 
mắt ngạc nhiên khi Thầy xác nhận, em phản đối 
ngay: 

- Dân Hippy không mang bông tai đâu 
Thầy. 

Em cũng không mang nè mà có sao đâu? 
Và em cũng phải chịu thiếu đôi bông tai 

nhưng không quan trọng … 
Sống chung với tập thể, em thấy mình nhỏ 

bé quá nhưng những kỳ trại đó em mới thấy 
mình lạc hậu quá. Nhiều lần em muốn xin gia 
nhập vào một tổ chức nào đó  để  sữa đổi cuộc 
sống hổn độn nầy cơm bỏ  bữa, học bỏ  ngày, 
nhưng Ba Mẹ em không cho cũng bởi nhà đông 
anh em và còn phải đi học nữa và em lại thêm 
một ao ước, được làm trưởng một đoàn nào đó, 
nhưng nghĩ lại xa xôi quá  …  

 
 

 
GS Nguyễn Bé Tám, Phạm Đức Liên và CGS 
Trần Múi trong Hội Tết 1967 (ảnh: Trần Múi) 
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Từ Minh Tâm 

 
… Cuối tháng 5/ 1967, sau khi lãnh thưởng, 

chúng tôi bắt đầu ba tháng hè rong chơi. Phần 
lớn thời gian, chúng tôi chơi bóng chuyền ở sân 
Ty Thanh Niên, đôi khi lại đi đá banh ở sân làng 
Garden – khu vực ở gần chùa Tây Tạng. Ở Bình 
Dương lúc đó chỉ có sân banh nầy nên thanh 
niên trong tỉnh dồn về đó để chơi. Chiều chiều, 
khoảng 4-5 giờ thì mấy anh lớn sẽ ra sân. Tụi tôi 
còn nhỏ thì phải đá banh vào lúc giữa trưa. 
Đường vào sân banh cũng xa lắm vì lúc đó chưa 
có đường Thích Quảng Đức nên chúng tôi phải 
đi vòng. Khoảng từ 1-2 giờ trưa là đạp xe đi tới 
Ngã Ba Cây Sao Quỳ, sau đó có đường mòn 
chạy băng qua một nghĩa địa cũ, qua làng 
Garden rồi mới tới sân banh. Trưa nắng mà đá 
banh tới chiều nên dần dần nước da đứa nào 
cũng đen nhẽm. 

Vui chơi không quên học hành. Mỗi tuần 
chúng tôi đều dành vài buổi sáng đi học thêm 
Toán, Lý Hoá với thầy Nguyễn Kim Long. Nhà 
thầy Long ở trên đường Đinh Bộ Lĩnh, gần bến 
xe ngựa, góc đường Bà Triệu. Lớp học chừng 
20-25 học sinh. Nam nữ học chung nên chúng 
tôi có dịp học với các bạn nữ. Trong lớp có 
nhiều người đẹp như Nguyễn Thuý Việt, Lê Thị 
Phùng … làm các bạn nam xao xuyến. Nhờ học 
thêm vào dịp hè nên sau nầy khi vào trường học 
chính thức thì chúng tôi không cần học bao 
nhiêu mà vẫn giải toán ào ào. 

Tháng 9 năm 1967, chúng tôi trở lại trường 
để học lớp đệ ngũ. Lục cá nguyệt đầu chúng tôi 
học trên lầu của dãy lầu chính, qua Tết thì học 
dưới lầu. Thầy cô dạy lớp Ngũ A5 của chúng tôi 
như sau: 

Việt Văn: Cô Lương Thị Thanh Kiệm. 
Công Dân Giáo Dục: Thầy Phạm Viết Tích. 
Anh Văn: Cô Hà Thị Liên 
Sử Địa: Thầy Nguyễn Thiện Thuật (cũng là 

Giáo Viên Hướng Dẫn) 

Toán: Thầy Đoàn Văn Vượng 
 Lý Hoá: Thầy Đoàn Văn Vượng 

Vạn Vật: Cô Trần Thị Hương 
Nhạc: Thầy Nguyễn Bé Tám (chỉ dạy có nửa 

năm đầu) 
Vẽ: Thầy Lê Văn Bình. 
Xin ghi lại vài ghi nhớ về thầy cô như sau: 
Cô Lương Thị Thanh Kiệm: cô dạy môn 

Việt Văn. Một hôm sau khi dạy bài Vịnh Bức 
Dư Đồ Rách của Tản Đà, cô phân tích và chỉ dẫn 
cách thức làm thơ Đường Luật. Sau đó cô ra đề 
tài và bắt chúng tôi làm một bài thơ theo thể nầy. 
Đề tài là Trường Tôi. Thơ Đường Luật rất khó, 
nào là phải theo bố cục: nhập, thực, luận, kết… 
rồi phải biết luật bằng trắc, câu đối, niêm… Khó 
ơi là khó!. Thời hạn nộp bài là một tuần. Trong 
suốt tuần đó tôi suy nghĩ từng câu của bài thơ. 
Ăn cũng nghĩ về nó, ngủ cũng nghĩ về nó, khi 
ngồi xe lam đến trường cũng nghĩ về các câu thơ 
mà quên cả “người đẹp” đang ngồi trước mặt. 
Không phải một mình tôi mà các bạn khác cũng 
khổ vì vụ thơ phú nầy. Cuối cùng tôi cũng làm 
được một bài. Không hay lắm, chỉ đúng luật mà 
thôi. Tuần sau trả bài lại thì thấy bài thơ của tôi 
là bài thơ Đường luật duy nhứt của lớp. Còn các 
bạn khác không có đứa nào “rặn” ra nổi bài thơ 
Đường luật nào hết. Bạn Trần công Hảo có bài 
thơ tả ngôi trường nhưng theo thể tự do. Thế 
mới biết làm thơ Đường luật là khó!. 

Năm nay chúng tôi học Sử Địa với thầy 
Nguyễn Thiện Thuật. Phải công nhận thầy Thuật 
giảng bài về lịch sử rất hay. Thầy giảng như kể 
chuyện, nên học sử địa với thầy rất lý thú. 
Thường học sinh chú trọng các môn chánh như 
Toán, Lý Hoá … Ít ai thích sử địa, nhưng bảo 
đảm nếu bạn có dịp học với thầy Thuật thì sẽ 
thích môn nầy. (Thầy là thủ khoa ĐHSP ngành 
Sử Địa). Nhờ có kiến thức sử địa nên sau nầy 
khi đi du lịch nhiều nơi trên thế giới tôi ít bị bỡ 
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ngỡ khi tìm hiểu và viết ký sự về các chuyến đi. 
Tôi còn nhớ hình như Thầy Thuật bị tai nạn xe 
cộ mà thầy phải băng bột hết một cánh tay (phải) 
và khi giảng bài thì viết trên bảng bằng tay trái. 
Chắc thầy phải tập viết rất lâu. Thầy có chiếc xe 
Yamaha mà xanh mà tôi không nhớ lúc đó thầy 
bị thương thì đi xe gắn máy như thế nào. 

Thầy Vượng dạy Toán và Lý Hoá. Hai môn 
nầy tôi học rất giỏi. Thầy vui tánh và giảng cũng 
hay. Thật ra, tụi tôi đã đi học thêm hồi hè rồi nên 
khi vào học chỉ cần học sơ sơ cũng giải Toán 
Hình Học “ào ào”. Kỷ niệm mà tôi nhớ về thầy 
Vượng là thầy biết tụi tôi bắt đầu dậy thì và biết 
yêu nên cảnh cáo rằng: “Các em còn nhỏ, nhớ 
đừng có ghiền!”. Chữ “ghiền” ở đây không phải 
là ghiền xì ke ma tuý, mà là đừng có “mê gái” 
mà bỏ học. Mỗi lần nói như vậy thì thầy và cả 
lớp đều cười vui vẻ. Học Toán thật ra cũng hơi 
nhức đầu. Những câu nói đùa làm cho không khí 
bớt căng thẳng và học sinh dễ tiếp thu bài vở 
hơn!.(Riêng câu nói của thầy thì tôi vẫn nhớ tới 
ngày nay). 

Cô Trần Thị Hương dạy môn Vạn Vật. Năm 
nầy chúng tôi học địa chất. Cô dạy về các loại đá 
và những biến đổi của võ địa cầu. Sau nầy khi đi 
du lịch khắp nơi, nhìn những vách đá có từng 
lớp thì tôi biết ngay là đá trầm tích, còn những 
loại đá nguyên khối thì là đá magma hay đá hoa 
cương … Nhớ lần tôi đi du lịch Canada, có dịp 
đặt chân lên một băng hà, tôi lại nhớ tới bài học 
về băng hà do cô Hương dạy năm đệ ngũ. Ngày 
xưa, tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội 
đặt chân lên một băng hà như hôm ấy. Cảm giác 
lúc đó thật là khó tả. Nhiều bạn nữ nói cô Hương 
làm Tổng Giám Thị bên trường THĐ nữ và rất 
khó, nhưng tôi thấy cô đẹp mà lại hiền nữa. 
Chắc tại mình học hành đàng hoàng nên cô đâu 
có phạt. Ngạc nhiên hơn là sau mấy mươi năm 
không gặp, khi cô qua Pháp chơi, từ Mỹ tôi có 
viết thư cho cô thì cô có hồi âm và cho biết cô 
vẫn nhớ tên tôi cũng như Từ Minh Thạnh, Từ 
Minh Loan … 

Cô Hà Thị Liên dạy Anh Văn. Cô đẹp, nói 
tiếng Anh đúng giọng và dạy rất hay nên chúng 
tôi học rất siêng. Nếu cô mở lớp dạy thêm chắc 
lớp sẽ đầy học trò. 

 
Những kỷ niệm về niên học 1967-1968: 

Khánh Ly &Trịnh công Sơn lên hát ở 
trường Trịnh Hoài Đức: 

Chúng tôi học buổi chiều. Sau khi vào học 
chừng 2 tháng, một ngày kia, khi vào lớp tôi 
nghe một bạn nói:  

- “Hồi sáng mầy có coi văn nghệ hay 
không?” 

- “Văn nghệ gì”. Tôi hỏi lại. 
- “Do Khánh Ly và Trịnh Công Sơn hát”. 
- “Họ là ai?” Tôi ngạc nhiên hỏi thêm. 
- “Trời, mầy lạc hậu quá. Hai người nầy là 

ca sĩ và nhạc sĩ đang lên trong phòng trào sinh 
viên học sinh”. 

Như vậy, tôi đã bỏ qua một dịp rất hiếm là 
được thưởng thức một chương trình văn nghệ 
đặc sắc. Mà tại sao không thấy nhà trường quảng 
cáo gì hết, chắc tại tổ chức bất ngờ và cũng 
không quảng cáo rầm rộ, sợ chánh quyền biết!. 
Sau nầy mới biết thêm là trong buổi văn nghệ 
nầy ngoài Khánh Ly, Trịnh Công Sơn còn có 
Miên Đức Thắng. Lúc nầy có phong trào hát 
nhạc phản chiến nên thanh niên, học sinh, sinh 
viên thì thích, mà chánh quyền thì không. Dù 
sao, ban giám hiệu của trường mời được những 
vị nầy đến hát thì cũng ngoại giao rất giỏi vì 
chắc chắn là hát miễn phí chớ đâu có trả tiền. 
Trong bức ảnh chụp lưu niệm thì thấy có thầy 
Nguyễn Trí Lục và Phạm Đức Liên, vậy thì chắc 
chắn hai thầy nầy là người tổ chức rồi. 

 
Làm bích báo: 
Năm nay, trường không tổ chức thi đua làm 

bích báo nhưng anh em trong lớp đề nghị tôi làm 
chủ bút cho tờ bích báo mừng xuân Mậu Thân 
của lớp. Thế là chúng tôi cùng nhau sáng tác và 
làm được một tờ báo cũng hay. Tôi nhớ bạn Lê 
Thanh Sơn trang trí bích báo với nhiều con khỉ, 
con nầy nắm đuôi con kia. Anh nầy (đã mất) và 
Huỳnh Thanh Hùng là hai người có tài vặt là vẽ 
khá hay. Báo làm xong, đem lên cho thầy Phạm 
Ngọc Em ký duyệt và dán ở nhà để xe đạp. Chỉ 
có một tờ báo cô đơn nên không thấy ai khen 
hay chê gì hết!. 

 
Thiệp xuân Trịnh Hoài Đức: 
Thông thường, cứ mỗi độ xuân về, trường 

Trịnh Hoài Đức đều thực hiện Báo Xuân. Tôi 
hoàn toàn không nhớ gì về tờ báo xuân Mậu 
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Thân của THĐ. Năm ngoái, trong khi thực hiện 
đặc sạn Xuân Giáp Ngọ, tôi nhận được hình 
chụp thiệp xuân THĐ năm Mậu Thân do bạn Hồ 
Thị Huyền Chi gởi. Thật quá ngạc nhiên khi 
thấy trường mình có thiệp xuân năm 1968. 
Thiệp đơn giản in hai màu đen và xanh lục vẽ 
hai em bé đang đón mừng những chú bồ câu hoà 
bình và hàng chữ Xuân Mậu Thân 1968. Trang 
trong của thiệp có thêm hàng chữ đỏ Trường 
Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương – Cung 
Chúc Tân Xuân. Cám ơn Huyền Chi đã gởi cho 
hai tấm hình quý về một mùa xuân với hy vọng 
hoà bình mà lại đầy biến động. 

 

 
Thiệp xuân Trịnh Hoài Đức – năm Mậu Thân 

(ảnh của Hồ thị Huyền Chi) 
 
Hội Tết mừng xuân Mậu Thân: 
Đầu năm 1968, một hội Tết được tổ chức tại 

trường. Cách thức tổ chức giống như hội Tết 
năm ngoái là chia các khối lớp ra thành từng 
làng và có thi văn nghệ, thể thao, vẽ….  

Anh Trịnh Phi Anh, lúc nầy đang là sinh 
viên kỹ sư Điện (lúc nầy đã là cựu học sinh) về 
trường chơi. Anh hướng dẫn chúng tôi làm thành 
một đoàn lân “dã chiến” để đi múa chúc mừng 
các làng khác. Khoảng 10 giờ, lại thấy có ông 

tỉnh trưởng xuống thăm viếng và sinh hoạt với 
học sinh thật vui. Ông không phát biểu gì mà chỉ 
đến từng ‘làng” để chào hỏi và khuyến khích 
học tập. Vậy mà tôi nhớ tới ngày nay. Đó quả là 
một đòn tâm lý rất tốt!  

Trước Tết, Thầy Lê Văn Bình đã hướng dẫn 
và ra đề tài vẽ tranh Tết. Thế là chúng tôi cùng 
tham gia rất nhiệt tình. Các sáng tác được đem 
triển lãm ở Phòng Thí Nghiệm trong dịp nầy. 
Hỏi thầy nói đề giá bao nhiêu thầy nói: 500 
đồng. Hôm triển lãm thấy có rất nhiều tranh đẹp, 
khổ lớn hơn mà đề giá chỉ có 50 đồng. Tôi thích 
nhứt là bức tranh vẽ cô thiếu nữ đang dạo bước 
qua một chiếc cầu gỗ cong với tựa đề: Về Quê 
Ăn Tết. Một số tranh cũng bán được. Còn tranh 
của tôi thì nhỏ xíu nét bút còn yếu ớt nên không 
ai mua. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng tặng cho 
chúng tôi nhiều giải khuyến khích. Mỗi giải là 
một hộp màu nước và vài cây cọ. Tranh chiếm 
giải nhứt là bức tranh Tết Trung Thu, với nhiều 
thiếu nhi đang rước đèn. 

Sau Hội Tết, chúng tôi được nghỉ Tết, một 
cái Tết có nhiều biến động. 

 
Trịnh Hoài Đức sau Tết Mậu Thân: 
Đầu năm Mậu Thân, chiến sự xảy ra ở khắp 

nơi. Ngay cả trường Trịnh Hoài Đức Nam cũng 
là một chiến trường khốc liệt. Đây là nơi hai bên 
đụng độ cấp tiểu đoàn (vào đêm 3/2/1968) với 
nhiều thương vong. Sau Tết, đường bộ từ Sài 
Gòn lên trường bị gián đoạn ở khu Cầu Bình Lợi 
nên thầy cô không đi dạy được. Thường, sau Tết 
chúng tôi đi học lại vào ngày mùng 5 Tết thì 
năm nay mãi tới sau rằm mới tựu trường. Vết 
tích chiến tranh còn lưu lại trên vách, trên cửa 
của các lớp học. 

Kiểm điểm danh sách lớp thì thấy có vài bạn 
đã không tới trường nữa. Trong số những người 
vắng mặt có bạn Nguyễn văn Hoà. Anh đi khu.  
Sau năm 1975, anh xuất hiện ở Búng và làm 
Chủ Tịch Xã An Thạnh. Lúc đó anh có bí danh 
là Bảy Nam. Sau nầy, anh đã làm tới Tỉnh Uỷ 
Viên tỉnh Bình Dương. Sau 25 năm thất lạc, năm 
2000, khi tôi về thăm nhà thì gặp anh. Tôi không 
nhìn ra Hoà, nhưng anh ta nhìn ra tôi và nhắc lại 
tôi là bạn học cùng lớp. Hỏi Hoà nhớ điều gì 
nhất khi học Trịnh Hoài Đức thì anh nói rằng: 
“Nhớ nhứt chính là học Anh Văn với cô Liên”.  
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Nữ sinh qua học bên trường Nam: 
Sau Tết Mậu Thân, do mất an ninh nên 

trường Trịnh Hoài Đức nữ ở Thạnh Bình phải 
tạm thời đóng cửa. Học sinh phải dời ra học ở 
trường Nam. Hai lớp đệ ngũ, một học ở Phòng 
Thí Nghiệm và một học ở thư viện (sửa thành 
một phòng học nhỏ). Lớp đệ thất, đệ lục phải 
học bên trường Cộng Đồng. Do học chung nên 
có vài mối tình đã bắt đầu nẩy nở.  

 
Chuyến du ngoạn Vũng Tàu bất ngờ: 
Ngoài việc lo học thì thể thao, nhứt là bộ 

môn bóng chuyền là niềm ham thích của tôi và 
các bạn cùng lớp. Chúng tôi thường đi học sớm. 
Tới trường trước 12 giờ trưa để chơi bóng tới 
gần 1 giờ mới vào lớp học. Một hôm có người 
bạn nói: 

- Cuối tuần nầy có đứa nào muốn đi Vũng 
Tàu chơi hai ngày không? Thứ bảy đi chủ nhựt 
về, bao ăn uống luôn. Chuyến đi do thầy 
Nhượng tổ chức. (Lúc đó thầy Nguyễn Trọng 
Nhượng là người phụ trách Chương Trình Phát 
Triễn Sinh Hoạt Học Đường – CPS). 

Cả nhóm thích quá đều lao nhao nói: “Tao 
đi”. “Tao cũng đi”. 

Nghe vậy, tôi về nhà xin phép má tôi để thứ 
bảy đi chơi với các bạn. Má tôi lạnh lùng trả lời: 
“Không được đi. Ra đó tụi bây ham chơi rồi chết 
đuối hết”. Tối hôm thứ sáu, tôi trằn trọc hoài ngủ 
không được vì tưởng tượng ra cảnh vui vẻ trên 
đường du ngoạn. Tôi sẽ thấy núi Bà Rịa, Tôi sẽ 
thấy biển Vũng Tàu. Ôi biết bao điều mới lạ mà 
tôi sẽ thấy! 

Bạn bè đứa nào cũng đi hết, làm sao tôi có 
thể ở nhà. Tới trưa ngày thứ bảy tôi … trốn nhà 
đi theo đám bạn thể thao. 

Khoảng 2:30 thầy Nhượng tới và hỏi: 
- “Các em có giấy phép của cha mẹ 

không?” 
Không có đứa nào có, vì thầy đâu có chuẩn 

bị mẩu đơn để điền gì đâu.  
- “Thôi cũng được. Lỡ rồi biết làm sao”. 

Thầy ngao ngán nói như vậy. 
(Mới đây có tin đoàn học sinh DầuTiếng đi 

du ngoạn ở Cần Giờ bị nước cuốn đi chết 7 em. 
Nhớ lại thấy thương thầy Nhượng đã dám “gồng 
mình” đưa chúng tôi đi du ngoạn xa. Rủi có tai 
nạn thì thầy phải gánh chịu hết trách nhiệm). 

Lúc 3 giờ, một chiếc xe nhà binh của Trường 
Công Binh tới đón khoảng hơn 30 nam nữ học 
sinh Trịnh Hoài Đức lên đường du ngoạn Vũng 
Tàu. Có 4-5 thầy đi theo. Tôi chỉ nhớ có thầy 
Nhượng và thầy Tích. Chúng tôi dùng băng ghế 
học trò đem lên xe  làm băng ghế để ngồi. Do 
đường Tân Ba qua Biên Hoà không an ninh nên 
xe phải chạy xuống Bình Triệu, vòng qua Thủ 
Đức, xa lộ Biên Hoà để đi Vũng Tàu.  

Khi xe qua khỏi Long Thành, thấy ngọn núi 
ở gần Bà Rịa thì lòng tôi đã nôn nao. Từ nhỏ 
sống ở đồng bằng, chưa bao giờ thấy núi nên 
bây giờ thích lắm. Học địa chất của cô Hương về 
sự tạo sơn gì đó cũng không bằng hôm nay, tận 
mắt thấy một ngọn núi như thế nào. Gần 6 giờ 
chiều, khi gần tới Vũng Tàu, ngửi được mùi gió 
mặn thì càng thêm náo nức. Tới Bãi Trước, cảnh 
đẹp quá chừng!. Xe chạy vòng lên Núi Nhỏ, đến 
Bãi Dứa thì ngừng. Đoàn xuống xe vào trú ngụ 
tại một căn biệt thự nằm dọc bờ biển. Chiều hôm 
ấy, chúng tôi tắm ở Bãi Dứa. Bãi có nhiều đá 
nhưng tắm biển lần đầu tiên trong đời nên rất thú 
vị. 

Sáng hôm sau, chúng tôi được đưa đi tắm 
biển Ô Quắn và Bãi Sau. Hôm qua mấy bạn nữ 
còn mắt cỡ nên chưa tắm. Hôm nay thấy đám 
con trai vui quá nên cũng xuống biển luôn, tới 
giờ về thầy gọi mãi mới chịu lên. 

Khởi hành từ Vũng Tàu lúc 2 giờ trưa. Về 
tới Bình Dương lúc 5 giờ chiều. Tới nhà cứ sợ 
má tôi sẽ đánh đòn, nhưng bà cũng không nói gì. 
Riêng tôi thì có một kỷ niệm đầy vui vẻ và nhớ 
hoài. 

 
Kết thúc niên học 1967-68: 
Niên học kết thúc cuối tháng 5/1968 trong 

khi chiến sự vẫn còn âm ỉ. Năm nay tôi học giỏi, 
qua mặt Nguyễn Hữu Hiệp và Nguyễn Đình 
Dũng và chiếm hạng nhứt trong số 48 học sinh. 
Thầy Thuật phê trong học bạ: “Học giỏi, ngoan 
ngoản và sinh hoạt học đường rất tốt”. Do chiến 
sự đang ác liệt nên nhà trường không tổ chức lễ 
phát thưởng. Ngoài ra, sau Mậu Thân, không 
thấy thầy Bé Tám làm việc hay dạy nhạc ở 
trường nên không có các chương trình tập văn 
nghệ hay ca hát gì cả.  

Niên học 1967-68 kết thúc một cách thầm 
lặng trong sự bất ổn của chiến tranh./. 
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Nguyên Thảo 

(Thân Tặng: Gia đình Lê Văn Chánh - CHS khoá 4) 
 

Tôi về quê ngoại từ lúc còn thật nhỏ nên 
những kỷ niệm chỉ còn mang máng, không liên 
tục. Nhưng đối với thuở tuổi thơ của tôi, như 
vậy cũng là quý lắm rồi! Chúng là những hành 
trang mà tôi đã đem theo cho đến bây giờ, để lâu 
lâu ngồi nhớ lại một vùng quê trước kia có tên 
gọi là Vĩnh Trường. Và nay nó được mang tên 
chung là Tân Vĩnh Hiệp gồm các xã Tân Hóa 
Khánh, Vĩnh Trường, Tân Hiệp Xã. Có thể trong 
tương lai nó sẽ còn thay đổi rất nhiều theo thời 
gian cùng với sự phát triển cận kề của một thành 
phố mới. 

Quả thật, chiến tranh đã  làm cho con người 
không thể sống được yên ổn chút nào. Bọn Tây 
đi bố thường xuyên, chúng trấn áp lực lượng 
kháng chiến chống lại chúng để giành độc lập 
cho đất nước. Chúng bắt người, đốt nhà, cướp 
của, hãm hiếp … khiến người dân phải bỏ dần 
làng mạc đi tản cư đến nơi khác sinh sống. Âp 
Phước Lương, quê nội tôi, cũng không thể tránh 
khỏi tình trạng ấy, nên một đêm kia cả nhà đã 
chất hết lên xe trâu đi tản cư. Vừa ra khỏi nhà 
không bao xa, có một bóng trắng giống như con 
heo từ bên nây đường băng qua bên kia làm cho 
bà Út tôi phải van vái để đi êm xuôi. Sau giây 
phút ấy, tôi đã ngủ mê mệt nên không biết gì 
nữa. Từ hôm ấy tôi được sống và lớn lên trên 
quê ngoại trong mấy năm để rồi lại tiếp tục tản 
cư thêm một lần nữa và chọn xứ chợ làm nơi cư 
trú tức là Tân Phước Khánh hay thường gọi là 
Tân Khánh về sau nầy. 

Tôi theo ba má về quê ngoại Vĩnh Trường có 
lẽ lúc ba bốn tuổi gì đó tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ 
nhớ lúc đầu ba má tôi tá túc ở nhà của bà Ngoại. 
Rồi sau đó, ba má tôi cất nhà tranh vách đất 
khoảng giữa đường từ nhà Cậu Hai đi vào nhà 
bà Ngoại. Và từ đó, ba má tôi bắt đầu canh tác 
mảnh đất gò mà ông bà ngoại chia phần cho má 
tôi cùng Dì Tư và Dì Năm ở trong bìa rừng, 
đường vô Tân An. Lúc ấy ba tôi có nhờ chú Ba 
Nức ở phụ giúp các công việc và chăn, giữ trâu. 

Chú Ba thương tôi lắm. Chú thường dẫn hay 
cõng tôi đi chơi và hái trái gì có ba khía bện lại 
để làm cho tôi những chiếc ghế nhỏ xinh xinh, 
hoặc lấy những lá dừa đan thành con cào cào có 
râu và có cọng dừa để quây quây, hoặc những 
bông cỏ gấu kết lại thành ổ tò vò. Chú Ba ở với 
ba tôi cũng khá lâu, khi chú bắt đầu lớn, chú đi 
theo Việt Minh khiến tôi buồn và nhớ chú nhiều. 
Lâu sau, ba tôi có chú Chang thay chú Ba, 
nhưng rồi chú Chang ở cũng chẳng lâu và bỏ đi 
nữa. Từ đó hình như ba tôi không còn giữ trâu 
để làm.   

Sau khi tỉa đậu trong đất rừng xong, ba tôi đi 
mua tre và tầm vông để đẽo đòn gánh và làm 
giường ngủ để bán cho những ai cần đến. Ba tôi 
rất có khiếu về đan đát, ông đan rế (rế là dụng cụ 
để lót nồi, chảo), đan toi (hình dáng giống như 
con vịt để đựng cá) rất đẹp. Ông đẽo đòn gánh 
không những đẹp mà lại gánh rất êm vai, không 
bị cấn đau khi cần gánh lâu. Tôi không nhớ hồi 
tôi về nhà Bà Ngoại, Cậu Sáu có ở nhà hay 
không, sau nầy tôi nghe ba tôi nói Cậu Sáu lúc 
ấy đi theo Việt Minh và gặp mợ sáu ở trong Tân 
An. Có một lần tôi theo má vào trong Tân An 
ghé nhà mợ Sáu. Chỉ một lần đó thôi! Mợ Sáu 
tôi sau khi sanh anh Đức thì bị bệnh mất. Ngày 
Bà Ngoại vào trong Tân An bồng anh Đức về 
nuôi, tôi đứng ở cửa sau ngó Bà Ngoại bồng anh 
Đức đang khóc như mưa. 

Những ngày tôi bị bệnh, má tôi đón xe ngựa 
của Ông Út Bẹt để lên nhà Thương Thí (bệnh 
viện Thủ Dầu Một) ở Dốc Nhà Thương khám 
bệnh và chích thuốc. Lúc ấy tôi không khóc nên 
Ông y tá khen: “Thằng nầy lì thiệt, không khóc 
he!”. Có hôm má tôi dẫn tôi xuống chợ Thủ, vào 
tiệm chụp hình để chụp tấm hình hai má con. 
Lúc ấy tôi lại khóc rất nhiều, trên đầu tôi có đội 
cái nón bánh tiêu (cái bêrê) của lính commando 
Pháp mà ba tôi không biết kiếm ở đâu đã cho tôi 
đội. Hình ấy đến trước khi ba tôi mất cách nay 
hai năm ông còn giữ, mà em trai tôi cứ ngỡ là 
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hình của nó chụp với má tôi. Cái nón bêrê nầy 
về sau khi lính đóng ở đồn Tân Khánh đi bố lên 
Vĩnh Trường đã lấy mất của tôi, khiến cho tôi 
phải khóc vài ngày. Tôi nhớ đến cái chóp nho 
nhỏ trên đỉnh mũ mà tôi hay mân mê hoặc cầm 
nó để cho cái nón xoay vòng vòng. 

Đường ra Thủ phải đi qua sân bay, lên Bình 
Thoại, Phú Hòa rồi đến ngã ba Cây Sao Quỳ. 
Thuở ấy đường còn nhiều chỗ vắng vẻ, riêng ở 
Bình Thoại có những hàng cao su của sở Con 
Rồng nên đường râm mát. Hình như lúc ấy xe bò 
không được đi trên đường cái trải nhựa mà đi 
theo con đường đất nằm dọc hai bên đường. Còn 
từ Phú Hòa ra tỉnh thì hai bên là rừng chồi hoang 
vắng. Từ ngã ba Cây Sao Quỳ đến nhà thương là 
nghĩa địa đầy gò mã, dưới trũng là những thửa 
ruộng khô, không được mầu mỡ cho lắm!  

Những đêm mưa ở quê ngoại,  ễnh ương kêu  
uềnh oang nghe mà phát sợ, nhất là ở phía sau 
nhà của bà ngoại có cái trũng chứa đầy nước lại 
sát hàng rào, nơi ếch nhái ễnh ương nhảy ra tha 
hồ mà la lối ỏm tỏi. Tôi thấy hình dáng con ễnh 
ương mà ghê quá: da nó bóng láng, lại có hai sọc 
vàng ở hai bên hông. Đầu mùa mưa tôi hay đi 
theo mấy người lớn hơn để “xắn” dế cơm. 
Những con dế nầy khi gáy  thường ra  gần miệng 
hang. Mình soi đèn thấy nó thì dùng dao xắn 
chặn đường không cho nó chun ngược xuống 
hang để bắt. Nếu xắn trật hang thì phải đào hoặc 
đổ nước vào hang khiến dế ngộp, bò ra mà mình 
bắt. Rút ruột dế cơm rồi bỏ hột đậu phọng vào 
đem chiên ăn thật là béo. Hoặc có những lúc bắt 
cóc đem về nấu cháo cóc rất ngọt. Lại có những 
ngày đi theo anh chị con cậu Hai đi “câu” cắc 
ké. Mình dùng cây dài giống như cần câu, đầu 
có cái vòng khi gặp cắc ké thì mình hút gió để 
nó lắng nghe, rồi vòng cái vòng qua cổ nó, giật 
ngang mạnh để vòng xiết cổ nó rồi bắt. Hoặc đi 
ngoài đồng hái trái sim, hay trái mua ăn đến tím 
ngắt cái lưỡi. 

Có lần tôi theo má đi với mợ Ba, về nhà má 
của mợ bên Phú Hữu. Đường đi lúc ấy tôi cảm 
thấy thật là dài, vì còn nhỏ, thấp nên lại thấy 
cánh đồng ở sân bay và đồng Bàu Bèo thật là 
rộng lớn và mênh mông. Thuở đó trên đường 
còn một số ít cây cao su để trú nắng trong những 
lúc nắng gắt hay trú chân. Cánh đồng nầy rộng 
lắm, từ bên nây là xã Vĩnh Trường, bên kia là rìa 

xã Phú Hữu, An Mỹ chạy dài tuốt vô Phú Trung, 
Phú Chánh. Đường từ Phú Chánh chạy về Vĩnh 
Trường có cái bàu lớn nhiều bèo, có lẽ từ đó có 
cái tên Bàu Bèo mà người ta có khi nói không 
đúng lắm trở thành Bà Bèo; nhưng Bà Bèo hay 
Bàu Bèo gì thì cũng trở thành một cái tên quen 
thuộc. Bây giờ cánh đồng ấy đã trở thành một 
phần của khu phố mới và xóm trên của Vĩnh 
Trường đã trở thành “phường”. Cánh đồng nầy 
đầy lúa gò vào mùa mưa với nước thật nhiều. 
Những lúc mưa lớn, nước đổ về vùng thấp đầu 
sân bay nơi có lồ ồ và nhập lại với dòng suối con 
đổ qua Bình Hòa, Tân Khánh ra bưng để đi vào 
suối Cái, ra cầu Bà Kiên ở Tân Ba và nhập vào 
dòng Đồng Nai. Vào mùa nắng những người dân 
chân chất, lam lũ lại tỉa đậu phộng,  đậu xanh… 
Họ cũng trồng đậu đũa, khổ qua, bí đao, củ cải 
trắng… nói chung là hoa màu để tăng thêm thu 
nhập nên cuộc sống của người dân ở Vĩnh 
Trường khá bận rộn.  

Nhớ ngày đầu tiên đi với thằng To lên An 
Mỹ trình giấy chuyển trường từ Tân Uyên về. 
Hôm đó mưa thật lớn, nước chảy lênh láng trên 
đường, khiến tôi không thấy được ống cống bên 
lề đường nên đã đun xe đạp xuống bìa cống, té 
ướt hết quần áo. Thằng To ở đàng xa kêu tôi lấy 
quần áo nó thay. Tôi thấy không cần thiết nên 
không mượn. Từ đó tôi mới thật sự biết thằng 
To là tốt bụng, còn trước kia chỉ nghe mà không 
biết. Trong hai năm học An Mỹ tôi với thằng To 
rất thân nhau vì hoàn cảnh hai đứa tương đối 
giống nhau. 

 
Nhà của Bà Ngoại tôi thuộc xóm dưới, gần 

xã Tân Khánh hơn. Từ đây băng qua hai gò mã 
rồi đi vào xóm dọc suối, qua suối là vào địa 
phận của xã Tân Phước Khánh. Người ta thường 
đi bộ hay gánh hàng ra chợ bằng con đường tắt 
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nầy cho gần. Nếu đi bằng xe, thì đi con đường 
qua đình Vĩnh Trường nối với đường đi Tân 
Uyên ở  ngã ba Vĩnh Trường, sau nầy gọi là Ngã 
Ba Cây Gòn (vì ngày trước ở đây có trồng cây 
gòn thật lớn). Nhà Bà Ngoại tôi cũng như bao 
nhiêu nhà ở Vĩnh Trường, xung quanh đều có 
vuông tre bao bọc, nhà cũng có thể trồng thêm 
tầm vông hoặc trúc để khi cần có thể sử dụng mà 
khỏi phải đi kiếm, hay mua. Chung quanh nhà 
trồng cây ăn trái như mít, ổi, vú sữa, khế, bưởi, 
cam, quít, chuối... Cách kiến trúc nhà cửa gần 
như là mô hình chung và từ đó cũng là căn bản 
để tôi thu thập và viết nên bài “Nhà Ba Gian, 
Hai Chái” trước kia. Ngoài những vuông tre, 
Vĩnh Trường còn có những con đường chạy dọc 
theo các hàng tre từ đầu sân bay chạy dọc xuống 
Vĩnh Trường xóm dưới, bọc vòng vô tới Tân 
An. Con đường nầy người ta có thể đánh xe 
ngựa hay xe bò đi thoải mái. Những con đường 
đi vào xóm chun vào giữa hai hàng tre mát rượi, 
nhưng thỉnh thoảng làm cho người ta nhức nhối 
nếu dậm phải gai tre. Đường nhiều bụi vào mùa 
nắng và cũng rất lầy lội vào mùa mưa. Cũng trên 
những con đường nầy, lần đầu tiên tôi mới biết 
cây cà rem khi đòi má mua cho ăn, khi nghe 
tiếng chuông leng keng và tiếng rao: “Cà rem 
đây năm cắc một cây, đồng hai cây, cà rem đây”. 

Ngày còn ở quê ngoại, ba tôi cũng thường 
hay tập đờn độc huyền,. Ông có chỉ cho tôi 
nhưng tôi vốn thật là ngu hay vì còn nhỏ mà 
không học được. Nhưng có lẽ do tôi ngu, vì 
nhiều đêm ba tôi chỉ cho tôi tập đếm số, thế mà 
tôi không đếm được, có khi tôi đếm đến chín mà 
không biết đến số mười. Bị ăn đòn tôi khóc tức 
tưởi, rồi ông không thèm dạy tôi nữa, lúc ấy tôi 
đã năm tuổi rồi còn gì. Có đêm đang ngủ ba tôi 
vực dậy, đem tôi bỏ lên xe đạp chạy băng đồng, 
gò mã để chạy để trốn bọn cướp. Người ta chạy 
khắp đồng giữa đêm khuya. Cậu Ba tôi ngày xưa 
cũng bị cướp đánh mà bệnh chết. Quả thật lòng 
dạ con người, làm không muốn làm cứ muốn 
trộm cướp của người ta mà ăn, bất chấp tàn sát 
cả mạng người!  

Ở Vĩnh Trường thì tre, tầm vông thật là 
nhiều! Nhà nào cũng có, nơi nào cũng có vì tàng 
tre và tầm vong cản được lượng gió rất lớn trong 
những ngày mưa bão, bảo vệ được cây trái nhà 
cửa ở phía trong vuông. Mùa nắng thì lại được 

mát bởi những tán cây xanh. Đường đi không 
quanh co lắm vì chạy theo bìa vuông. Tôi rất 
thích đi trên những con đường ấy vì nên thơ và 
râm mát. Những hàng tre như vậy khiến tôi luôn 
nhớ đến Vĩnh Trường dù tôi đã xa Vĩnh Trường 
thật là lâu. 

Nhắc tới tre, tôi lại nhớ đến mùa chim dòng 
dọc làm ổ trên những cành tre. Ổ dòng dọc thật 
là đẹp, có thể nói dòng dọc là loài có khả năng 
kết tổ đẹp nhất từ trước tới nay mà tôi biết. Tổ 
treo lủng lẳng trên cành tre, miệng ở dưới để 
tránh mưa ướt, phía trong có chỗ trũng để chim 
đẻ trứng, nở con. Tổ có bờ để chim đứng. 
Những ngày gió lớn cũng có nhiều con chim con 
bị văng rớt xuống đất, chết đi. Đâu đâu cũng 
thấy ổ chim dòng dọc. Tiếng kêu ríu rít tối ngày! 
Sau nầy, theo chiến sự càng ngày càng tăng, tre 
bị xe ủi sạch đi nhiều nơi, khiến Vĩnh Trường bị 
khác đi, nắng chói nhiều hơn và quang cảnh 
cũng khác đi nhiều, nhất là trong việc thực thi 
“Hiệp định đình chiến tái lập hòa bình” khiến 
Vĩnh Trường trở nên trống trải, tang thương hơn 
vì bom đạn cày nát từ xóm dưới cho đến xóm 
trên vào mùa hè đỏ lửa. 

Tôi rời quê ngoại từ năm tôi bảy tuổi, về 
xóm chợ Tân Khánh để cuộc sống được tương 
đối yên ổn hơn nhưng thỉnh thoảng tôi cũng theo 
chúng bạn lội khắp các cánh đồng hay gò mã 
trên Vĩnh Trường để vạch đá, đất cục hay đào 
đường bờ mà bắt những con dế mèn về đá chơi. 
Tôi cũng hay đi vào những khu rừng chồi với 
nhiều trái cơm rượu, trái sim, trái giấy, trái cò 
ke, trái táo gai… Tôi lặn lội từ ruộng bìa suối lên 
Bình Hòa để bắt cá lia thia, tắm ở những hầm 
đất sét nước đục ngầu, hoặc lội rừng chồi từ bìa 
Hố Khởi Hóa Nhựt lên đình Vĩnh Trường thả 
dọc lên đường vào Tân An, và lại băng ruộng gò 
qua Hóa Nhựt mà trở về.  

Hình ảnh quê xưa không bao giờ phai mờ 
trong tôi. Tôi nhớ hoài hình dáng ôm ốm, cao 
cao, mắt hơi mờ của bà ngoại tôi với giọng nói 
yêu thương: “Nào đó bây?. Thằng Thạch hả?. 
Lợi gần cho bà coi coi! Ra hái ổi ăn đi con!”.   

Giọng nói ấy đã đi xa tự lâu lắm rồi  nhưng 
thỉnh thoảng tôi vẫn thường nghe văng vẳng và 
vẫn còn thương nhớ không nguôi./. 

(11/2014) 
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Ngô thị Nguyệt 
   

     Cỗ xe thời gian vẫn đều đặn lăn bánh. Ngày 
Tết cổ truyền của dân tộc đang còn lưu luyến 
chưa vội qua đi trong lòng người phố Thủ thì 
những ngày tháng giêng đáng yêu lại đến theo 
chu kỳ. Mọi người khắp các tỉnh thành đều hân 
hoan, chờ đợi chào đón lễ hội chùa bà Thiên Hậu 
tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một với tâm 
trạng náo nức, rộn ràng. 
      Người đến chùa Bà cúng bái và nhang khói 
nghi ngút không lúc nào ngớt. Đặc nghẹt. Chen 
chúc. Từ những giờ phút thiêng liêng của ngày 
khởi đầu năm mới, các tín đồ khắp nơi đã đổ xô 
về thắp hương dâng Bà. Không khí sôi động, ồn 
ào diễn ra liên tục đến ngày rằm tháng giêng. Các 
trường tiểu học, trường cấp hai tại trung tâm 
thành phố Thủ phải tạm đóng cửa trong ngày rằm 
để tránh những va quẹt đáng tiếc do đi lại có thể 
xảy ra.  

           Chiều ngày rằm tháng giêng, lễ rước Bà diễn 
ra thật là long trọng. Trong phạm vi năm sáu cây 
số các ngã đường vào chùa Bà, hầu như tất cả các 
xe nhỏ, xe lớn đều bị chặn lại nhường đường cho 
người đi xe máy và người đi bộ. Quen thuộc và 
thân yêu lắm hình ảnh khách vừa xuống xe đã lần 
lượt sóng bước bên nhau, trên tay ôm hoa trái, 
nhang đèn, dầu ăn, khênh cả lợn quay… cùng 
nhau hướng về nơi sùng kính mà tiến bước. Ấn 
tượng nhất là từng đôi, từng cặp đèo nhau trên xe 
máy, một tay ôm chặt người thân, một tay giơ 
cao cây nhang to đùng có đính những cánh hoa 
giấy kiếng màu vàng óng bay bay trong làn khói 
mỏng manh lan tỏa…, hoặc tay họ nâng một vài 
cành hoa huệ trắng dành mang về nhà cắm vào 
nơi trang trọng nhất với niềm tin một năm mới sẽ 
được đón nhận nhiều phúc lộc và may mắn. Chao 
ôi! Một ngày lễ hội tưng bừng, đông vui hết mực 
khiến cho người tham dự cũng cảm thấy sung 
sướng, tự hào. 
    Vào được đến sân chùa Bà cũng khá là vất 
vả. Mọi người phải nhích từng bước, từng bước 
một. Trước mặt ta chỉ toàn khói nhang và đầu 
người. Cùng hướng vào đại sảnh tất cả mọi người 

đều yên lặng chắp tay ngang ngực, mắt nhìn về 
cõi xa xăm nào và miệng thì lâm râm khấn 
nguyện. Không gian như lắng đọng lại. Thinh 
lặng… Có cái gì thật hư vô, hư vô… Rồi sau đó 
họ cùng nhau đi từng bàn thờ dâng lễ vật cúng 
bái và khấn nguyện, cắm nhang, rồi cùng nhau 
xin lộc: lộc hoa, quả, lộc vàng, lộc tiền, gạo, trầu 
cau … trong một không khí đầy trang nghiêm và 
ấm cúng. 
      Thoát ra ngoài khuôn viên chùa, từng đoàn 
người bị thức ăn, đồ uống thơm lừng dọc theo hai 
bên đường quyến rũ nên cùng nhau dừng lại nghỉ 
chân, ăn uống, trò chuyện giải lao lấy sức để đi 
sang chùa Ông, chùa Tây Tạng, chùa Hội Khánh 
và nhiều chùa lân cận như chùa Bửu Nghiêm, 
chùa Phổ Thiện Hòa, chùa Phước An, chùa Đức 
Sơn, Chùa Phổ Tịnh… Tiếp theo, dòng người lại 
chạy dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám lên 
viếng chùa Phật Học (Ngã tư Chợ Cây Dừa) rồi 
thẳng lên chợ Bưng Cầu cách chùa Bà khoảng 
năm bảy cây số để viếng các chùa chiền nơi đó. 
Đông nghịt là thời điểm rước Bà vào khoảng ba 
giờ chiều ngày rằm. Biển người ào ạt từ khắp các 
nẻo đường hướng về chợ Thủ, nơi mà lịch trình 
kiệu Bà sẽ đi qua. Họ tranh nhau giành chỗ đứng 
để được tận mắt chứng kiến cảnh đoàn người đi 
cộ rước Bà vòng quanh chợ Thủ. 
     Các đoàn múa lân (dân Bình Dương gọi là 
múa cù) khắp nơi tề tựu về đây mỗi năm một 
nhiều. Họ múa biểu diễn rộn ràng khắp phố chợ 
từ những ngày đầu tháng giêng đến ngày rằm. 
Hiện tượng nghẹt đường trong những ngày trước 
rằm là thường xuyên xảy ra bởi đâu đó tiếng 
trống lân inh ỏi vang lên hấp dẫn, mời gọi mọi 
người đến xem Rồng uốn lượn, Hẩu vái lạy, Lân 
múa say sưa, ông Địạ giương mắt và nhảy nhót 
làm trò. Tất cả đều tràn ngập khí thế tưng bừng 
nhằm xua đuổi mọi thứ còn u uất, lạnh lẽo, trì trệ 
cuả năm cũ để chào đón một năm mới với những 
khởi sắc mới, mọi sự tốt lành mới.  
    Ai chưa có dịp đến thăm Bình Dương hoặc 
không đến đúng dịp rằm tháng giêng sẽ phải tiếc 
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nuối thở dài, vì đã bỏ qua cơ hội được tận mắt 
chứng kiến cảnh lễ hội chùa Bà, cảnh rước Bà 
Thiên Hậu dạo quanh thành phố long trọng và 
hoành tráng đến thế nào. Hơn 40 đoàn Lân từ 
nhiều nơi hội tụ về. Đến giờ rước Bà đi dạo, đoàn 
Lân thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu tiếp theo là 
đoàn Lân Thành Phố Thủ Dầu Một múa mở 
đường thật là long trọng. Bốn người khỏe đẹp, tề 
chỉnh sắc phục khiêng Kiệu Bà, kế đến là các xe 
hoa: nào là xe hoa chở Thánh Gióng cưỡi ngựa, 
xe hoa chở ba ông Phước Lộc Thọ, xe hoa chở 
các em nhỏ rải kim tuyến, tiếp theo là Lân, Rồng 
của các đoàn cùng đi cộ, sau đó là đoàn người 
gánh bông với các cô thiếu nữ trẻ trung duyên 
dáng, rồi các đoàn Lân theo thứ tự mà nối gót 
múa những điệu thật đẹp trong tiếng trống kèn 
vang dội. Các ông Địa thì gương mặt luôn tươi 
cười, một tay sờ bụng, một tay phe phẩy quạt, 
nhảy nhót làm trò thật ngộ nghĩnh như thăm hỏi, 
chào sơ giao với mọi người. Trống kèn inh ỏi nổi 
lên, Lân múa say sưa, Rồng uốn lượn những điệu 
đẹp hộ tống kiệu Bà đi dạo các đường phố tại 
trung tâm chợ Thủ Dầu Một với những khúc múa 
nhịp nhàng, ẻo lả, điệu đàng đầy hào khí. Ấn 
tượng nhất là những ông Rồng uốn lượn luôn tỏa 
rạng cái linh thiêng đầy uy lực, cái quyền quý 
cao sang, cái  kiêu sa oai dũng. Ôi chao! xem đến 
hoa cả mắt, ù cả tai đến hơn 3 tiếng đồng hồ mà  
tiếng trống  lân vẫn chưa ngớt. Rồng thì đủ sắc 
màu, nào là Rồng vàng óng ánh kiêu sa, nào là 
Rồng hồng đào, Rồng năm màu, bảy màu, Rồng 
to Rồng nhỏ, đủ kiểu đủ màu sặc sỡ. Kiệu Bà kia 
rồi. Bốn người khỏe đẹp, tề chỉnh sắc phục 
khiêng Kiệu. Phía trước kiệu là lư nhang. Mọi 
người gởi những cây nhang vào cắm trên lư 
hương và nhân lại những cây nhang khác từ đó 
để đem về cắm trên bàn thờ ở nhà... Sau kiệu bà 
luôn luôn có đoàn lân hộ tống. 
    Mọi người đông đảo, chen chúc để xem Cộ 
Bà. Đặc biệt là giữa biển người đen nghẹt và sát 
rạt ấy lại không nghe một tiếng than van nào về 
cái nắng gay gắt, cháy da giữa rừng người nhấp 
nhô. Dường như mọi người quên hẳn những giọt 
mồ hôi túa ra đến ướt cả áo, cay cả mắt, mặn cả 
môi… Hội chùa Bà là đông vui, hoành tráng như 
vậy đó, đáng nhớ như vậy đó. Ấn tượng và cảm 
xúc mỗi năm một mới đến với chúng ta thật là 
khó quên… 

Thơ 

 

Hoàng Anh 

Đêm qua còn thức nghe mưa 
Mà nay lại đón giao thừa thế sao? 
Già rồi bụng vẫn nôn nao 
Chờ nghe tiếng pháo đón chào xuân sang 
 
Rất tươi là đoá cúc vàng 
Rất xinh là áo của nàng giữa xuân 
Rất hiền là mây bâng khuâng 
Rất thương em đứng giữa rừng cỏ sương 
 
Mùa xuân đất cũng dâng hương 
Nắng buông tóc lụa trãi đường em qua 
Mây gần nhắn với gió xa 
Nhớ rằng bốn bể cũng là giọt sương 
 
Dẫu cho cuộc sống vô thường 
Mai vàng vẫn nỡ nhờ thương bốn mùa 
Một mình chờ đón giao thừa  
Mới hay sinh tử cũng vừa hôn nhau. 

 
Huỳnh Hoàng Anh 

(1959-2014) 
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Hoàng Anh 
 

THỜI XƯA: LAI LỊCH MỘT DÒNG SÔNG 
 

Tỉnh Bình Dương nằm giữa hai con sông lớn 
chạy cặp theo suốt chiều dài của nó là sông Sài 
Gòn và sông Đồng Nai. Sông Sài Gòn ở phía tây, 
chảy theo hướng tây nam, làm ranh giới với 
thành phố Hồ Chí Minh. Sông Đồng Nai ở phía 
đông, chảy theo trục bắc đông, ranh giới với tỉnh 
Đồng Nai. Trong nội địa, tỉnh có hai con sông 
nhỏ hơn là sông Bé - phụ lưu của sông Đồng Nai 
- và sông Thị Tính, phụ lưu của sông Sài Gòn.  

Trước đây, khi còn là tỉnh Thủ Dầu Một, ranh 
giới có hơi khác như trên: 

“Tỉnh Thủ Dầu Môt bắc giáp nước Cam Pu 
Chia, tây giáp tỉnh Tây Ninh, đông giáp tỉnh Biên 
Hòa và các sắc dân Stiêng còn giữ độc lập, nam 
giáp tỉnh Gia Định. Phần lớn ranh giới phía tây là 
sông Sài Gòn, ranh giới phía đông là Sông Bé” . 

Sau 1975, khi tách một phần đất của tỉnh 
Biên Hòa bên tả ngạn của dòng sông Đồng Nai là 
hai quận Tân Uyên, Dĩ An về tỉnh Bình Dương, 
thì biên giới của tỉnh mới kéo dài đến bờ sông 
Đồng Nai. 

Trong khi ấy thì sông Sài Gòn từ hồi xưa vẫn 
luôn gắn liền với tỉnh. Hơi khác là thời trước, có 
lúc vùng đất nằm giữa hai sông Sài Gòn và Thị 
Tính còn thuộc về tổng Dương Hòa Hạ (huyện 
Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định). Về 
sau, đất ấy được phân chia lại, thuộc về Bình 
Dương, nay là khu vực nằm ở phía tây hai huyện 
Bến Cát và Dầu Tiếng. Hai con sông Sài Gòn và 
Thị Tính là hai con sông khác nhau, chỉ nhập 
chung khi về tới vùng đất giáp ranh giữa thành 
phố Thủ Dầu Một và xã Phú An, huyện Bến Cát. 
Thế nhưng từ xưa, cũng có nhiều người hiểu lầm 
rằng hai con sông đó chỉ là một, và sông Thị Tính 
là thượng nguồn của sông Sài Gòn. 

Sông Sài Gòn dài tổng cộng 256 cây số, dù 
có vinh dự mang tên là sông Sài Gòn, phần đi 
ngang qua Sài Gòn thực ra chỉ khoảng 80 km, tức 
chưa tới một phần ba chiều dài của sông, còn lại 
phần lớn đều nằm trên địa giới của tỉnh Bình 

Dương. Phần rộng nhất của sông có chỗ lên đến 
gần 400 mét, nhưng ở đầu nguồn thường hẹp, có 
nơi chỉ hai ba chục mét, trẻ con bơi lội qua được. 
Thượng nguồn quanh co khúc khuỷu, hai bên bờ 
có nơi dốc cao, xa xa là cảnh núi rừng xanh thẳm. 
Sông bắt nguồn có thể từ trên đất Cao Miên, hay 
khu vực biên giới đất Việt, nằm trong các tỉnh 
Tây Ninh, Bình Phước, nay không thấy tài liệu 
nào ghi chính xác phát nguyên tại đâu, có thể do 
nhiều suối nhỏ tự rừng núi đổ về tụ lại mà thành. 

Sông Thị Tính, còn gọi là sông Bà Vã, cũng 
có khi chỉ gọi là rạch, vì chiều ngang nhỏ hẹp của 
nó khi còn ở miền cao. Trong sử xưa gọi là sông 
Băng Bột, hay Băng Bọt, có thể là phát âm trại từ 
tiếng của người dân tộc bản địa như Stiêng. Sông 
dài 74 km, chảy ngoằn ngoèo từ huyện Dầu 
Tiếng, qua quận Bến Cát rồi đi ngang dưới cầu 
Ông Cộ, đổ ra hợp lưu với sông Sài Gòn. 

Sông Sài Gòn gặp sông Đồng Nai ở mũi Đèn 
Đỏ thuộc huyện Nhà Bè, từ đó gọi là sông Nhà 
Bè. Ở xứ Nam kỳ có hai câu ca dao quen thuộc: 
“Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định 
Đồng Nai thì về” là nói đến chỗ ngã ba sông này. 
Tại đây sông chia làm hai nhánh đổ ra biển Đông 
là Lòng Tàu và Soài Rạp.  

Sông Sài Gòn khá dài, lại chảy qua nhiều địa 
phương khác nhau, chính vì đặc điểm này mà từ 
xưa đến nay sông có nhiều tên gọi. Dân địa 
phương gọi con sông lớn chảy qua tỉnh nhà là 
con sông Cái, hay sông Bình Dương. Về sau, để 
ý trên bản đồ hay đọc sách báo mới biết sông có 
tên là sông Sài Gòn. Thắc mắc không hiểu tại sao 
người ta đặt tên kỳ vậy, bèn tìm hiểu thêm, mới 
thấy tên con sông này hóa ra cũng khá linh đinh, 
gắn liền với bao nỗi thăng trầm của lịch sử dân 
tộc. 

Tra trên internet, có tác giả cho biết: 
 Từ đầu nguồn đến gần chợ Thủ Dầu Một 

gọi là sông Ngã Cái. 
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 Đoạn từ chợ Thủ Dầu Một đến cư xá 
Thanh Đa (Thành phố Hồ Chí Minh) gọi là sông 
Thủ Khúc. 

 Đoạn cư xá Thanh Đa cho đến chỗ đổ vào 
sông Đồng Nai (mũi Đèn Đỏ) có tên là sông Sài 
Gòn hay sông Bến Nghé (tên chữ là Ngưu Chữ 
giang, trong sách Gia Định Thành Thông Chí ghi 
là Tân Bình giang, vì ngày xưa chảy qua phủ Tân 
Bình. 

Sông Ngã Cái, sông Thủ Khúc là những cái 
tên xa lạ, hỏi người Bình Dương thời nay ít ai 
biết đến. Trên bản đồ và tên gọi chính thức trong 
văn bản vẫn là sông Sài Gòn, dù là nằm xa mút ở 
đâu đó trên Dầu Tiếng thì nó vẫn là sông Sài 
Gòn. Muốn biết tại sao, chịu khó truy tìm tông 
tích từ trong lịch sử, ta phát hiện thêm lắm điều 
thú vị. 

Tài liệu xưa nhất viết về đất Trấn Biên, một 
vùng đất rộng lớn bao gồm cả Biên Hòa, Vũng 
Tàu, Bình Dương cách nay hai ba trăm năm, gọi 
sông này là sông Tân Bình, Bình Giang hay Băng 
Bọt. 

Trong phần viết về Trấn Biên Hòa, mô tả địa 
giới của huyện Bình An, cho thấy sông Bình 
Giang xưa, chính là sông Bình Dương ngày nay: 

“Huyện Bình An (trước là tổng nay đổi làm 
huyện), lĩnh 2 tổng, 119 xã thôn phường ấp xóm, 
phía đông giáp tổng Thành Tuy huyện Long 
Thành, từ sông Thị Lộc liền đến gò Lão Tố; phía 
tây giáp sách Man nguồn thượng Băng Bọt; phía 
nam giáp sông Bình Giang trấn Phiên An; phía 
bắc giáp núi Chiêu Thái tổng Chánh Mỹ huyện 
Phúc Chính, liền đến sông Thị Kiên ở Ba Đốc”.  

Sông Bình Giang, hay sông Bình, có thể hiểu 
là con sông của đất Bình An. Khoảng nửa thế kỷ 
sau, trong bộ Đại Nam Nhất Thống Chí, phần 
viết về sông của tỉnh Biên Hòa, con sông này 
cũng có tên là sông Bình Giang: 

  “Sông Bình Giang: ở tây bắc huyện Vĩnh 
An 16 dặm, làm phân giới cho tỉnh này cùng tỉnh 
Gia Định: sông này trên tiếp sông Băng Bột cùng 
sông Thanh Lưu tỉnh Gia Định, hiệp dòng chảy 
làm sông Tam Kỳ; theo phía tây nam chảy thẳng 
23 dặm làm thành đà Thị Vũ. Lại chảy 20 dặm 
đến huyện Nghĩa An làm thành đà Gò. Chảy 17 
dặm nữa làm sông Thủ Đức, từ đó chảy xuống 
phía đông 34 dặm đến cửa sông Nhà Bè, huyện 

Long Thành rồi hiệp lưu với sông Phước Long 
chảy ra biển.”   

Người Biên Hòa xưa gọi sông Sài Gòn là thế, 
nhưng người bên Gia Định thì lại gọi khác. 

Trong cùng quyển sách, phần viết về trấn 
Phiên An, dòng sông này là sông Tân Bình. Phủ 
Tân Bình xưa là vùng đất thuộc tỉnh Gia Định, 
hay trấn Phiên An, nằm phía bên hữu ngạn của 
dòng sông, có một diện tích rất rộng, bao gồm cả 
đến vùng Dầu Tiếng, Thị Tính của Bình Dương 
hiện nay. Vì vậy mà sông này có tên là Tân Bình 
cũng là điều hợp lý: 

“Sông Tân Bình, ở đất phủ Tân Bình, trước 
thành Gia Định, tục gọi là sông Bến Nghé, rộng 
142 tầm, sâu 10 tầm, nước cạn cũng tới 13 thước, 
rộng lớn trong sâu. Tàu buôn của nước nhà cùng 
của các nước, thuyền biển thuyền sông, ghe 
xuồng nối nhau, buồm chèo chen chúc, là một 
nơi đại đô hội. Ở trước thành, bến đò ngoanh 
ngặt về phía tây, qua sông Bình Đồng (tục danh 
là sông Đồng Cháy), tới sông Băng Bọt, ngược 
lên tới phủ Tầm Phong Tích, đến nguồn cùng của 
thác lớn Bưng Đàm là 462 dặm. Ở trước thành, 
bến đò quanh về phía bắc xuống phía đông thì 
đến ngã ba sông Nhà Bè, làm sông Phước Bình, 
phóng ra biển Cần Giờ là 142 dặm rưỡi. Hai bên 
có nhiều chi lưu, phía tây nam của sông thì về địa 
giới trấn Phiên An, phía đông bắc của sông thì về 
địa giới trấn Biên Hòa”. 

Có một chi tiết quan trọng để xác định dòng 
sông Tân Bình xưa chính là sông Sài Gòn nay, đó 
là trong các mô tả, thường đề cập đến sự liên 
quan với sông Băng Bột, là phụ lưu của của dòng 
sông Tân Bình, hay Bình Giang. Do vậy, ta cần 
quay lại tìm hiểu thêm về dòng sông Băng Bột: 

“Sông Băng Bọt ở cực giới phía tây bắc của 
trấn, bắt nguồn từ chằm Đồng Nhai (chằm ấy 
tròn rộng sâu trong, cây rừng dầy rậm, các bộ lạc 
sinh man ở đó) bẻ ngoặt sang đông, nước ngọt 
chứa chan, đi qua đầu địa giới trấn Phiên An, làm 
sông Tân Bình mà nước chuyển thành lạt”. 

“Sông Băng Bột: ở tây bắc huyện Bình An 65 
dặm, là thượng lưu của sông Bình Giang: nguyên 
đầu chằm ở trong lâm phận Cam Xe chảy ra, có 
mấy khe hiệp lại chảy uốn về hướng đông, nước 
ngọt tràn trề chảy quanh 40 dặm rồi cùng sông 
Thanh Lưu tỉnh Gia Định hiệp lưu làm ra ngã ba 
sông Tân Bình, đến đây nước lại lạt”.   
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Trong địa bạ Nam kỳ lập từ 1836, thời vua 
Minh Mạng, có nhiều nơi liên quan tới địa danh 
Băng Bột, ví dụ: 

- “Phú Thuận thôn, ở xứ Suối Cương (Cương 
Tuyền). Đông giáp sông nhỏ Băng Bột (hay Thị 
Tính)” .  

Sách thời nay cũng xác định rõ việc đó: 
-“Đại bộ phận điạ bàn Sông Bé nằm trong 

tỉnh Biên Hòa (thời kỳ Nam kỳ lục tỉnh), riêng 
dải đất từ ngả ba sông Sài Gòn-sông Băng Bột 
(cũng gọi là Thị Tính) đổ lên biên giới Cam-pu-
chia thì thuộc về tỉnh Gia Định. Đúng hơn, vùng 
đất này là tổng Dương Hòa Hạ thuộc huyện Bình 
Dương phủ Tân Bình tỉnh Gia Định” . 

“Trên địa phận tổng Bình An có 4 thủ chính 
là: Thủ Thiêm, Thủ Đức, Thủ Dầu Một và Thủ 
Băng Bột”. 

Như vậy, đã xác định khá rõ sông Thị Tính 
xưa có tên là sông Băng Bột, và đồn binh ở Thị 
Tính có tên là Thủ Băng Bột. Tuy nhiên, hồi xưa 
có đôi chỗ lại mô tả không rạch ròi như thế, mà 
nhập chung con sông Băng Bột với sông Tân 
Bình làm một, kéo dài tên Băng Bột đến cả địa 
phận phường Phú Cường ngày nay: 

“Chợ Băng Bột ở tổng Bình Chánh, cửa nhà 
trù mật, thuyền bè suốt bến, nhiều sản vật sơn 
dã” . 

“Quân Hoà Nghĩa tiến đóng đồn ở chợ Băng 
Bọt, định kế sang sông đánh úp Phiên Trấn.”  

Trong sách Gia Định Thành Thông Chí chưa 
thấy đề cập đến tên chợ Phú Cường mà chỉ nói 
đến chợ Băng Bột. Phải đến nửa thế kỷ sau, sách 
Đại Nam Nhất Thống Chí mới thấy xuất hiện tên 
chợ Phú Cường, và lúc này thì không còn đề cập 
đến chợ Băng Bột nữa.  

Phần viết về huyện Bình Long (huyện này 
không phải huyện Bình Long ngày nay, mà nằm 
về phía đông nam của tỉnh Gia Định xưa, phần 
giáp biển) cũng giúp ta thấy rõ hơn sự hòa lẫn 
nhập nhằng tên hai con sông: 

“Ở phía Nam phủ Tân Bình 28 dặm, đông tây 
cách nhau 28 dặm, nam bắc cách nhau 85 dặm, 
phía đông đến sông Băng Bột và giáp giới hạn 
huyện Bình An 14 dặm dư, phía tây đến sông 
Trúc Giang, và giáp giới hạn huyện Cửu An 
thuộc phủ Tân An 14 dặm; phía nam đến huyện 
Bình Dương và Tân Long 8 dặm; phía bắc đến 

giới hạn huyện Tân Minh thuộc phủ Tây Ninh 77 
dặm.”.  

Xem mô tả địa giới như thế thì sông Tân 
Bình, phía Phú Cường, Lái Thiêu, cũng còn được 
gọi là sông Băng Bột. 

Như vậy nếu cho rằng có thời kỳ chợ Phú 
Cường xưa có người gọi là chợ Băng Bột thì 
cũng hợp lý. Tuy nhiên tên gọi này chắc là không 
tồn tại lâu vì nó xuất phát từ sự nhầm lẫn và 
không đúng trên phương diện địa lý. Khi xã hội 
ngày càng phát triển, các địa giới hay địa danh 
dần được minh định chính xác hơn, thì Băng Bột 
cũng quay trở lại đúng nơi xuất phát của nó mà 
không lấn qua “hàng xóm” nữa. 

Khi về đến địa phận tỉnh Gia Định, tới khúc 
cư xá Thanh Đa hiện nay, sông Tân Bình bắt đầu 
có một cái tên mới là sông Ngưu Chữ, gọi thông 
thường là sông Bến Nghé. Sử sách mô tả sông 
Bến Nghé như sau:  

“Ở phía bắc huyện Bình Dương 5 dặm, có tên 
nữa là sông Tân Bình, phát nguyên ở thác lớn 
Bương Dằm chảy xuống, thủ sở Tầm Phong đến 
sông Băng Bột, sông Bình Đồng, thông đến bến 
đò trước tỉnh rồi chuyển qua hướng bắc chảy 
xuống hướng đông đến cửa Tam Giang Nhà Bè 
hiệp với sông Phước Bình, dài 112 dặm rồi chảy 
ra biển Cần Giờ” . 

Theo ông Trương Vĩnh Ký, sông Bến Nghé là 
do người Việt mình đọc trại từ tiếng Miên “Tonle 
ban kon kr bei” mà ra. Còn theo tích cũ thì giải 
thích khác: 

“Tục truyền sông này khi trước nhiều cá sấu 
đuổi nhau kêu rống như tiếng trâu rống, cho nên 
gọi tên như thế. Khi đầu trung hưng năm Mậu 
thân (1788) thâu phục Gia Định, sông nầy nước 
trong, đến năm Gia Long thứ 16 (1817) nước lại 
đục. Năm Minh Mạng thứ 2 (1821) và năm thứ 6 
(1825) nước sông có 2 lần trong, người ta lại cho 
cái điềm thái bình vậy. Năm thứ 19 (1838) đúc 9 
cái đỉnh có đúc tượng hình sông này vào cao 
đỉnh, năm Tự Đức thứ 3 liệt vào tự điển.”   

Khi Pháp kéo quân qua đây đánh thành Kỳ 
Hòa (Gia Định), trong một số tài liệu của họ ghi 
lại vào thời kỳ này, lúc đầu họ gọi sông Bến 
Nghé, hay Tân Bình là sông Đồng Nai. Vùng 
Chợ Lớn khi ấy ta gọi là Sài Côn, còn vùng Sài 
Gòn ngày nay thì khi ấy gọi là Bến Nghé. Người 
Pháp không phân biệt như thế, gọi luôn cả vùng 
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Bến Nghé là Sài Gòn, và do vậy, gọi con sông 
Bến Nghé là sông Sài Gòn. Đến năm 1869, Pháp 
phân chia lại địa giới hành chánh các tỉnh Nam 
kỳ. Huyện Bình An lúc đầu đổi thành hạt Thủ 
Dầu Một, rồi sau đó cải lại thành tỉnh Thủ Dầu 
Một, từ đó tên huyện Bình An không tồn tại nữa. 
Cũng từ đây, con sông Sài Gòn đoạn chảy qua 
Thủ Dầu Một có thêm một cái tên mới nữa là 
sông Thủ Dầu Một. Năm 1957, dưới chế độ của 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tỉnh Thủ Dầu Một 
tách ra làm ba tỉnh Bình Dương, Bình Long, 
Phước Long. Sông Bình Dương, sông Thủ Dầu 
Một, dần dà được dân địa phương gọi cho cùng 
một dòng sông. 

Như vậy, thưở xưa, sông Bình Dương có hai 
tên là sông Bình Giang, hay sông Tân Bình. Vì 
nó có một phụ lưu là sông Băng Bột, đôi khi 
người ta lại gộp chung, hay gọi nhầm đoạn sông 
nào đó của Bình Giang là sông Băng Bột. Ở hạ 
nguồn thuộc khu vực Gia Định, sông có tên là 
Ngưu Chữ, tục gọi Bến Nghé. Từ 1861, khi Pháp 
mới chiếm Gia Định, lúc đầu họ gọi là sông 
Đồng Nai, sau sửa lại là sông Sài Gòn. Tên sông 
Sài Gòn xuất hiện trên các bản đồ của Pháp vẽ và 
trở thành tên chính thức của dòng sông cho đến 
nay. Dân địa phương không mấy ý thức về điều 
này, nên họ thường gọi theo thói quen mộc mạc 
của họ, thời Pháp gọi là sông Thủ Dầu Một, thời 
ông Diệm gọi là sông Bình Dương. Người ở ven 
sông thì gọi là sông Cái, theo cách gọi phổ biến 
của cư dân miền sông nước ở các tỉnh Nam kỳ.  

Riêng khúc sông gần chợ còn gọi sông Bạch 
Đằng, điều này vì con đường Hàng Dương chạy 
ven sông xưa tuy ngắn nhưng có đến 3 cái tên. 
Từ Miễu Tử Trận tới cầu Ông Kiểm là đường 
Thủ Tướng Thinh. Từ cầu Ông Kiểm tới cầu 
Thầy Năm Trong gọi là đường Bạch Đằng. Từ 
cầu này đi tiếp là đường Nguyễn Tri Phương. 
Sông Bạch Đằng là để gọi đoạn sông ngắn trên 
khúc đường này mà thôi. 

Giặc Tây qua đây cướp nước ta, rồi cướp 
luôn cả tên của một dòng sông. Thế nhưng Tây 
đến rồi Tây đi, thì dòng sông vẫn lặng lờ chảy 
mãi với thời gian. Bao nhiêu thế hệ người Bình 
Dương đã sinh ra và chết đi, từng nhìn ngắm, tắm 
mát dưới dòng sông hiền hòa này. Nước ngọt của 
nó đã nuôi dưỡng bao nhiêu cánh đồng, vườn 
tược, con người nơi đây. Cái tên thưở ban đầu 

của nó, dù đã nằm chìm khuất trong những trang 
sử úa vàng, vẫn âm vang bao nỗi thân thương. 
Sông Bình Giang, hay sông Bình, sông Tân Bình, 
sông Bình An, sông Bình Dương… rất xứng 
đáng để được mọi người gọi nó, nói lên khát 
vọng nghìn đời của một dân tộc chịu đựng quá 
nhiều khổ đau vì chiến tranh tang tóc. 

Thế nên ai muốn gọi sao mặc tình, chúng tôi 
vẫn muốn kêu dòng sông này bằng một cái tên 
giản dị đã nghe quen từ hồi còn thơ nhỏ: sông 
Bình Dương. 

 
Ghi chú: 
Hai con sông Sài Gòn, hay sông Bình Dương 

trong sử sách lại chỉ hai con sông khác, chỉ là 
những chi lưu của sông Bến Nghé mà thôi. Đọc 
thêm: 

*Sông An Thông: “Sông An Thông (tục danh 
là sông Sài Gòn), ở về phía tây nam trấn lỵ, sông 
cũ từ cầu Thị Thông qua Sài Gòn đến sông Lào, 
quanh co nhỏ hẹp, khuất khúc nông cạn. Mùa 
xuân năm Kỷ mão Gia Long thứ 18 (1819), khâm 
mệnh Gia Định thành phố tổng trấn, thị trung tả 
thống chế Lý chính hầu Hoàng Công Lý giám 
đốc dân phu trấn Phiên An, hơn 11460 suất, chia 
làm ba phen, nhà nước cấp cho tiền gạo, đổi 
đường mở kênh mới, khởi công từ cầu Thị Thông 
thẳng đến sông Mã Trường (Ruột Ngựa)” 

Sông Mã Trường đó, nay là sông Ruột Ngựa, 
xưa thuộc Gia Định, nay thuộc tỉnh Long An. 

*Sông Bình Dương: ở phía Bắc huyện Bình 
Dương 1 dặm, là chi lưu của sông Bến Nghé, 
giòng sông chảy ngang nước chảy mạnh, ghe 
thuyền đi, thông các bến, theo giòng nước lên mà 
về phía nam, theo giòng nước ròng mà đi về phía 
bắc, qua lại không dứt, giang giới đến sông Tiểu 
Phong vào Sài Gòn rồi hiệp lưu với sông An 
Thông” 
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nxb. Văn Học, 2002 
3. Trịnh Hoài Đức, Gia Định Thành Thông 

Chí, nxb, Giáo Dục, 1998 
4. Đại Nam Nhất Thống Chí, Nha Văn Hóa, 

1973.                       (Viết xong ngày 23-05-2013) 
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Lưu Thanh Bình 

Lần đầu tôi gặp Huỳnh Hoàng Anh là vào 
một buổi sáng sau Tết năm 2009 tại tiệm giày 
của anh ngoài chợ Bình Dương. Đã hẹn trước 
nhưng tôi cố tình chạy chầm chậm ngang qua để 
kín đáo quan sát cái gã ốm nhom đang ngồi trên 
chiếc ghế đẩu, tay cầm điếu thuốc lá tay cầm tờ 
báo. Áo bỏ trong thùng ra vẻ ông cụ non. Hao 
hao giống Trịnh Công Sơn, nhất là vầng trán 
rộng. Nhận xét đầu tiên của tôi là : Khóa 17 sao 
coi già dữ vậy ? Nhưng coi bộ hiền. Xong rồi tôi 
quay đầu xe lại, tấp bên lề và móc điện thoại di 
động ra gọi cho anh: “Tôi đang ở sau lưng anh 
nè, cái thằng cha đeo mắt kiếng đó”. Anh xoay 
lại, nhận ra rồi bèn đứng lên “bủa xua” lia lịa. 
Hai đứa rủ nhau ra quán cà phê trên Dốc Nhà 
Thương tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, hai ly cà 
phê phin mà tới ba bốn bình trà, hôm đó quán kể 
như lỗ nặng.   

Anh khuyên mới cầm bút nên viết truyện 
ngắn, tạp văn hoặc tùy bút chớ không nên viết 
biên khảo hay nghị luận, vì loại sau đòi hỏi công 
phu sưu tầm, tính chính xác cao, kiến thức phải 
sâu rộng kiểu biết mười viết một. Đi đâu, làm gì, 
lúc nào trong túi cũng thủ sẳn sổ tay và cây viết 
để nếu cần rút ra ghi chép liền kẻo về nhà quên 
đi. Bài “Người Hoa ở Lái Thiêu” của tôi đăng 
trên trang nhà, anh phê bình dữ quá : đang nói về 
người Hoa ở Lái Thiêu lại phang ngang nói về 
người Hoa ở tuốt …bên Tàu. Viết văn phải 
khiêm tốn, tôn trọng người đọc, đừng tham lam 
chuyển tải kiến thức nhiều quá để tỏ ra thông 
thái, giống như mấy cụ viết sách giáo khoa cho 
con nít học bây giờ. Tôi thấy đúng quá nên gật 
đầu tiếp thu. 

Từ đó vài bốn tuần tôi lại có việc lên Bình 
Dương một lần, xong việc thế nào cũng cố gắng 
hẹn uống cà phê với anh. Khi thì ở đường 
Yersin, khi ở đường Võ Tánh, khi ở đường Bàu 
Bàng …nhưng lại chưa bao giờ uống ở quán Tỉ 
Muội kế bên nhà. Không biết tại sao, hay tại bụt 
nhà không thiêng chăng ? Chỉ có một lần duy 
nhất ở quán cơm Diệu Hạnh cùng với  Thầy 

Phúc, thầy Hiếu Học, anh Hạnh K10 và Chu 
Ngạn Thư nhưng không phải dùng cơm. Có lần 
anh khoe với tôi một xấp hình sưu tầm về Lái 
Thiêu thập niên 60 làm tôi bồi hồi quá đỗi vì tôi 
như sống lại thời con nít và thấy mình trong đó. 
Tự nhủ thằng cha này tiền đâu mà làm những 
chuyện tào lao thế này. Gần hai trăm tấm hình 
màu hoặc đen trắng chớ đâu ít. Thật đúng như 
thầy Phước nhận xét, nếu trời còn để cho Hoàng 
Anh sống vài năm nữa thì Bình Dương sẽ có 
thêm một nhân tài vừa đạt độ chín. 

Có lần anh gởi bản nháp bài nghiên cứu về 
cầu đường, khi nhắc đến một nhân vật có tiếng ở 
Lái Thiêu, anh dùng lời lẽ mang tính xúc phạm 
hơi nặng khiến tôi đổ quạu và góp ý thẳng: 
không nên gọi người đã khuất là “thằng” hoặc 
“tên” dù người đó khác chính kiến hay thậm chí 
là kẻ thù đi nữa, huống chi người đó đáng bậc 
cha chú chúng ta và cũng có nhiều đóng góp cho 
các công trình phúc lợi-xã hội cho Lái Thiêu. 
Đúng sai sẽ có lịch sử phán xét. Tôn trọng kẻ thù 
tức là tự nâng mình. Cuối thư tôi cũng thòng câu 
khách sáo cảm ơn anh đã cất công sưu tầm 
những tư liệu về địa phương Lái Thiêu của tôi và 
xin lỗi nếu có quá lời. Anh hồi đáp thư ngay, tỏ 
ý tiếc và xin lỗi. Bài lên trang mạng, quả thật 
anh đã làm “mềm” đi theo ý tôi và có nhắc đến 
việc tốt của người này. Về sau tôi mới biết anh 
trích lại nguyên văn từ một đoạn tài liệu tuyên 
truyền chính trị ( nhân vật - địa phương chí) chứ 
không phải do anh viết. 

Tôi là người Lái Thiêu cố cựu, ba đời nội 
ngoại đều sinh quán tại đây, vậy mà không hề 
biết Lái Thiêu có hai chùa Bà . Khi được anh 
hỏi, tôi còn cực lực phản đối và giải thích rằng 
cái chùa ngoài vàm sông chợ là chùa của họ tộc 
họ Nguyễn (tướng Cao Đài Nguyễn Hòa Hiệp) 
nay là quán cà phê Thùy Linh chứ đâu có mắc 
mớ gì tới bà Thiên Hậu của người Hoa. Nghe 
xong anh có vẻ băn khoăn, không thỏa mãn lắm 
nhưng không nói nữa mà lảng sang chuyện khác. 
Sau này, tình cờ tôi được một người bạn người 
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… Bắc nói cho biết quả thật đó là cái chùa Bà 
nguyên thủy, có trước khi dời vào bến chợ bây 
giờ. Hai trăm năm năm trước, chợ Lái Thiêu tọa 
lạc bên bờ sông Sài Gòn, nơi bây giờ gọi là 
Cảng Hàng Dừa ( hay nói lái là Cửa hàng vàng). 
Nghe có lý vì tôi biết chợ thường là do người 
Hoa lập, mà ở đâu có người Hoa là ở đó có chùa. 
Thêm một bằng chứng nữa là mỗi năm vào dịp 
Tết nguyên tiêu và cộ Bà, nhà chùa luôn cho 
người mang hương, đăng, trà, quả sang cúng bên 
chùa cũ. Bản tính tôi vốn ơ hờ, tôi cũng chưa có 
dịp đính chính với Hoàng Anh, và cũng sẽ 
không còn dịp nào nữa.   

 Tôi cũng không biết đức ông Huỳnh Công 
Thới (Huỳnh Công), thành hoàng của làng Phú 
Hội xã Vĩnh Phú (ghép tên của hai làng Vĩnh 
Bình và Phú Hội) là người thật, có mộ táng tại 
chùa Thiên Phước (cũ), hay “Ngã Ba Cây Liễu” 
là (có thể) đọc trại ra từ “Ngã Ba Cai Liễu”. 
Không biết anh lượm lặt ở đâu những chi tiết 
quý giá như vậy. Anh lại đố tôi cây cầu sắt xe 
lửa Phú Long xây dựng năm nào ? Thấy mặt tôi 
nghệch ra, anh khoái trá ngã người ra ghế rồi 
phán chắc như đinh đóng cột : 1913. Để chứng 
minh, anh đưa cho tôi coi tấm hình chụp cái biển 
trên thành cầu có ghi ngày tháng khánh thành 
bằng chữ Pháp. Bây giờ tấm biển này cũng còn, 
mỗi lần qua cầu tôi hay liếc nhìn nhưng bị tróc 
sơn loang lỗ rất khó đọc. 

Tháng năm năm 2013, nhân dịp về thăm quê 
hương, chị Kim Nên có nhã ý tổ chức buổi họp 
mặt một số thân hữu cựu học sinh THĐ tại quán 
Tây Hồ. Tôi hẹn với Hoàng Anh ở nhà, chờ tôi 
đến rồi cùng đi, sẵn cho biết nhà bạn luôn. Nhà 
Hoàng Anh ở trong một ngõ nhỏ gần bệnh viện 
“512 giường” rất yên tĩnh, có sân rộng thoáng 
mát và nhiều hoa kiểng, thật phù hợp cho người 
cầm bút như anh. Nhưng cũng nhờ anh có người 
vợ đảm đang, quán xuyến trong ngoài cho anh 
yên tâm không phải lo cơm áo gạo tiền, nhất là 
ba cái tàu há mồm nếp có tẻ có. Chị không phải 
là dân Bình Dương mà là dân …Định Quán, 
quen anh trên đó rồi về làm dâu Bình Dương 
luôn. Một lần anh tâm sự, nhiều khuya nổi hứng 
muốn gõ “lóc cóc” mà ngại chị tỉnh ngủ nên 
thôi, chờ gần sáng dậy sớm viết bài và meo qua 
lại với các thân hữu, các CHS THĐ như Từ 
Minh Tâm hoặc các GS như thầy Lộc.    

Là bạn vong niên, tôi vẫn giữ khoảng cách 
với anh chớ không quá thân mật như với các bạn 
B5. Có khi mấy tháng liền không liên lạc nên 
anh lâm bệnh mà tôi không hề hay, đến khi được 
Võ Hồng Khanh tình cờ báo cho biết trong tiệc 
sinh nhật Khánh Hòa, tôi giựt mình cảm thấy 
như người có lỗi. Ngay chiều hôm đó tôi đội 
mưa lên Bình Dương thăm anh mà trong lòng 
bứt rứt không thôi. Đến nhà , tôi thấy ngay 
không khí u buồn phảng phất, mấy chậu bông 
xếp gọn vào một chỗ, bàn nước tiếp khách đưa 
ra hiên nhà cùng bộ ván gỗ. Rõ là có sự chuẩn bị 
hậu sự. Tiếp tôi là thân mẫu của anh, bác cho 
biết anh rất mệt không thể tiếp ai được, chỉ có vợ 
anh cùng các cháu đang xúm xít bên cạnh. Tôi 
than thầm: Thôi rồi đã muộn, không mong gì 
gặp mặt anh lần cuối được. Chỉ dám nhờ bác nói 
giùm nếu anh tỉnh lại là có Bình Lái Thiêu đến 
thăm. Bác gật đầu và nói thêm: Cái thằng, không 
biết làm sao mà nó quen người ta nhiều quá 
chừng. Đủ tứ xứ đến thăm. Trên đường về lòng 
tôi nặng trĩu. Tối đó tôi mail cho Từ Minh Tâm 
biết tình trạng Hoàng Anh, đoán không quá 10 
ngày. Quả nhiên hai hôm sau thì anh mất, tôi 
biết qua những dòng tin nhắn trong ĐTDĐ, sau 
này mới hay do con anh gởi, căn cứ theo danh 
sách bạn hữu mà anh đã trối lại cho con. 

Tôi vẫn còn giữ mấy cuốn Đặc San Xuân 
Trịnh Hoài Đức in màu do anh gởi tặng, tôi lại 
sơ ý không xin anh đề từ, mà tính anh lại khiêm 
tốn, có khi anh nhớ nhưng do tôi không mở lời 
nên anh thôi chăng. Nay anh đã đi xa, xuân năm 
tới Ất Mùi 2015 chắc là không còn báo biếu nữa. 
Anh mất đi thật là một tổn thất lớn cho gia đình 
và xã hội, nhất là trang mạng Cựu Giáo sư & 
học sinh Trịnh Hoài Đức chúng ta. Ở Bình 
Dương bạn anh có nhiều, nhất là các hội viên 
Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bình 
Dương mà anh cũng là hội viên. Đọc lại các bài 
viết khóc bạn của anh như bài về Trần Bình 
Dương, thi sĩ Đơn Phương .. thật chân tình làm 
sao. Tôi cũng xin mạo muội bắt chước viết đôi 
dòng về anh, để chúng ta cùng nhớ về một người 
cựu học sinh THĐ đã có công đóng góp cho sự 
phong phú của trang nhà. Xin vĩnh biệt con chim 
Hoàng Anh đã thôi hót.  
 

( 7/2014) 
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Chu Ngạn Thư 

 

 

 

 

 

 

 

 
Khi còn sinh thời Hoàng Anh viết về họ CHU  

hơi nhiều, trong khi đó mình chỉ có một hai bài  
cho tay viết độc đáo này. 

Bản thảo dưới đây thu góp những bài ngắn  
sau ngày Hoàng Anh mất , hy vọng ngày giỗ  

đầu sẽ đốt trước linh vị  
cho chàng thưởng thức ở chốn tuyền đài. 

 
1. 
 

ta bước ngược về trong bóng thâu 
hỡi đâu đèn hắt bóng không màu 

 
12-01-04 

 
2. 
 

bóng dọi nghiêng bàn đá 
trời xanh chớm biệt mù 
bướm vờn quanh tóc rối 

22-01-04 
 
 
 

3. 
 

nhớ bạn, 
 

trèo non, nhớ bạn đồng bằng 
nhớ hương bưởi ngấm 
thường hằng sớm, trưa 
nhớ hồi song ẩm cù cưa 

quất trên ba chục còn chưa chịu về 
 

trèo non, tưởng rũ cơn mê 
nào dè ngó xuống thấy-bè-đang-trông. 

 
Tết Giáp Ngọ -2014 

 
4. 
 

chuốc rượu cho người đã khuất 
gởi hương hồn Hoàng Anh 

 
bây giờ giữa chốn đồng bằng 

mà sao lại vắng một thằng như tao 
một thằng chí thấp tài cao 

một thằng thí mạng theo lao đao tình 
một thằng bất bình tắc minh 

một thằng ngó lại thấy mình tưởng ai ? 
 

hoa hồng sao chỉ nhớ gai 
nỡ quên CHIẾC LÁ bên vai cận kề 

một đời con, vợ đề huề 
sao lòng nặng gánh câu thề nước non 

 
quanh đây, trống chiếc ghế con 

cạn ly, mầy vẫn mãi còn trong tao ! 
30-7-04 

 
5. 
 

. . . và những chiếc ly không 
một chiếc ly không. . . 

rụng ! 
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6. 
 

vẫn chiếc chòi lá đó 
một ngày dưng 

bốc hơi một chỗ ngồi. 
 

7. 
 

ký ức 
con ngựa thồ 
đi hay về ? 

 
8. 
 

mưa trên cơn buồn 
lửa dưới tro than 

lạnh và ấm ! 
 

9. 
 

đọt non ‘ lá cách ‘ 
cuộn tròn tiếc thương 

ngày cũ 
 

10. 
 

tuột dài dốc nhớ 
bài thơ hững hờ 

biên lai cuộc rượu. 
 

11. 
 

chiếc bê-rê đen phủ tóc dài 
ngày mưa với Phước Khùng 

cùng Lưu Vân 
say khướt 

gọi điện báo : 
đang nằm giữa vườn tượng 

Phạm Văn Hạng 
 

12. 
 

xuống đèo 
rồi cứ xuống đèo 
xuống tại Đại Lào 

thăm Nguyễn Đức Sơn 
lên đèo 

lên lại đèo Prenn 

chuyến xe bão táp 
khiến thèm hơi men 

 
quê bạn  

bù khú anh em 
- Phước Khùng, Vân Cỏ 

 
với hèm là . . .ta ! 

 
13. 

 
mâm rượu chỉ ba thằng 

một tên bỏ đi biệt 
còn ai ? 

nhậu với trăng ! 
 

14. 
 

đề tặng Chung Mâm Rượu 
 

mu: nơi rậm, chốn thưa 
rượu lúc đằm, lúc  nhạt 

trộn chung 
đủ tưng bừng 

 
15. 

 
tiên chỉ hay thằng mõ 

có lúc đánh chung mâm 
chỉ có tay 
hành khất 

bệ ngọc với váy đầm ! 
 

16. 
 

ta ngồi từ nắng sớm 
để nghiệm lời hoàng hôn 

 
17. 

 
anh ở trong mộng tưởng 

tôi đi ngoài cơn mơ 
búng rượu khà bữa trước 

hương vương tận bây giờ ! 
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18. 
 

nhớ bạn 
rằng nhớ hoàng hoa ! 

nhớ bạn 
ta nhớ ta bà thế gian 

. . . nhớ Lưu Vân 
đêm Dĩ An 

hành bạn tới sáng  
lên sàng xuống nia 
. . . nhớ Sỹ Minh 
trưa . . . là khuya 
đò đưa tới bến 

còn chưa vô nhà ! 
. . . nhớ Ba Nam 

chúa guitar 
vẫn còn nợ bạn khúc ca 

ân tình . 
 

19. 
 

buổi trưa 
chơi với bạn hiền 

tiếp đến  
đâu nỡ bỏ quên 

láng giềng 
 

khuya thời 
thầy – thợ 
hàn huyên 
chưa nghỉ 

thăm lại trăm miền 
văn thân 

 
sáng ra 

đừng tưởng cù lần 
bạn hiền 

- một tiếng 
trăm lần . . . buổi trưa 

22-9-04 
 

20. 
 

có tay thợ đóng giày 
suốt đời bện chưa xong 

chiếc hài cỏ 
của Đạt Ma Sư Tổ 

 

21. 

đối diện ly lớn, nhỏ 
lòng dậy lớp ba đào 
bóng gầy in cuối xó 

giấc chiều 
đẫm chiêm bao 

 
4-5/10/04 

 
    22. 

 
buổi sáng ngày mùa xuân 
chàng dẩn xem cho được 
- một gốc cây Cầy xưa 

nay tàng còn xơ xác 
và nói về nguồn gốc 

nơi xưa – Xóm Gò Cầy 
. . . 

thuở chàng 
nhóc – mới – lớn 

nơi đây chị em đầy 
hỏi chàng 
đời thuở đó 

ăn bánh có trả tiền ? 
 

chàng cười 
rồi bỏ nhỏ : 

- bánh đúc nào có xương ! 
 

bây giờ chàng đi biệt 
Gò Cầy còn vấn vương ! 

06-10-04 
 

23. 
 

khúc kinh vọng cuối chiều 
hàng giậu tím đìu hiu 

khúc quành thuyền trở mái 
đèn câu dạt bóng chèo 

 
13-10-04 

 
 

(xin tìm đọc những bài còn lại trên trang nhà 
CGS & HS Trịnh Hoài Đức: 

http://trinhhoaiduc.netfirms.com) 
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Hồ Thị Kim Ngân 
 

Từ một status của  một cựu học sinh Trung 
học Trịnh Hoài Đức về việc chuyển nhận sách 
của một ký giả người Bình Dương, các CHS- 
THĐ bỗng gặp nhau và kết nối thêm bạn bè trên 
trang mạng xã hội có tên Facefook… 

Facebook à. Nhảm xàm. Mấy đứa con nít tuổi 
teen suốt ngày chúi mũi vô đó, làm quen lung 
tung, khoe hình tự sướng. Toàn chửi bậy chứ có 
hay ho gì …KN nghe loáng thoáng những nhận 
xét như vậy về trang mạng xã hội đó. 
Thật ra thì không hẳn là như vậy, nhứt là đối với 
các Facebooker có tuổi như KN và các bạn… 

Cũng như một số bạn là những người dùng 
net, biết chút đỉnh cách sử dụng email, internet. 
Lúc đầu KN vào net để đọc báo, khỏi phải mất 
công chờ đợi mua báo giấy mỗi buổi sáng, lại 
đọc được nhiều báo. 

Từ đọc báo, KN theo các link dẫn, đã đọc 
tiếp các trang nhà tương tự như 
http:\\trinhhoaiduc.netfirms.com  do bạn Từ 
Minh Tâm lập ra. Rồi nở rộ các blog (trang web 
cá nhân) đủ màu sắc với rất nhiều blogger (người 
dùng blog) tham gia. Và từng ngày qua, các trang 
blog nhật ký cá nhân đó đã đem đến cho  người 
đọc nhiều khía cạnh hấp dẫn của cuộc sống. Nhờ 
vậy, những ngày nghỉ hưu của một người thích 
đọc sách báo như KN trở nên tươi vui hơn.  

Cho đến một ngày, một bạn trẻ mở một tài 
khoản Facebook để KN vào xem các bạn chơi. 
Ừa, cũng được. Và chỉ  với một vài thao tác đơn 
giản đăng nhập, KN đã gia nhập vào gia đình FB. 
Lúc đầu chỉ là kết giao với một vài bạn bè là các 
Facebooker (người dùng FB) từ trước, dần dần 
vòng kết nối bạn bè của KN ngày càng mở rộng. 
Các bạn trong gia đình, các bạn học cùng lớp rồi 
cùng khóa, cùng trường. Rộng hơn tới các bạn 
cùng sở thích về âm nhạc, yêu hoa lá, cảnh đẹp. 
Hay là những bạn cùng chung cách nghĩ, cách 
sống. 

Thật là thuận lợi  hơn nhiều, khi bạn phải gõ 
từng địa chỉ khác nhau, mỗi lúc cần vào đọc từng 
trang blog như trước đây. Chỉ duy nhứt một dòng 
màn hình cuộn dần theo chiều lên hoặc xuống, 
trang FB của bạn liên tục được cập nhật từng 
giây từ nhiều người, nhiều nguồn với các tin tức, 
hình ảnh, âm thanh sống động của  toàn bộ cuộc 
sống trên khắp thế giới. 

Và không thụ động một chiều như sách báo 
trước đây, các bạn có thể chia sẻ với mọi người 
những điều tương tự bằng những status (trạng 
thái) thể hiện niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống 
của chính mình. 

Hoặc chúng ta có thể chia sẻ với mọi người 
bằng các bình luận ngắn gọn, tức thời trong phần 
thảo luận dưới các status đó. 

Như một cuộc dạo chơi, ngắm cảnh, rồi ngồi 
lại nghỉ chân trong một quán cà phê ấm cúng,sôi 
nổi trò chuyện, hay khẽ khàng tâm sự. Hoặc chỉ 
ngồi nghe các chia sẻ của FBer và thoáng chút 
mỉm cười. Thời gian lướt “phây” dường như đã 
giúp cho cuộc sống của mọi người thêm phong 
phú và ấm áp hơn. 

KN đặc biệt yêu mến các trang FB thường 
xuyên đưa lên hình ảnh về miền đất quê hương 
Bình Dương thân yêu. Đó là hình ảnh những 
ngôi chợ, ngôi nhà hay đình chùa, những con 
đường, những dòng sông trong các làng xã từ xa 
xưa thuộc tỉnh Bình Dương. Các bình luận chi 
tiết đi cùng với chủ đề được nêu đã gợi nhớ thêm 
con người BD từng sinh sống và khai mở, bồi 
đắp tạo nên một BD khá trù phú như ngày hôm 
nay.  

Cùng với những hình ảnh về Bình Dương 
xưa và nay, các FBer cũng dẫn link các bài viết 
về BD từ trang nhà quen thuộc 
http://trinhhoaiduc.netfirms.com. Đặc biệt là các 
bài khảo cứu có giá trị lịch sử của cựu học sinh 
Huỳnh Hoàng Anh. Qua đó, những cháu con BD 
tăng sự hiểu biết và thêm mến yêu vùng đất cây 
ngọt trái lành của ông cha đã dày công tạo dựng. 

Đó chỉ là một phần nhỏ những nội dung bổ 
ích được thể hiện trên trang mạng FB. Còn rất 
nhiều những màu sắc đậm nhạt khác nhau, mà 
nếu khéo chọn lựa, KN nghĩ rằng các bạn cũng 
sẽ thu nhận được “niềm vui Facebook” như KN 
đã có, phải không các bạn. (01.01.2015) 
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Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Tuổi học trò hoa mộng đã rời xa chúng ta. May mắn thay, 
tuy gần nửa thế kỷ rời xa mái trường thân yêu, một số anh chị còn giữ lại nhiều kỷ niệm ngày xanh. 
Đó là những hình ảnh rất quý báu được chụp trong các lễ phát thưởng, các chương trình văn nghệ, 
các giải thể thao ...  Báo xuân Trịnh Hoài Đức xuân Ất Mùi xin mạn phép đăng lại một vài hình ảnh 
thân thương thuở nào để chúng ta cùng ôn lại vài kỷ niệm xưa để xem ai còn ai mất. Bạn có thể xem 
thêm những hình ảnh khác trên trang nhà CGS và HS Trịnh Hoài Đức theo địa chỉ: 
http://trinhhoaiduc.netfirms.com. Xin cám ơn quý anh chị đã gởi hình ảnh cho trang nhà và mong 
nhận được nhiều hình ảnh khác. Do hình gởi cũng khá lâu nên một vài tấm không nhớ rõ người gởi là 
ai, xin vui lòng email cho Minh Tâm theo địa chỉ: minhtam_08@yahoo.com để bổ túc. 
  

 
Nữ sinh Khoá 1 Trịnh Hoài Đức 

(hình do CHS Nguyễn Ngọc Phát gởi) 
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Những nữ sinh duyên dáng của khoá 14  

Từ trái sang phải:  
Thuỳ Linh, Lan Chi, Xuân Mai 

(ảnh do Thuỳ Linh gởi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kỷ niệm ngày Hội Tết Trịnh Hoài Đức 2/2/1967 

Hồng Nguyệt và Trần Múi 
(ảnh do CHS Trần Múi gởi) 
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Những đoá hồng của khoá 6 năm Đệ Nhị (3/4/1967):  

Đẹp, Nở, Thu, Múi, Hoà, P. Lâm 
(ảnh do CHS Trần Múi gởi) 

 

 
Lớp 12A2 – khoá 10 

Điền-Tín-Tỷ-Sang-Quốc-Tấn-Minh-Hiệp 
Hàng dưới từ trái sang: Minh-Phượng-Liệu (đã mất)-Tân-Long(George – đã mất)-Tuấn-Ngân 

(Ảnh do CHS Võ Đông Điền gởi) 
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Lễ khánh thành Phòng Thí Nghiệm 

(nguồn ảnh: Bình Dương Xưa Facebook) 

 

Nữ sinh khoá 14, chụp với cô Diệp Xuân Lai.  
Nguyệt, Hương, Cẩm, cô Lai, Thu Hồng, Lành, Trần Sáu. Phía sau là Kim Hoa, Đào…  

(ảnh của Nguyễn Thị Cẩm) 
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CHS Khoá 1 THĐ 
 
Giới thiệu: 
 

Tháng 4 năm 2014, một buổi họp mặt thân 
mật được tổ chức tại tư gia thầy cô Nguyễn Mạnh 
Cẩm và Nguyễn Thị Đức. Thầy cô là quý giáo sư 
đã dạy những khoá đầu tiên của trường Trịnh 
Hoài Đức. Trong dịp nầy, nhiều CHS Khoá 1 đã 
viết những lá thư rất chân thành về kỷ niệm với 
thầy cô. Đặc san Trịnh Hoài Đức xuân Ất Mùi 
xin ghi lại trích đoạn một số thư nầy để chúng ta 
cùng đọc và ghi nhận những tình cảm nhớ ơn 
thầy cô của quý anh chị CHS khoá 1. 
 
1. Khánh Vân: 
 

… Thanh Tùng, Khánh Vân, Thanh Vân ba 
đứa vẫn còn giữ mãi hình ảnh thầy Cẩm trang 
nghiêm, tận tâm, thân thiện, thương mến học 
sinh. Thầy giảng bài rất nhiệt tình, rất lưu loát. 
Ba đứa moi óc mãi mới nhớ được mấy câu thơ 
thầy làm và ghép tên từng đứa.  
 

Mai vàng trước  ngõ cười trong nắng 
Hường đỏ tưng bừng đón gió xuân 
Nhung Gấm, Ngọc Châu khoe sắc thắm 
Âm thanh trùng điệp biết bao lần 
E lệ Thuỳ Dương nương bóng liễu 
Thanh Tùng mơn mởn mấy cành non 
Tiết đông về chậm còn như thiếu 
Những cánh hoa đào thắm nét son 
Văng vẳng nhà ai vang tiếng chúc 
… (quên) … 
Đặng Vân về với chị Hằng. 

 
Thọ còn nhớ 4 câu thơ lúc thầy vào nhà Thọ 

chơi, đi vườn măng  cụt vào dịp Tết 1958. 
 

Hiền tốt, e lệ và dễ thương 
Phải chăng là cô gái Bình Dương? 
Chúc em thi đậu ngay kỳ tới 
Làm rạng danh thơm của mái trường.. 

 
… Tụi em nhớ thầy cô lắm lắm …. 

 
2. 2. Phạm thị Thọ: 

 
… Trong ký ức của em, lúc nào cũng nhớ về 

thầy cô qua hình ảnh thuở xưa. Bây giờ được 
nhìn thấy thầy cô qua phim ảnh em thật xúc động 
vô cùng, dù biết rằng thầy có nhiều bịnh nhưng 
vẫn không ngờ thầy gầy yếu đến vậy. Thật may 
mắn khi bên cạnh thầy còn có người vợ đảm 
đang, còn đầy đủ sức khoẻ, toàn tâm toàn ý chăm 
lo cho thầy. Càng nghĩ đến cô, chúng em càng hổ 
thẹn vì ngày càng già yếu bệnh tật, luôn phải nhờ 
đến ông xã trong mọi công việc… 

… Dưới mái trường Trịnh Hoài Đức, chúng 
em có một tuổi thơ tươi đẹp, bên thầy, bên bạn và 
hạnh phúc đó vẫn được duy trì cho mãi đến ngày 
nay. Nghe những lời cô nhắn nhủ cùng các bạn 
tại nhà thầy cô bên Mỹ, chúng em thành tâm cầu 
nguyện và hy vọng thầy vẫn luôn mạnh khoẻ, và 
sáng suốt trong ngày lễ vàng của thầy cô vào 
tháng 4/2014… 

… Thời đi học có những kỷ niệm khó quên, 
bây giờ nhắc lại vẫn thấy buồn cười. Thầy cô còn 
nhớ chuyến đi Bà Rá để đón Ông Diệm (hay Bà 
Nhu) của trường mình? Xuất phát lúc 3 giờ 
khuya tại Trịnh Hoài Đức, thầy trò cùng ngồi 
chật như nêm trong những chuyến xe đò. Ai nầy 
đều ngủ gà ngủ gật. Mãi đến 8 giờ sáng mới tới 
nơi. Khi mở mắt ra thì ô hô cả thầy lẫn trò đều 
trở thành người da đỏ. Nhất là hai lỗ mũi, lúc  
ngoáy ra, ai cũng tưởng đã chảy máu. Càng thất 
vọng hơn khi nghe tin Ông Diệm không đến sau 
nhiều giờ sắp hàng ngoài nắng chờ đợi!. Lúc đó 
giữa trưa, vừa đói vừa nóng nực, mồ hôi nhễ nhại 
cả lưng và khắp mặt mũi, ai cũng mệt mỏi không 
còn chút sinh khí. Tuy có thầy động viên đi tham 
quan ngắm cảnh cho đỡ buồn, chúng em vẫn 
không cảm thấy hứng thú chút nào trong chuyến 
đi xa lần đầu tiên như thế… 
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3. Nguyễn văn Phúc (B): 
 

Em xin gởi đến thầy một bài thơ em mới làm 
xong nhân dịp họp mặt ở nhà thầy cô tháng 
4/2014. 
 

Bình Dương với thầy 
 

Thầy là Thầy của bọn em 
Một thời lưu luyến chưa quên bao giờ 
Bình Dương trải mấy nắng mưa 
Phải đâu cách mặt mà thưa thớt lòng 
Mây trời vẫn một màu xanh 
Cây vườn trái vẫn trĩu cành thênh thang 
Đường về Chợ Búng, Cầu Ngang 
Đi về nầy những nẻo đường thân quen 
Sớm, trưa hai buổi đến trường (1) 
Thầy, trò chung một Con Đường Tin Yêu 
Là đây chốn cũ Lái Thiêu 
Và đây chợ Thủ chiều chiều “chồng sai” (2) 
(Chồng sai rước thợ chài sông 
Vợ lên chợ thủ rước ông chủ phường (3) 
Chủ phường giúp vợ chài sông 
Được con tép bạc trả công chủ phường) 
** 
Thầy từ luân lạc tha phương 
Có còn nhớ đến Bình Dương thưở nào 
Nhớ mùi hoa bưởi, hoa cau, 
Nhớ sầu riêng với mãng cầu nức thơm 
Nhớ măng cụt, nhớ lôm chôm, 
Nhớ “Cô Gái Đẹp” (4) sớm hôm tươi cười 
Và còn nhiều nữa thầy ơi 
Nói làm sao cạn những lời thuỷ chung ! 

 
Chú thích: 
(1): Trường Trịnh Hoài Đức 
(2): Từ một vế câu đối Thầy ra năm xưa: 
“Sáng mai chồng sai vợ đi chợ Thủ rước chủ 

thợ về chài sông” 
(3): Chủ phường tức chủ thợ 
(4) “Cô Gái Đẹp” (Tố Nữ) có thể hiểu là 

“Người Đẹp Bình Dương” cũng được mà hiểu là 
một loại mít trái nhỏ nhưng rất thơm có tên là mít 
tố nữ. 
 
4. Nguyễn Thị Tùng - Thạch Thảo: 
 

Nhờ thầy mà giờ nầy em có được 5 tập thơ 
(chỉ để giao lưu cho vui trong lúc nhàn rỗi). Bài 
thơ Khai Bút Đầu Xuân của thầy,  cả lớp chúng 
em còn thuộc. Thơ thầy đã cuốn hút chúng em từ 
đó, và em tập tành làm thơ, hiện nay đang cộng 
tác với các tạp chí cả nước. 
Người học trò cũ luôn kính nhớ và hoài biết ơn 
thầy cô. 

Dưới đây là một bài thơ của Thạch Thảo. 
 

Đọng giọt xa xăm 
Thạch Thảo 
(Kính về thầy cô Nguyễn Đức Cẩm) 
 

Có bài thơ in hoài trí nhớ 
Thầy tặng đầu xuân buổi cấp hai 
Còn ghi kỷ niệm thời xa lắc 
Tên bạn tên mình chẳng thiếu ai (1) 
 

Hơn năm mươi tóc dài tóc ngắn 
Áo trắng lòng trong như áng mây 
Tất cả chăm chăm nghe thầy giảng 
Lời vang trầm bổng ấm hương ngày 
 

Hồn ta thuở ấy trong như ngọc 
Ước được làm thi sĩ giống thầy 
Bởi nghĩ ở thầy, gì cũng đẹp 
Mộng lòng ấp ủ cứ lay phay 
 

Như con đò tháng năm đưa khách 
Khách qua rồi chẳng một lần thăm! 
Vẫn  giấu ơn thầy trong ký ức 
Ngậm ngùi tình nghĩa. Giọt căm căm! 
 
(1): Thầy có làm một bài thơ với đủ tên các 

học sinh trong đó. 
 
5. Nguyễn Ngọc Điệp:  
 

Kỳ Đại Hội Toàn Cầu Trịnh Hoài Đức lần 
thứ 2 không biết duyên số nào đã đưa đẩy cho em 
được gặp Thầy Cô. Rồi lại được Cô gọi đến nhà 
chơi, thăm nơi ăn chốn ở cùng sinh hoạt hàng 
ngày của Cô và Thầy. Đời học sinh từ tiểu, trung, 
đại học ai cũng qua rất nhiều thầy cô giáo. Chúng 
em cũng vậy, nhưng đặc biệt với thầy Cẩm và cô 
Đức, khi nhắc đến, các CHS khoá 1 THĐ chúng 
em, không ai không nhớ và không ai không quý 
mến… 
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Tổng hợp 

 
GS Nguyễn văn Mẹo đã vĩnh viễn từ giã 

chúng ta. Ông ra đi nhưng để lại nhiều tình cảm 
quý mến của bạn đồng nghiệp và những học sinh 
của mình. Dưới đây là một vài cảm nghĩ về GS 
ghi nhận từ trang nhà Trịnh Hoài Đức và trên 
facebook… 
 
GS Lê Tấn Lộc: 

 
Với đồng môn, sinh viên Nguyễn Văn Mẹo là 

một người bạn hiền hòa, thân thiết với mọi anh 
em cùng trường. 

Với đồng nghiệp, giáo sư Nguyễn Văn Mẹo 
hòa đồng và quí mến tất cả anh chị em  cùng 
nhiệm sở. 

Với các môn sinh, thầy Nguyễn Văn Mẹo là 
một nhà mô phạm tận tụy với nghề nghiệp và thật 
lòng yêu thương, cảm thông với học sinh. 
Với đồng môn, đồng nghiệp, môn sinh, GS 
Nguyễn Văn Mẹo được tất cả thương cảm tặng 
danh hiệu "Ông Mẹo hiền như Ông Phật"!  
Chúng tôi vô cùng xúc động và tiếc thương bạn 
Nguyễn Văn Mẹo đã vĩnh viễn giã từ anh em để 
lên đường về cõi Vô Ưu. 

Xin chân thành phân ưu cùng chị Mẹo và 
tang quyến. 

Nguyện cầu cho anh linh bạn Nguyễn Văn 
Mẹo sớm được vào cõi Vĩnh Hằng... 
 
CHS Từ Minh Tâm 
Nhớ về thầy Nguyễn văn Mẹo 
 

Hôm nay là một ngày buồn. Trưa nay, khi mở 
email ra coi thì nhận được tin thầy Nguyễn văn 
Mẹo từ trần. Tôi không có học Pháp Văn với thầy 
Mẹo, nhưng lại có cơ hội tiếp xúc rất nhiều với 
thầy. Chẳng qua là thầy hay đến nhà tôi để đánh 
cờ tướng với anh Nhung và thầy Lưu - cùng dạy 
Trịnh Hoài Đức với thầy khoảng năm 1973-75. 
Thầy hay đi chiếc xe Honda Dame đến nhà tôi 
đánh cờ. Bàn cờ đặt trên bệ xi măng ở ngoài 
vườn. Khi có thầy đánh cờ thì tôi hay ra coi chớ 
không bao giờ được trực tiếp đánh cờ với thầy. 

Thầy đánh cờ hay lắm. Thầy hay ra tiệm hớt tóc 
ở Ngã Tư Quốc Tế, nơi có các kỳ thủ giỏi ở Bình 
Dương đánh cờ để coi. Thầy đã dạy cho tôi vài 
thế cờ  như Liệt Thủ Pháo (Pháo Nghịch), Pháo 
Đầu Mã Đội, Thuận Pháo... nhờ đó khi lên đại 
học thì đánh cờ cũng giỏi và thắng các bạn sinh 
viên khác cùng lớp. So với anh Nhung và thầy 
Lưu thì thầy Mẹo đánh hay hơn (có thể chấp một 
con mã) mà vẫn thắng. Tánh tình của thầy Mẹo 
rất bình dân, hiền lành. Thầy về dạy Trịnh Hoài 
Đức khoảng cuối thập niên 1960. Nghe nói năm 
1973, khi thầy Phúc được đề cử làm Chánh Sở 
Học Chánh Bình Dương, chức hiệu trưởng Trịnh 
Hoài Đức cần người thay thế thì thầy Phúc có 
đến tìm thầy để hỏi thầy có muốn làm Hiệu 
Trưởng không thì thầy lấy cớ bị lãng tai mà từ 
chối. Thầy nói nếu nghe không rõ chỉ thị của cấp 
trên thì làm việc không tốt được. Tôi nghĩ đó là 
thầy chỉ dùng lý do nầy cho chánh đáng chớ thật 
sự thầy không thích làm Hiệu Trưởng vì tánh tình 
bình dân, chỉ thích dạy học chớ không muốn làm 
quản lý. 

Thầy vượt biên qua Mỹ khoảng năm 1980. 
Tôi liên lạc được với thầy ở Mỹ lúc làm việc cho 
Hội Đồng Hương Bình Dương khoảng đầu thập 
niên 2000. Vợ thầy là con của chủ Tiệm May 
Huê Mỹ ở chợ Bình Dương trên đường Đoàn 
Trần Nghiệp nên nhiều đồng hương Bình Dương 
biết. Nhà thầy ở đường Võ Tánh nối dài. Từ 
trường Nghĩa Phương đi qua cầu sắt thì nhà thầy 
phía tay phải. Tôi nhớ như vậy là vì năm lớp 12, 
mấy bạn lớp B4 (học Pháp Văn  với thầy) rủ tôi 
tới chúc Tết thầy năm 1972, sau đó tụi tôi có tới 
nhà Thầy Huy dạy Lý Hoá (nhà ở gần sươn mài 
Thành Lễ) và Thầy Quý nữa. Tôi cũng không có 
học với thầy Quý nhưng theo cũng bạn tới thăm 
thầy mà thôi.  

Mấy năm gần đây, thầy bị bịnh rề rề, phải vô 
nhà thương hoài. Do đó khi chúng tôi mời thầy 
qua Cali để hội ngộ cùng thầy cô trong những lần 
Đại Hội THĐ thì thầy phải từ chối vì sức khỏe 
không cho phép. Có lần tụi tôi hỏi xin hình thầy, 
thì thầy nói: "Ờ, để thầy kiếm tấm hình cho đẹp 
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một chút để đăng lên trang nhà TH Đ có nhiều 
người xem mà lượm thuộm quá thì không được. 
Tấm hình dưới đây là chụp trong dịp đám cưới 
của người thân trong gia đình". 

Thỉnh thoảng thầy có email cho tôi và các 
bạn trong hội nói về chuyện sức khỏe và để hỏi 
thăm về thầy Lưu, cô Hưng, thầy Nguyễn Kim 
Tính (anh bà con của tôi, cũng dạy Pháp Văn) là 
bạn cùng lớp của thầy trong trường Sư Phạm. 
Thầy đã gởi tiền về giúp cho các thầy cô nầy ở 
bên Việt Nam một cách âm thầm. Tôi cũng biết 
nhưng vì biết thầy không muốn thông báo rùm 
beng nên cũng không đăng vào trang nhà Trịnh 
Hoài Đức. Nay nghe tin thầy đã mãn phần thì 
cũng rất buồn. Tôi xin thành kính phân ưu cùng 
tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Nguyễn 
văn Mẹo sớm tiêu diêu miền lạc cảnh. 

 

 
GS Nguyễn văn Mẹo (2003) 

 
CHS Huỳnh Xuân Khai 
Thầy Nguyễn văn Mẹo, một vị giáo sư đáng 
kính 
 
      Biết nói thế nào để có thể viết về thầy 
Nguyễn văn Mẹo, một vị giáo sư đáng kính vừa 
từ giã chúng ta về cỏi vĩnh hằng. 
     Gọi điện thông báo cho quý vị Giáo Sư (Thầy 
Nguyễn văn Phúc, Thầy Trần Khắc Cung, Cô 
Nguyễn thị Tâm…) tôi chưa hết nghẹn lời.  
     Tôi là học trò của thầy vào những năm học 
69-70 của thế kỷ trước.Trong tôi vẫn còn nhớ 
trong ký ức là một người thầy rất mực thước, 
nghiêm chỉnh trong cách dạy của mình. 
     Bẳng đi mấy mươi năm, đến sau này, khi tôi 
liên lạc được với anh Tâm và trang nhà Trịnh 
Hoài Đức, biết được email của thầy, tôi viết một 

bức thư để thăm sức khỏe của Thầy, kể từ đó 
thỉnh thoảng hai thầy trò cách nhau nữa vòng trái 
đất nhưng thường xuyên gởi mail qua lại… 

Lúc đó vào năm 2009, Thầy hình như đã 70 
tuổi rồi, Thầy có gởi cho tôi vài hình ảnh của gia 
đình thầy, nhìn hình ảnh tôi biết Thầy Cô là một 
gia đình hạnh phúc, con cháu đều thành đạt. 

Thầy biết tôi cũng có một số bệnh về già hay 
gặp, thầy gởi mail hướng dẫn cách trị bệnh và 
một số phương thuốc kèm theo. 

Có một điều tôi quý Thầy là có thể thầy 
không nhớ rõ trong bao nhiêu học trò tôi là ai, 
Huỳnh Xuân Khai là ai? Khi xem hình tôi trên 
trang nhà Thầy mới nhớ ra… 

Và những thời gian đó  thư qua, thư lại với 
Thầy tôi nghĩ thầy cũng rất vui, vì thầy nói mấy 
mươi năm, mới có một học trò cũ tại quê nhà liên 
lạc được với thầy. 

Trong phạm vi ngắn ngủi của bài cảm nhận 
nầy tôi xin phép được nhắc đến tình cảm đồng 
nghiệp của thầy Mẹo đối với bạn đồng nghiệp cũ. 

Nghe tin tôi báo Cô Muôn (phu nhân của thầy 
Trần Khắc Cung) bị bệnh nặng, thầy nhờ tôi xin 
địa chỉ nhà và số phone của Thầy Cung, Thầy 
Mẹo liên lạc ngay với gia đình Thầy Cung, nói 
chuyện được với Cô Muôn trong những ngày 
cuối còn lại, không kể Thầy gởi một số hiện kim 
về hổ trợ Thầy Cung để hổ trợ việc trị bệnh cho 
Cô,. 

Đến khi Cô Muôn mãn phần, tôi và một số 
bạn xuống phúng điếu, thì biết được Thầy Mẹo 
đã gởi lẵng hoa chia buồn ngay khi hay tin dữ.! 

Và một số trường hợp khác, xin được không 
nói ra… 

Mỗi khi, gởi quà về cho quý Thầy Cô ở VN, 
thầy đều gởi mail để nhờ tôi check xem bên này 
quý thầy cô đã nhận chưa! Thầy rất chu đáo trong 
việc giúp đỡ những bạn cũ. 

Lần liên lạc sau cùng, Thầy muốn liên lạc với 
Cô Hoàng Thị Đàn Hội, Thầy hỏi tôi xem hình 
trong mail tôi gởi có đúng là hình Cô Đàn Hội 
hiện nay…. Tôi xác nhận và cũng cho Thầy số 
phone và địa chỉ của Cô cho thầy liên lạc.. 

Tình cảm của Thầy là thế, nhưng có lúc Thầy 
bệnh thập tử nhất sinh (anh Tâm gởi email mới 
biết) không ai biết, không thể liên lạc với Thầy 
được, Thầy bệnh nên không thể gởi thư… Khi 
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vừa hết bệnh, Thầy đã gởi mail ngay cho tôi, thầy 
báo thầy đã khỏe lại rồi… 

Thầy có viết trong một mail trước đây, hy 
vọng sức khỏe tốt, thầy sẽ về thăm VN thăm 
trường Trịnh Hoài Đức, thăm bạn cùng dạy học 
ngày xưa và gặp những học trò cũ, thầy nghĩ chắc 
là vui lắm! 

Bây giờ ước mơ của Thầy đã không thể thực 
hiện nữa rồi! 

Thầy ơi! Có câu “Nhất tự vị sư, Bán tự vi 
sư”, Nhưng em nghĩ đối với chúng em, Thầy lúc 
nào cũng là một vị Thầy đáng kính vì đức độ vì 
tư cách và cả cách sống! 

Cầu nguyện Thầy về chốn vĩnh hằng an lạc! 
 

 
CHS Lưu Thanh Bình 
 

Thầy Mẹo là giáo sư dạy sinh ngữ 2 cho lớp 
11 B5 nk 1971-1972. Tánh thầy giản dị, dí dỏm, 
dễ gần và dạy bài hấp dẫn lắm chớ không buồn 
ngũ, nên giờ dạy trôi qua mau mà không hay. 
Nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ vóc dáng 
và giọng nói của thầy. Như vậy là cả hai thầy dạy 
Pháp văn cho lớp ... Anh văn chúng tôi ( thầy 
Nhượng dạy Pháp văn lớp 10) đều đã mãn phần. 
Cả hai đều đáng kính trọng. 

Xin thắp nén tâm hương dâng lên Thầy và 
thành kính tri ân. Xin chia buồn với Cô và 
nguyện cầu hương linh Thầy tiêu diêu miền lạc 
cảnh. 
 

CHS Jeanneret Cẩm Hồng (bà con với thầy 
Mẹo): 
 

Anh Mười thương, 
     Đầu tiên bé Tám xin lỗi là phải thư cho Anh ở 
đây vì Anh đâu có còn đọc thư của bé Tám gởi 
riêng cho Anh nữa đâu. Mới mấy tuần trước Anh 
em mình còn thư từ qua lại mà nay Anh đã ra đi 
không một lời từ giã. 

Bé Tám nhớ mãi là Anh thích đọc thơ nên 
thỉnh thoảng bé Tám làm thơ tặng cho Anh. Nhận 
được, Anh cũng làm thơ đối đáp lại. Khi bé Tám 
gặp những Thầy Cô của trường THĐ bé Tám đều 
kể cho Anh nghe và gởi hình cho Anh xem. Hình 
ảnh trường xưa bạn cũ gợi lại cho Anh không 

biết bao nhiêu kỷ niệm phải không Anh 
Mười ? 
    Lần Đại Hội CHS THĐ kỳ 3, nhận được 
hình ảnh Anh khen là các bạn của Anh nhìn 
khoẻ và trẻ quá... 
Mai nầy có tin tức..., có báo Xuân  bé Tám 
biết gởi cho ai xem đây? Anh Mười của bé 
Tám đã phủi tay rồi, Anh không còn bận bịu 
với cái cỏi đời ô trọc nầy nữa.  
     Bé Tám vĩnh biệt Anh và nguyện cầu 
Chư Phật đón Anh về cõi Phật. 
      

Anh đã đi rồi Anh Mười ơi, 
     Không lời từ tạ lúc chia phôi. 
     Vĩnh hằng cõi ấy Anh yên nghỉ. 

               Tám vẫn còn đây... những ngậm ngùi. 
 
     Thương tiếc Anh Nguyễn Văn Mẹo.  

Xin chia buồn cùng Chị và các cháu… 
 
Song Đê 
Thương tiếc Thầy Nguyễn văn Mẹo 
 
    Thêm một vì sao rơi 
    Lần này là Thầy tôi 
    Một người thầy thánh thiện 
    Một tấm gương ở đời 
 
    Gương mặt Thầy hiền từ 
    Chính danh một Phật tử 
    Dù cho ai lầm lỗi 
    Luôn mỉm cười tha thứ 
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    Định mail để thăm Thầy 
    Rồi cứ lần lựa hoài 
    Vì tưởng Thầy còn khỏe 
    Bây giờ biết sao đây ? 
 
    Thầy đã xa thật rồi 
    Không còn vướng sự đời 
    Cuối đầu chào giã biệt 
    Thương tiếc Thầy khôn nguôi !  
 
CHS Huỳnh Thị Nhung: 
 

Thầy dạy Pháp văn ( sinh ngữ 2) và là GS 
Hướng Dẫn lớp tôi, Thầy đạo mạo nhưng cũng 
hay tếu vui vui với mấy trò quậy quậy của lớp. 
Đôi khi chúng tôi bị Thầy quở: “Học dở còn trả 
lời lại Thầy”. Không phải vì học trò không tôn 
trọng Thầy mà vì được Thầy cưng học trò con gái 
nên hay lý sự với Thầy. Giờ nhớ lại Thầy đã hết 
lòng thương yêu dạy dỗ chúng tôi cho nên người 
mà mũi lòng. Tôi đã từng viết: “Tình Thầy Trò 
Trịnh Hoài Đức không vướng bụi kim ngân”... 
Với lòng tưởng nhớ đến Thầy xin cầu nguyện 
Thầy sớm được vãng sanh chốn vĩnh hằng . 
 
CHS Từ Minh Loan: 
 

Minh Loạn có nhiều kỷ niệm về Thầy. Vào 
những năm 74-75. Minh Loan học chung lớp với 
Tài, cháu trai của Thầy, nên thỉnh thoảng cũng 
thường ghé nhà thầy chơi cùng với đám bạn học 
cùng lớp. Thầy thật bình dân giản dị, rất dễ gần 
gũi. Thầy còn có biệt tài coi bói, và chấm tử vi 
rất hay. Mặc dầu không có tin tức của thầy đã 
nhiều năm qua, nhưng hình ảnh của Thầy và 
những kỷ niệm đẹp vẫn còn in rõ trong đầu của 
Minh Loan. Những Thầy, Cô ngày xưa thật tuyệt 
vời! 
 
CHS Nguyễn Ngọc Hường: 
 

NH học Pháp văn với Thầy Mẹo, sau 1975. 
NH học lớp 12 được trường THĐ cho đi học bồi 
dưỡng sư phạm do thầy Mẹo dạy. Rất nhiều kỷ 
niệm với thầy, có lần thầy kêu trả bài, vừa vào 
lớp xong, thầy kêu liền . NH trồng chuối ( đứng 
im mãi vì chưa chuẩnbị kịp) và ....khóc! Thầy 
nói: “Ngập rồi sao dạy được đây”. Lần sau, và 

những lần sau nữa vi sợ thầy nên chuẩn bị kỹ, 
thầy đều nói: “C'est bien!”. 
Thích nhất là đến nhà thầy, thầy coi chỉ tay và 
bảo: “Số này may mắn, chỉ tay có đường may 
mắn giống chỉ tay ông Võ Văn Chẩm! “. 
NH đã gửi chùa cầu siêu cho thầy với mong Thầy 
được cao thăng Phật quốc. Nam Mô A Di Đà 
Phật. 
 
CHS Huỳnh Chân: 

Thành kính phân ưu cùng gia đình thầy, cầu 
mong thầy sớm siêu thoát. Những tờ tiền thầy lì 
xì cho em và Mẫu Đơn mỗi lần ghé chúc Tết , tụi 
em vẫn còn giữ thầy ơi! 
 

 
 
Thơ 
 

Đợi Bước Chân Xa 
 
CHS/THĐ Khoá 1 
  
Lâu rồi anh chẳng về Bình Dương 
Sao biết được quê mình đang đổi mới 
Con đường xưa nắng chang giờ mát rượi 
Bóng bằng lăng nghiêng gió ngóng trưa hè. 
  
Ngôi trường làng với mái lá tranh tre 
Nay sừng sững mấy tầng cao lộng lẫy 
Bao cánh đồng hoang phủ đầy lau sậy 
Giờ tưng bừng khu công nghiệp khang trang. 
  
Anh về qua đại lộ thênh thang  
Sẽ cảm nhận mượt mà quê mới 
Cả đời dân mình khát khao chờ đợi 
Tất cả vươn lên hạnh phúc sang giàu. 
  
Đợi anh về ! Đợi đến bao lâu 
Khi quê mình mỗi ngày thay áo mới 
Con sông xanh xanh nắng mưa vời vợi 
Vẫn âm thầm mong ngóng bước chân xa. 
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Kim Nên phụ trách 

Mùa Xuân mới lại về trên quê hương chúng 
ta. Dù bạn đang bận rộn đón Xuân nơi quê nhà, 
hay đang co ro dưới cái lạnh giá buốt trên xứ 
người thì hai chữ Xuân về vẫn rộn ràng một niềm 
vui khôn tả. Và rộn ràng hơn nữa mời bạn dạo 
bước vui Xuân vào “Vườn Hoa Học Trò” để hoài 
niệm những ngày tháng cũ dưới mái trường làng, 
nơi có thầy cô và những người bạn thân thương. 
 
Mùa Xuân đang nhẹ đến 
Hương hoa nồng trong đêm 
Từng chồi non trổi lá 
Gió nhè nhẹ ru êm  
(Con gà què ) 
 
Tết đến rồi đi như lá đổi thay 
Nơi anh mùa nắng còn nhánh mai vàng? 
Em ngồi góc tối nhớ thương buổi sáng 
Gom những hoang tàn từng giọt loang loang 
(Cadao ) 
 
Hương Tết quê nhà thương xin gởi 
Bạn bè thương mến ở phương xa 
Ngày cận Tết mọi người luôn rộn rã 
Chậu mai vàng…Với bánh tét xanh  
(HM ) 
 

Vườn hoa năm nay có nhiều bông hoa mới, 
có hoa tên rất ngộ nghĩnh vui vui, có hoa tên 
đượm đầy sương nắng bụi hồng, mà dòng thơ lại 
thật dí dõm dễ thương, trữ tình hoà lẫn những 
tiếc nối, ray rứt cuộc tình lỡ của một thời áo trắng 
ngây ngô… 
 
Chuyện của người hay chuyện của ta 
Chuyện tà áo trắng tuổi mười ba 
Vạt áo trắng dài bay theo gió 
Trắng xoá hồn ta một buổi chiều  
(Thùng thuốc nổ ) 
 
 

Biển lớn mây ngàn xa cách xa 
Áo trắng xưa kia cũng một nhà 
Đó hắt hiu buồn, đây thờ thẫn 
Lê bước chân, xa thuở ngọc ngà  
(Con gà què ) 
 
Những lời thơ cuối này 
Gởi người xưa thơ ngây 
Thời học trò áo trắng 
Dù thương nhớ vẫn đầy  
( TTN ) 
 
Tôi đi về lại con đường cũ 
Ru tiếp cuộc đời không có anh 
Nhánh buồn trăm năm thành cổ thụ 
Che khuất nụ tình chết lúc xanh  
( hatbuiA2) 
 
Cành phượng vỹ vẫn nằm trong vở 
Chỉ một người mới hiểu mà thôi 
Giờ đây nhắc lại tình trong mộng 
Vẫn đẹp hoài hình ảnh xa xưa  
(vô danh ) 
 

 
 

“Vẫn đẹp hoài hình ảnh xa xưa”. Ôi những 
mối tình đầu ngây thơ vụng dại của tuổi học trò, 
bởi quá ngây thơ nên tình trong trắng, tình trong 
trắng nên tình lỡ, tình lỡ nên tình đẹp, tình đẹp 
nên mãi vấn vương bên ta suốt đời…  Ôi hỡi tình 
người áo trắng… 
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Em vẫn ngây thơ hồn nhiên chẳng biết 
Áo dài vẫn bay giữa tình ta thắm thiết 
Trắng ngập hồn ta, trắng mọi nẻo đường 
Em vẫn líu lo cắp sách đến trường 
Ta vẫn ngồi bên em trên những chuyến xe lam 
Em, tuổi vẫn mười ba, ta đành phải lặng câm… 
 
Gần một năm sau, tuổi em mười bốn 
Vẫn hồn nhiên, tình ta phải đem chôn 
Chỉ kịp nói ra vài lời… lúng túng 
“Nhà của anh ở ngay nơi chợ Búng 
Ngồi xe lam vì chỉ muốn được gần… 
Rời trường hôm nay, mai khoác áo chinh nhân 
Giã từ em, người em bé nhỏ 
Anh phải đi, đi không hẹn ngày về…”  
(Thùng thuốc nổ ) 
 
Đường vào trường Nữ 
Chỉ khoảng nửa cây 
Nắng bụi mưa lầy 
Thương em dầu dãi 
 
Ban đầu em ngại 
Sau thấy hay hay 
Đạp xe đưa đón 
Anh trễ học hoài 
 
Bạn bè trêu chọc 
Nói pha nói dèm 
Nên em không thèm 
Ngồi xe anh nữa 
 
Những năm khói lửa 
Anh phải rời trường 
Thư từ yêu thương 
Vẫn thường qua lại 
 
Những ngày về phép 
Khép nép bên anh 
Dòng sông Búng xanh 
Chứng nhân tình mộng 
 
Ở nơi đầu sóng 
Dễ gặp tai ương 
Anh đã bị thương 
Bặt tin từ đó 
 
 

Biết em giận anh 
Thôi cũng phải đành 
Không còn lành lặn 
Nỗi đau canh cánh 
 
Ở tận trời xa 
Biết em hạnh phúc 
Anh ở quê nhà 
Đốt từng lá thư 
 (Song Đê ) 
 
Năm tháng đó phượng trường hơi nở muộn 
Cây si nào lại muốn vội chia tay 
Buổi học cuối thời gian dài tỉnh lặng 
Vắng em rồi như vắng cả hồn tôi  
 
Xe hoa cưới đưa em rời đất Thủ 
Tình học trò không đủ kết duyên sao 
Em đi rồi để lại tiếng ve sầu 
Như than khóc tình đầu theo mây khói 
 
Em trách anh thương sao không dám nói 
Để em còn biết đợi biết chờ anh 
Duyên đã lỡ nợ mong manh tình bạn 
Tình học trò trong sáng tuổi mộng mơ 
 
Những khi buồn mình nhắc chuyện vu vơ 
Ngồi chung lớp có đứa khờ đứa dại 
Tình học trò anh có ghi khắc lại 
Dù xưa rồi vẫn mãi nhớ tên em  
(Song Đê ) 
 

 
 

Quê hương ơi ! Có nỗi buồn da diết nào bằng 
buồn nhớ quê nhà khi Xuân về trên quê mẹ. Mơ 
dòng sông hiền hoà bên chợ Thủ, mơ hàng cây 
me xanh dẫn đến nhà ai, mơ bến xe lam chở áo 
trắng ai về… Mơ một ngày về… cho ấm lòng 
người đi. 
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Đêm qua mơ về thăm lại quê xa 
Mơ bước trên đường quốc lộ Mười Ba 
Tàng cây trứng cá líu xíu quán lá 
Mơ dáng ai trong một buổi chiều tà  
(Cadao ) 
 
Bình Dương thị xã yêu kiều 
Trịnh Hoài trường học thật nhiều mến thương 
Lái Thiêu trái ngọt bên đường 
Cùng ai rảo bước trong vườn vui chơi 
Trường xưa, bạn cũ đâu rồi 
Mấy mươi năm đó cuộc đời bôn ba  
(abc ) 
 
Quê người đã quá nửa đời 
Hồn sao vẫn mãi chơi vơi quê nhà 
Từng ngày từng tháng năm xa 
Trường xưa bạn cũ hiện ra quanh mình 
Quên sao được những ân tình 
Một thời áo trắng học sinh thuở nào  
(Con gà què ) 
 
Xứ người ở tuổi xế chiều 
Nhớ về quê cũ lòng nhiều quạnh hiu.  
(Cadao ) 

 
Vườn Hoa Học Trò vừa tròn một tuổi, là 365 

ngày nắng ấm, mưa dầm…là vui buồn lẫn lộn, là 
nuối tiếc bâng khuâng, là trách móc vu vơ, là hờn 
dỗi dỗ dành, là gió mát giữa cơn nắng hạ, là chút 
tình nồng thân gởi cho nhau… 
 
Vườn hoa mới vừa tròn một tuổi 
Dẫu qua thời tỷ muội đệ huynh 
Cũng cần giữ lửa thân tình 
Ai mà tắt lửa tự mình muốn xa 
 
Nhớ lại thuở mình còn đi học 
Lắm bạn thường hay chọc ghẹo nhau 
Giận rồi hết giận cũng mau 
Bây giờ mà giận kiếp nào mới thôi 
 
Xưa thầy bịnh tụi em mừng lắm 
Còn bây giờ đã thấm tình thầy 
Năm rồi vườn mới sum vầy 
Thầy đâu nỡ để nơi đây lửa tàn 
 
Đã đến lúc mình cùng kiếm củi 

Đừng để thầy thui thủi một mình 
Thay nhau giữ lửa tâm tình 
Để vườn hoa mãi lung linh lửa hồng  
(Song Đê ) 
 
Thử quay lại mùa Xuân năm trước 
Vui nhộn như được phước lộc to 
Làm thơ đối đáp ro ro 
Có ông lái đò chầm chập chèo vô 
 
Rồi có lúc vào vườn chờ mãi 
Không thấy ai trở lại làm thơ 
Vườn hoa mây phủ trăng mờ 
Tội gì đứng đợi ngồi chờ mông lung 
 
Lỡ lời hứa sẽ làm thơ tiếp 
Phải chăng còn nặng nghiệp với vườn 
Vườn hoa điểm hẹn thân thương 
Ở đâu cũng có con đường vào thăm  
(thầy Danh ) 
 

Bạn ơi! Nửa thế kỷ một dòng thời gian dài vô 
tận đã đi qua, sao ta cảm thấy như mới hôm nào. 
Thời gian đã đánh mất tuổi thơ học trò, đem nuối 
tiếc về ray rứt con tim, cho ta một trống vắng, 
chơi vơi cuối đời.  Màu mắt biếc, mái tóc xanh 
cũng đã thay màu từ lâu…sao màu áo trắng vẫn 
còn vương vấn tim ta. 
 
Áo trắng trinh nguyên bay chiều gió lộng 
Hiu hắt buồn giọt nắng trốn trong mây 
Mưa lát phát gieo sầu lòng nhân thế 
Rồi xoá nhoà che lấp giọt mưa sa   
(TAD ) 
 
Tên hai đứa nằm gần bên cánh phượng 
Và tấm hình hai đứa thật dễ thương 
Lời lưu luyến ve sầu vang khúc nhạc 
Mai chia tay về muôn vạn nẻo đường 
 
Trường còn đó người xưa thường hay vắng 
Kẻ rời xa trời buồn êm vắng lặng 
Nhớ mình không bằng hữu của ngày xưa 
Niềm nhung nhớ trãi dài theo năm tháng  
( Huỳnh Thanh Hùng ) 
 
Cây đa đò cũ rêu phong 
Dòng sông Búng nhỏ sớm chiều vẫn trôi 
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Người xa thì đã xa rồi 
Đường xưa đã hết một thời đón đưa 
Trường lớp giờ khuất sau mưa 
Chìm trong tiếng khóc cho vừa lòng nhau 
Tháng năm còn đủ thương nhau 
Còn nghe mặn đắng nghẹn ngào qua tim 
Một ngày thảng thốt đi tìm 
Bước chân hụt hẳng…lặng im cuối đường  
(hạt bụi ) 
 
Thôi không còn nhớ nữa 
Thời tuổi thơ xa xưa 
Thuở nào tôi áo trắng 
Tung tăng chạy nhảy đùa 
 
Nay tóc bạc mái đầu 
Nhăn nheo vùng mắt sâu 
Dõi tìm trong trang ảnh 
Bạn xưa nào thấy đâu! 
Trường xưa nhoà trong sương 
Ký ức không tỏ tường 
Mờ phai ngày tháng cũ 
Bạn bè còn vấn vương? 
Còn chăng kỷ niệm cũ? 
 
Ký ức không tỏ tường! 
Trường xưa mờ trong sương  
(Tuấn Râu ) 
 
Dòng sông vẫn trôi xuôi 
Như cuộc đời rong rủi 
Thương tiếc thời vàng son 
Ngược dòng mãi không thôi.  
(Kẻ Khờ ) 
 

 
 

Hoa học trò là những bông hoa đồng nội mọc 
rải rác trên sân trường THĐ. Vườn thơ luôn tràn 
đầy hương hoa bốn mùa, nên màu hoa cũng đổi 

màu thay lá… tô điểm thêm sắc đẹp muôn màu 
của vườn hoa, cho ta một chút bồi hồi xao 
xuyến… 
 
Đón Xuân. 
 
Kìa vườn ai nở đầy hoa 
Gió Xuân nhè nhẹ đưa đàn bướm xinh 
Trời Xuân xanh ngát trữ tình 
Hương Xuân còn vấn vương mình với ta 
(Nguyễn Luận ) 
 
Nắng Xuân sang tô thắm má em hồng 
Mắt đen tròn ngơ ngác dưới mi cong 
Nụ cười xinh khuất nghiêng vành nón lá 
Áo trắng thướt ấp ủ tình nồng  
(TAD ) 
 
Hè về. 
 
Rồi mấy mùa phượng đã trôi qua 
Em đi đi mãi bặt không về 
Mùa thi vắng bóng người em gái 
Bên mái trường xưa phượng vẫn rơi … 
(abc ) 
Tiếc Thu. 
 
Bốn mươi Thu rồi vẫn nhớ mong 
Ngày đêm trông đợi chẳng phai lòng 
Từng đêm Thu chết rồi Xuân đến 
Lơ lửng thuyền côi không bến sông 
 
Tưởng rằng quên… mưa Thu chiều gió lộng 
Dáng hao gầy tha thiết áo trắng bay 
Môi thắm mộng ngọt ngào tình say đắm 
Mắt huyền mơ tươi sang tựa trăng rằm  
(KBC ) 
 
Mặt trời xuống lững lờ sau chặng núi 
Trời hoàng hôn rực rỡ đẹp không cùng 
Hàng cây đổ lá vàng ôi lá cuối 
Lòng bâng khuâng khao khát một chiều Đông  
(Xuân Diệu ) 
 
 Đông buồn. 
 
Ở bên đây vẫn là mùa đông 
Trời âm u sương khói lạnh lùng 
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Tuyết trắng giăng giăng tràn ngập lối 
Đìu hiu phố chợ vắng người qua  
(Nguyễn Luận ) 
 
Không có mùa Thu, không có mùa Đông 
Trời cứ mưa như những ngày bão động 
Lá cứ rơi vào hai bàn tay trống 
Buồn hắt hiu buồn…không hiểu vì sao  
(Hạt bụi ) 
 

Vườn hoa học trò đang nở rộ vui đón Xuân 
về, cũng không quên đoá hoa Hoàng Anh đã sớm 
bỏ cuộc chơi, để lại những tiếc thương ngậm 
ngùi… 
 
Xin chào vĩnh biệt bạn Hoàng Anh 
Cũng định làm quen…lại bất thành 
Trời cũng ghen ghét…nhân tài nhỉ 
Bình Dương bây giờ đã vắng anh 
 
Tác phẩm của anh còn lưu lại 
Trong lòng độc giả mến mộ anh  
Ngậm ngùi thương tiếc người quá cố 
Xin chúc anh vui cõi an lành ( Từ Vi Cảnh ) 
 
Hoàng Anh ra đi để lại nhiều thương tiếc, nhưng 
hình như anh đã sớm biết mình sẽ từ giã bạn bè, 
cuộc đời nên thơ của anh rất lạ, xin chép lại đôi 
dòng từ tác phẩm Chiếc Lá của anh:  
 
Chết Giữa Mùa Xuân 
 
Tôi nằm chết khi tuổi già chưa chết 
Giữa khu vườn ríu rít tiếng chim kêu 
Nắng vàng quá mà tôi nằm đâu biết 
Trăng rộn ràng đang đón hội nguyên tiêu. 
 
Ngày Mai 
 
Ngày mai tôi vắng giữa đời 
Sông kia vẫn chảy núi đồi vẫn xanh 
Sương hồng thì cứ long lanh 
Cõi đời còn mất mây lành vẫn trôi 
( Huỳnh Hoàng Anh ) 
 

“Vườn Hoa Học Trò” xin chân thành cảm ơn 
quý thầy và tất cả quý bạn luôn luôn thương yêu 
vườn hoa, đã cùng nhau trồng hoa, chăm sóc cho 

vườn hoa mỗi ngày thêm tươi đẹp rực rỡ muôn 
màu, là món quà Tết gởi tặng thầy xưa bạn cũ 
trong dịp Xuân về. 

Xin tạm biệt hẹn gặp nhau mùa Xuân tới. 
 

 
 

Vui cười 

Viết tiếng Việt phải có dấu 
(Chuyện kể trên chuyến du lịch San Diego – 
CGS& HS THĐ - 7/2014) 
 

Ngày nay, kỹ thuật tiến bộ, chúng ta có thể 
thông tin với nhau bằng cách gởi email hay text. 
Tuy nhiên mình cần cẩn thận khi viết tiếng Việt 
có dấu trên email hay text. Chuyện sau đây sẽ 
chứng minh điều đó. 

Có hai vợ chồng kia, chồng đi làm, vợ ở nhà 
coi con. Đứa con phá phách quá, chị vợ chịu 
không nổi mới text (gởi tin) vào điện thoại của 
anh chồng để phàn nàn. Anh chồng bận làm việc 
nên mới text lại, mà anh viết tiếng Việt không có 
dấu: 

- Em la con di.  
 Ý anh là: “Em la con đi”. 

Trong khi đó, chị vợ đọc text xong thì tức 
mình ông chồng, vì hiểu câu text là “Em là con 
đĩ”. 

Bữa trưa, chị vợ làm cơm xong mới text cho 
chồng: 

- Trua nay co ve an com khong? Con cho. 
 Anh chồng nhận được message, mở điện 
thoại ra xem. Xem xong anh ta nổi sùng, gọi về 
nhà chưởi vợ quá xá. Anh ta nói: “Anh có làm gì 
đâu mà em chưởi anh là con chó”. Bà vợ nói đâu 
có, ý em muốn nói: “Anh có về ăn cơm trưa 
không? Còn chờ”!!!  

- Trời, vậy mà anh lại tưởng em chưởi 
anh!!!... 
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Ngọc Sương - k12 

             
Lễ Độc Lập (July 4th ) hai năm trước, tôi có 

duyên được chào đón đoàn Cựu Học Sinh Trịnh 
Hoài Đức từ Nam Cali đến tham quan cầu 
Golden Gate - một thắng cảnh thế giới của thành 
phố San Francisco. Và sợi dây liên kết trong đại 
gia đình trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương 
đã thôi thúc tôi quyết tâm đi dự đại hội kỳ 3 năm 
2014 được tổ chức tại Nam California.  

Ngày July 4th năm nay, tôi khởi hành từ 
"Thành Phố Sương Mù" (tên một bản nhạc của 
nhạc sĩ Huỳnh Anh viết về thành phố San 
Francisco). Sáng hôm nay trời trong, nắng ấm áp 
(có lẽ ông trời đãi ngộ chăng !). Tôi chỉ đi bộ 
khoảng 15 phút thì tới trạm xe đò Hoàng. Thật ra, 
đó là nhà hàng McDonald's. Hành khách nào đến 
sớm thì vào tiệm mua một ly cà phê, vừa nhâm 
nhi, vừa có chỗ ngồi an toàn, chờ đợi xe đến. 
Khoảng 6 giờ sáng hành khách đã tập trung khá 
đông ở góc đường Golden Gate và Van Ness … 
Sau khi đón khách ở San Francisco, xe chạy qua 
thành phố Oakland để rước tiếp một số khách rồi 
bắt đầu thẳng hướng về miền Nam Cali. Khoảng 
90% hành khách là người Việt trong đó có nhiều 
người từ Việt Nam du lịch sang Mỹ, rồi từ Bắc 
Cali đi thăm Nam Cali… cho nên không khí trên 
xe rất thân mật, vui vẻ … Xe chạy boong boong 
… Trước lạ, sau quen bởi vì mình là những 
người Việt sống trên đất người cho nên chẳng 
bao lâu thì tâm tình bắt đầu cởi mở…. Trong dịp 
này tình cờ tôi quen được một người bạn của thầy 
Nguyễn Thuận Nhờ, thuở còn là học sinh trung 
học Petrus Ký, tạm gọi là thầy Đán - hiện đang 
du lịch ở Mỹ…. Qua thầy Đán tôi được biết thầy 
Nhờ có hai con trai học Đại Học Bách Khoa… 
Tự nhiên trí tôi tưởng tượng ngược dòng thời 
gian trở về với giờ học toán lớp đệ ngũ với thầy 
Nhờ. Tôi còn nhớ những bài toán mà thầy Nhờ 
đã dạy như về phương trình bậc nhất … "điều 
kiện để phương trình ax+b=0 có nghiệm số là a 

phải là một số khác zero...", và hầu như giờ toán 
nào thầy cứ lập đi lập lại cụm từ: "May cho 
tôi."... . Đám học trò tỉnh lẻ miền Nam chúng tôi 
không phân biệt được hai tiếng "May" và "Mai" 
hình như cũng thoang thoáng biết được ẩn tình 
của thầy ngày ấy... Thầy Đán còn cho biết - theo 
lời tâm sự của thầy Nhờ với thầy Đán: " ..Tôi đã 
học làm thơ tình và cưới được vợ…”. Em xin lỗi 
thầy nhé vì đã tiết lộ chi tiết này - cho dzui tuổi 
già mọt chút mà thôi. 

Đây là lần đầu tiên tôi đi xe đò Hoàng - một 
dịch vụ di chuyển của người Việt khá lớn chẳng 
thua kém với công ty xe Gray House của Mỹ. Xe 
rộng rãi thoải mái, giá vé cũng vừa túi tiền. 
Khoảng hai giờ chiều, xe bắt đầu vào thành phố 
Los Angeles và trạm đầu tiên để thả khách xuống 
là khu Phố Tàu (China Town). Khoảng ba mươi 
phút sau đến trạm thứ hai là chợ Thuận Phát; và 
hai mươi phút nữa thì đến trạm cuối là chợ ABC 
thuộc thành phố Westminster. Đây là một trong 
những trung tâm thương mại khá lớn của người 
Việt ở Nam Cali; bao gồm nhiều dịch vụ khác 
nhau như địa ốc, thẩm mỹ viện, phòng mạch của 
bác sĩ, văn phòng luật sư, kế toán, khai thuế, nhà 
thuốc tây, trung tâm băng nhạc… của người Việt 
ở Nam Cali. Kiến đã cắn bụng, tôi đảo mắt tìm 
kiếm cửa hàng phục vụ bao tử… Đủ thứ bạn ơi. 
Nào là bánh ướt Tây Hồ, bánh cuốn Bắc Ninh, 
giò chả, phở, chè Hiển Khánh Đa Kao. Thêm vào 
đó là các cửa hiệu trái cây Việt Nam bán nào là 
mít, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, xoài, thanh 
long, chuối sứ, măng cụt, mãng cầu nhìn mà chảy 
nước miếng… Tôi bước vào cửa tiệm cơm tấm 
Thuận Kiều bởi vì cơm là món ăn chính của 
chúng ta, ăn cơm cho chắc dạ đó mà...  

Sau khi về đến khách sạn, việc đầu tiên là tôi 
liên lạc với anh Toàn và chị Cảnh để nhờ sáng 
mai anh chị cho tụi em quá giang đến nơi họp 
mặt nhưng may mắn thay sáng hôm sau tôi tình 
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cờ gặp anh Thân, chị Dung và chị My ở phòng ăn 
sáng của khách sạn Best Western. Các anh chị từ 
Texas đến… Thế là tôi nhanh nhẩu xin quá giang 
xe ngay… và một điều làm em cảm động khi anh 
Toàn đến nơi họp mặt là nhà hàng Emerald đã 
hỏi ngay: "Cô Sương đã đến chưa ạ?”. Em xin 
chân thành cám ơn anh Toàn . 

Như thế là mơ ước được gặp lại thầy cô và 
các anh chị em trong đại gia đình Trịnh Hoài Đức 
Bình Dương sau hơn 40 năm trôi qua đã trở 
thành sự thật… Những ánh mắt, gương mặt  ngày 
xa xưa đã theo năm tháng tàn phai đến nỗi mặt 
đối mặt mà chỉ mang máng là ai… Nhưng những 
tâm hồn này bỗng dưng tươi trẻ lại với những câu 
chuyện thuở học trò… Tôi ngạc nhiên khi thấy 
chị My đang khoe những tấm hình cũ hồi học 
Trịnh Hoài Đức của khóa 8 mà trong đó lại có ... 
tôi. Thế mới lạ.. Đang huyên thuyên nói chuyện 
với các chị khóa 8, khóa 9… Một anh phó nhòm : 

- Rồi! Các anh chị đứng xích xích gần nhau 
chút xíu đi, tôi chụp vài tấm hình kỳ niệm.. Ai 
muốn có hình, cho tôi địa chỉ email, tối nay tôi 
gửi cho… 

- Tôi trông anh quen … Ở Bình Dương anh ở 
khu nào? 

- À! Tôi tên là Tống Anh Dũng - khóa 9, tôi ở 
xóm chùa Đức Sơn… còn cô? 

- Em là Ngọc Sương khóa 12, em ở xóm 
Giếng Máy… Em có đọc một vài bài viết của anh 
trên “Sổ Tâm Tình” trang nhà Trịnh Hoài Đức… 

-Thôi! Tôi ngưng rồi cô ạ! À, nhà cô có gần 
khu vườn mít nhà ông chủ xe đò Bình Dương -
Sài Gòn không?. Hồi đó tôi thường đi gánh nước 
ở mội nước cạnh đó. 

- Dạ, đúng rồi anh. 
Thế là gặp lại ông anh hàng xóm thứ hai (sau 

anh Luân Hữu Đức - khóa 3) trên đất khách quê 
người. Không chừng hồi đó anh em mình đã có 
vài lần cải vã trong việc xếp hàng lấy nước từ 
dưới “mội”nước (đó là một mạch nước) vào 
những giờ đông người… 

Thầy giáo đầu tiên mà Ngọc Sương được 
diện kiến là thầy Nguyễn Kim Long- giáo sư dạy 
toán trường Bồ Đề. Dù thầy không dạy ở trường 
Trịnh Hoài Đức nhưng hầu hết học sinh Trịnh 
Hoài Đức đều là học trò của những lớp toán mùa 
hè mà thầy đã bổ sung những khiếm khuyết của 
tụi tôi. Riêng tôi, sau một khóa học thêm toán 

vào hè năm 1969, tôi cảm thấy tự tin và thích học 
giờ toán hơn so với trước đó. Có một sự kiện mà 
tôi không bao giờ quên được là phương pháp dạy 
của thấy; sau định nghĩa, một vài thí dụ , tiếp 
theo là một loạt bài tập, thầy chấm bài ngay và 
bài sửa để học trò xem lại bài làm của chính 
mình và theo đó thầy theo dõi tình hình học tập 
của học sinh. Sau bài tập đầu tiên thầy hỏi: 

- Em Sương là em nào? 
- Dạ, em là Sương. Tôi giơ tay lên. 
- Lên lấy bài về sửa đi em. Thầy nói như vậy. 
Giờ học toán tiếp theo, thầy chỉ tôi và bảo lên 

bảng sửa bài… Teo ruột… Thầm nghĩ đã dốt 
toán mình mới đi học thêm ai ngờ phải gánh 
thêm phiền phức…. và sau khi lấy lại căn bản về 
toán tôi đã thầm cám ơn những cái phiền phức 
này của thầy. Thêm một bài học ghi nhớ suốt đời. 
Đó là bài học về “căn số bậc hai”. Thầy thường 
hỏi học trò những câu hỏi lắt léo mà học trò dễ 
mắc sai lầm.  

- Căn số bậc hai của 1 là mấy? Thầy hỏi.  
- Tụi tôi trả lời: "là 1". 
- Thầy: "Đúng! Căn số bậc hai của 4, 9 là 

mấy?" 
- Học trò: "là 2, là 3". 
- Thầy: "Giỏi"! Vậy căn số bậc hai của 10 là 

mấy?” 
- Học trò: " là 1". 
- Thầy: "Coi chừng méo miệng nhé! Có 

những số như 6, 10 không rút ra được căn số bậc 
hai nguyên mà là những con số lẻ rất nhiều, gọi 
là số vô tỉ. Để dễ nhớ người ta có đáp số vẫn là 
căn 6, căn 10…". 

Vậy mà ba năm sau đi thi tú tài 1, tôi đã giải 
bài toán vật lý với đáp số là căn 10=1… Tôi lo 
lắng dữ lắm. Tôi luôn thầm nghĩ: "Kỳ này chắc 
không những méo miệng mà còn méo mặt nữa 
bởi vì đó là  khóa thi cuối cùng của tú tài 1 ( năm 
1972 )…" Tâm trạng bất an kéo dài cho đến ngày 
xem kết quả thi tôi mới xả được cái lo âu mà tươi 
cười… Đúng là hú hồn hú vía!. 

Nhìn về bàn dành riêng cho các thầy cô, tôi 
nhận ra thầy hiệu trưởng Nguyễn trí Lục. Thầy 
vẫn hiền hòa, trầm tĩnh như người cha tinh thần 
lo lắng, dìu dắt học sinh THĐ như thuở nào. Nhớ 
lại những năm 1966, 67, 68… Thỉnh thoảng thầy 
lái xe hơi qua trường nữ xem xét tình hình dạy và 
học… Một hôm thầy bước vào lớp 7 A2 , vì lúc 
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Chụp ảnh kỷ niệm với chị Lê Thị Kiều, Cao Mỹ Châu, thầy Lê Đức Cửu, Ngọc 
Sương (ảnh: Tống Anh Dũng) 

đó lớp vắng thầy giáo dạy Anh Văn nên hơi ồn 
ào. Sau một vài câu hỏi thăm tình hình, thầy gọi 
lớp trưởng và trưởng ban học tập dặn dò… Sau 
đó dưới sự điều động của 2 bạn, lớp tổ chức trò 
chơi đố vui ngữ vựng Anh Văn. Lớp được chia 
làm 3 nhóm ; mỗi nhóm sẽ có những tình nguyện 
viên… thí dụ: 

-Nhóm 1 (N1), một bạn cho một chữ cái 
(alphabet), thí dụ chữ T. 

-Nhóm 2 (N2), một bạn cho một chữ cái, thí 
dụ chữ E. 

-Nhóm 3 (N3), một bạn cho một chữ cái A và 
giải đáp TEA = TRÀ (Noun). 

-N1, tôi không ngừng ở chữ TEA, cho thêm 
một chữ cái C. 

-N2, tôi cho thêm chữ cái H và giải đáp 
TEACH = DẠY HỌC (Verb = Động từ). 

-N3, tôi cho thêm chữ cái E. 
-N1, tôi cho thêm chữ cái R và giải đáp 

TEACHER = THẦY GIÁO (Noun= Danh từ). 
Và theo đó chúng tôi tìm ra những từ mới… 

rồi từ những từ này chúng tôi ghép lại thành cụm 
từ: "Today, our teacher is absent" ( Hôm nay, 
thầy giáo chúng 
ta vắng mặt ). 
Từ đó, trò chơi 
này phổ biến 
hầu như mỗi 
ngày trước giờ 
học trong 
những nhóm 2 
hoặc 3 học 
sinh…. Ngày 
ấy, tôi chỉ biết 
thầy Nguyễn trí 
Lục là hiệu 
trưởng trường 
Trịnh Hoài 
Đức; ngày nay 
nhờ đi họp mặt 
cựu học sinh 
THĐ mà em 
biết thêm thầy 
còn là giáo sư 
dạy Vạn Vật, 
và phu nhân 
của thầy là cô 
Hà Thị Liên, 

giáo sư dạy Anh Văn… 
Các thầy cô từ từ đến khá đông, tôi nhìn ra 

thầy Phạm đức Liên - vẫn phong cách ồn ào, hoạt 
bát như xưa. Rồi bạn Lý Thường (khóa 12) đến 
chào thầy, tay bắt mặt mừng, một vài lời thăm 
hỏi… Thầy còn nhớ Lý Thường có biệt hiệu là 
Thường "Thái Lan". Thầy còn nhờ một anh phó 
nhòm chụp một tấm hình với thầy và hai 
CHSTHĐ - khóa 12 từ thành phố San Francisco 
đến, nhưng cho đến nay Ngọc Sương chưa nhận 
được hình ảnh này trên trang mạng hình ảnh sinh 
hoạt của trang nhà Trịnh Hoài Đức. Xin anh phó 
nhòm nào đã chụp hình hôm đó cho Ngọc Sương 
xin ạ!.. 

A! Đây rồi, thầy Lê đức Cửu. Thầy từ VN 
sang. Ở tuổi gần 80 mà giọng nói, phong cách 
của thầy vẫn như ngày xưa. Phải học ở thầy một 
nhân sinh quan sống rất là hay: Lúc nào cũng vui 
vẻ, tươi trẻ, yêu đời… Qua tâm sự thầy bảo: 
"Thầy rất là hạnh phúc trong chuyến đi này! 
Được gặp lại đồng nghiệp, học trò ngày cũ và đặc 
biệt nhìn thấy sự thành công của các em trong 
cuộc sống… Đó là niềm vui lớn của các thầy…’’.  
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Chợt nhớ lại những kỷ niệm của nhóm bạn 
10A2, 11A2 và 12A3 khóa 12. Mỗi khi thấy thầy 
Cửu đậu chiếc xe vespa xanh da trời dưới những 
tàng cây điệp vàng khoảng giữa văn phòng và 
công viên nhỏ là tụi em tiến đến nói ba láp, ba 
xàm: 

- Hôm nay thầy có giờ dạy ở trường nam hả 
thầy? 

- Thầy dạy lớp mấy? hoặc…Thầy dạy mấy 
lớp..? 

Để rồi sau đó một bạn lên tiếng: "Thầy ơi! 
Tụi em muốn đi uống nước mía nhưng hết tiền 
rồi…". Thế là thầy mở cái ví ra lấy tờ giấy bạc 
….$ và nói: 

- Nè! Các em cầm….$ đi uống nước mía 
xong rồi vào lớp học nhé!. 

Thế là cả nhóm tụi em kéo qua quán nước 
của dì Ba phía bên kia đường trước cổng trường 
THĐ nam… Ở đó có cả bánh mì, bánh ú, bánh 
tét chuối, bánh ngọt, chuối, cà phê, đá chanh, 
kem chuối và nước mía … Em xin đại diện nhóm 
bạn ngày xưa xin cám ơn thầy với những ly nước 
mía ngọt ngào đậm đà tình thương của thầy. 

-Đã đến giờ khai mạc, xin mời quí thầy cô và 
các anh chị em cựu học sinh Trịnh Hoài Đức ổn 
định chỗ ngồi”… Lời tuyên bố của anh hội 
trưởng Nguyễn văn Diệp… 

Sau phần nghi thức của buổi lễ là phần giới 
thiệu các thầy cô và các cựu học sinh đến từ các 
quốc gia trên thế giới như: Thụy Sĩ, Canada, Úc 
Đại Lợi… và cả từ Việt Nam đến. Tiếp theo là 
các cựu học sinh và thầy cô từ các tiểu bang khác 
trong nước Mỹ… Tôi nhìn ra thầy Trần văn Em 
dạy triết, cô Đặng Ngọc Liên dạy toán… Trong 
khi đó lại không nhận ra bạn Bùi thị Bích Liên, 
một người đẹp và chính là em gái thầy Bùi thế 
San, bạn học cùng lớp 9A2… từ Texas đến… 
cho đến khi có người nói cho biết. Mấy mươi 
năm rồi còn gì! 

Vỗ nhẹ trên vai thầy Trần văn Em, tôi mừng 
rỡ vội nói: "Em nhìn thầy mãi mà không nhận 
ra… Thầy khỏe không?. Em là Ngọc Sương khóa 
12 niên học 72-73. Ngày học cuối cùng của lớp 
12A3 thầy có xem chỉ tay nhóm bạn K, O, S, 
N… mà ngày nay tụi em nghiệm thấy đúng. Bây 
giờ thầy xem cho em một quẻ hậu vận nha…”. 

-Thôi! Thôi! . Nghề xem bói giờ hết linh rồi, 
xem không có đúng nữa đâu…” 

Trông thầy vẫn “khỏe vì nước kiến thiết quốc 
gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba…’’, và phong 
độ sinh hoạt văn nghệ, quân sự học đường, thể 
thao… còn sung mãn lắm… dù thầy gần bước 
vào tuổi thất tuần… Rồi hoạt cảnh văn nghệ “ 24 
giờ phép” chỉ được thảo luận giữa thầy và chị 
Lâm Kim (CHS-khóa 9 từ Thụy Sĩ qua) chỉ 
khoảng từ 5’đến 10’ nhưng đã góp phần sôi nổi 
cho không khí văn nghệ hôm ấy… 

Và đây rồi, vị nữ giáo sư dạy toán cho khối 
lớp đệ thất, đệ lục của khóa 12 (niên khóa 66-67; 
67-68…) trường nữ Trịnh Hoài Đức là cô Đặng 
ngọc Liên... Gần nửa thế kỷ mới gặp lại cô… 
Nếu như tình cờ cô trò mình gặp nhau nơi công 
cộng chắc em không biết cô đã từng là cô giáo 
của em… Ngày ấy em thuộc loại học sinh dốt 
toán nên sợ học giờ cô lắm. Đến năm lớp đệ lục 
sau khi nghỉ hậu sản thì cô không còn dạy Trịnh 
Hoài Đức nữa… Theo lời cô kể trên chuyến xe đi 
tham quan San Diego… Cô nghỉ dạy về Sài Gòn 
học về điện toán và sau đó cô làm việc cho công 
ty điện lực… Tôi còn nhớ cô là nữ giáo sư đầu 
tiên lái xe hơi đi dạy và thường hay cho các giáo 
sư khác như cô Tính, cô Thảo, cô Liễu, cô Lệ...  
quá giang về Sài gòn… 

Kết luận: Đây thật là một chuyến đi đầy ý 
nghĩa và nhiều kỷ niệm. Tôi đã được gặp gỡ các 
thầy cô, các anh chị em trong đại gia đình Trung 
Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Điều nầy làm 
cho tôi có cảm tưởng như mình có dịp về Việt 
Nam thăm lại ngôi trường thân yêu 40 năm trước 
nơi mình được giáo dục nên người…Một lần nữa 
xin cám ơn ban tổ chức đã bỏ rất nhiều công sức 
cho đại hội kỳ 3 thành công tốt đẹp, cám ơn anh 
Thân và chị Dung - CHS khoá 8 và cũng không 
quên cám ơn ông xã Ngọc Sương đã nhiệt tình hổ 
trợ cho Ngọc Sương trong chuyến đi này. Kính 
chúc các thầy cô, các anh chị em trong đại gia 
đình Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương 
một năm mới Ất Mùi được nhiều sức khỏe và 
vạn sự tốt lành. Hẹn gặp nhau trong đại hội kỳ 4 - 
2016. 

(San-Francisco, ngày 31 tháng 12 năm 2014) 
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Minh Tâm 
(ghi lại theo lời kể của anh Nguyễn văn Xây – CHS khoá 3 THĐ) 

 
Thỉnh thoảng đọc trang web và đặc san Trịnh 

Hoài Đức thấy các bạn kể chuyên thể thao vui 
quá. Tôi cũng có vài chuyện muốn kể cho các 
bạn nghe mà làm biếng viết quá. 

... Quê tôi là Búng, một thị trấn nhỏ nhưng 
sung túc. Thưở nhỏ tôi hay chơi đá banh và bóng 
chuyền.  

Tôi học khoá 3 Trịnh Hoài Đức. Nhớ hồi học 
lớp Đệ Tứ có đội bóng tròn của lớp Đệ Ngũ 
(khoá 4) đá hay lắm. Mới lớp Đệ Ngũ mà hạ hết 
mấy lớp đàn anh, gần như vô địch Trịnh Hoài 
Đức năm đó. Một ngày kia, thủ quân đội lớp đệ 
Ngũ mời  lớp đệ Tứ chúng tôi đá giao hữu. Đội 
Đệ Tứ chúng tôi ra quân với thành phần chủ lực 
trong đó có vài bạn như Dương, Vui… Thủ môn 
là Nguyễn văn Mười Một (em thầy Bé Tám). Tụi 
tôi biết đội kia đá hay nên chơi theo kiểu phòng 
thủ. Chín đứa hàng tiền vệ rút về đứng đầy trước 
khuôn thành. Tụi đệ Ngũ tấn công ào ạt nhưng 
không làm gì được. Tới gần hết trận, nhân một 
quả chuyền xa, một tiền đạo của đệ Tứ đem banh 
xuống khuôn thành đội đệ Ngũ và dứt mạnh. 
Bóng lọt vào lưới ghi bàn thắng đầu tiên. Chơi 
kiểu nầy  ngày nay gọi là “phòng ngự kết hợp 
phản công nhanh”. Sau đó đệ Ngũ liên tiếp hãm 
thành lớp đệ Tứ nhưng cũng không ghi được bàn 
thắng. Kết cuộc, chúng tôi thắng 1-0 làm cho đội 
đệ Ngũ tức lắm. Sau đó, mấy bạn khoá 4 cứ rủ tụi 
tôi đá lại để gỡ mà tụi tôi nói bận học nên trận 
phục thù không bao giờ có. Đúng là “ăn chạy 
gạo”. 

Ngoài chơi đá banh tôi cũng thích môn vũ 
cầu. Khoảng năm 1964-65, ở Búng có quý anh 
Hoàng phú Sinh, Nguyễn văn Là … thường chơi 
vũ cầu ở sân trường tiểu học An Thạnh. Tôi cũng 
ra tập tành chơi cho vui. Nhờ các anh Sinh, Là là 
những tuyển thủ rất giỏi nên tôi học hỏi được 
nhiều và nhờ vậy đã tiến bộ rất nhanh trong bộ 
môn nầy. 

Tôi nhớ anh Sinh (hiện ở Missouri) là sĩ quan của 
Sư Đoàn 5.  Anh là tuyển thủ xuất sắc về vũ cầu 
và chỉ dẫn cho chúng tôi rất nhiều. Anh Là (hiện 
ở Washington DC)  là hiệu trưởng trường Tiểu 
Học Thạnh Bình (gần trường Trịnh Hoài Đức 
Nữ). Anh là người rất đẹp trai. Trong thời gian 
làm hiệu trưởng, anh đã chịu khó học thêm Anh 
Văn và có chứng chỉ tiếng Anh do nước ngoài 
cấp nên sau nầy anh Là có dạy Trịnh Hoài Đức 
nữa. Anh đánh vũ cầu rất bay bướm nhưng kỹ 
thuật rất cao nên lúc nào cũng đại diện tỉnh Bình 
Dương thi đấu với các tỉnh bạn. Bên nữ thì có cô 
Loan Anh. Còn thiếu niên thì có Liên, Nguyện …  

Bộ môn vũ cầu của tỉnh Bình Dương là niềm 
tự hào của thể thao tỉnh nhà. Trong Đại Hội Thể 
Thao cấp khu vực tổ chức ở Bình Dương , trong 
khi các môn bóng tròn, bóng chuyền, bóng rổ, 
tỉnh Bình Dương đều thua trước các đội của 
những tỉnh lớn như Gia Định, Tây Ninh, Biên 
Hoà… thì vũ cầu lại khác. Chúng tôi đã chiến 
thắng oanh liệt các tỉnh bạn để đem về cho Bình 
Dương nhiều huy chương vàng. Tôi nhớ anh 
Nguyễn văn Là và tôi chiếm huy chương vàng 
trong giải đôi nam vũ cầu. Ngoài ra còn nhiều 
huy chương vàng vũ cầu khác. Có thể nói Búng 
là một trung tâm vũ cầu có hạng ở Miền Đông 
Nam Phần lúc đó. 

Năm đó, ngoài vũ cầu, thì môn nhu đạo với 
Trần Thiện Thắng (Trần Hà) cũng là người đem 
huy chương vàng về cho Bình Dương. Theo Từ 
Minh Thạnh, Trần Thiện Thắng là huyền đai Đệ 
Nhị Đẵng nhu đạo. Trong giải vô địch Nhu Đạo 
vùng 3 tổ chức tại Bình Dương năm 1973, Thắng 
đã thắng võ sĩ Vũng Tàu với một thế đánh tuyệt 
kỹ. Mọi người đều biết thế nầy mà ít ai chống lại 
được. Trọng tài trận nầy là võ sư Phạm Lợi. 

Trở lại chuyện đánh vũ cầu. Tôi nhớ có một 
lần tôi được tham dự đội thể thao đại diện Tỉnh 
Bình Dương đi đấu giao hữu ở Vĩnh Long. 
Chuyến đi do ông Phó Tỉnh Trưởng Vĩnh Long 
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CHS khoá 12 THĐ Trần Thiện Thắng 
 người đem vinh dự về cho tỉnh Bình Dương 

với huy chương vàng nhu đạo vùng 3 CT  

tên Tiên tổ chức. Ông nầy có thời làm việc ở 
Bình Dương nên quen biết nhiều nhân vật quan 
trọng của tỉnh. Khi xe chúng tôi tới bến phà Mỹ 
Thuận thì thấy phà kẹt lắm. Xe chờ dài mấy cây 
số chắc phải 2 giờ sau mới qua phà được. Nhưng 
ông tỉnh trưởng Vĩnh Long đã phái cảnh sát qua 
bờ bắc, đón chúng tôi và đưa phái đoàn ưu tiên 
qua phà nên tới nơi kịp giờ.  

Bình Dương đấu giao hữu với Vĩnh Long 
nhiều bộ môn thể thao trong đó có quần vợt và vũ 
cầu.  

Về quần vợt, khi đấu cặp đôi, vì Bình Dương 
chơi hay nên phải chấp Vĩnh Long là đấu thủ 
không được lên lưới, chỉ đứng phía dưới mà thôi. 
Vậy mà tiền cá độ cũng cao lắm, hình như một 
triệu một trận. 

Về vũ cầu, thi đấu toàn đội. Lúc đầu quy định 
đấu 3 trận, bên nào thắng 2 trận coi như thắng. 
Sáng ra, Bình Dương còn sung sức nên thắng liền 
hai trận, coi như thắng rồi. Thấy có thì giờ, hai 
bên nói thôi đâu tiếp cho vui và tính thi đấu 5 
trận. Ai thắng 3 thì thắng. Ai dè, ba trận sau, 
Bình Dương thua hết. Thành ra, chuyến đi nầy, 
không biết tính thắng thua như thế nào. Dù sao 
đây cũng là một chuyến đi có kỷ niệm thật vui vì 
tối đó, chúng tôi được chiêu đãi trọng thể và nghỉ 
tại nhà khách của tỉnh vốn là một biệt thự của bà 
Ngô Đình Nhu trước đó. 

Tôi đậu vào khoá 4 Trường Sư Phạm Thực 
Hành. Ở trường Sư Phạm, tôi cũng chơi đá banh, 
bóng chuyền và vũ cầu và đạt nhiều thành tích 
đáng kể. Sau nầy ra trường về dạy ở Bình Dương 
thì lại thích chơi bóng chuyền. Khi đi dạy ở Trịnh 
Hoài Đức và trường Châu Thành ở Tân Khánh 
thì có dịp đánh bóng chuyền với Từ văn Nhung 
là anh của Tâm. 

Sau năm 1975, tôi được phân công dạy môn 
Toán và Lý Hoá cho trường Trịnh Hoài Đức. Lúc 
đó ở Búng có đội bóng tròn (mà lúc nầy gọi là 
bóng đá) và tôi đá ở vị trí trung phong. Một hôm 
đang dạy học thì ở dưới xã cho người vô trường 
gọi tôi đi đá banh. Tôi không bao giờ bỏ lớp để đi 
chơi mà phải dạy cho hết giờ học rồi mới ra sân. 
Hôm đó, sau khi hết tiết, tôi đạp xe vô sân Gò 
Đình thì trận đấu đang hồi nghiêng ngửa. Thấy 
tôi vô, bà con người thì phụ giữ xe, người thì 
giúp tôi thay đồ cho lẹ để ra sân. Sau đó trận đấu 

trở nện sôi động hơn và đội bóng tròn Búng đá 
khởi sắc hơn nhiều. 

Khoảng năm 1977-78, vào cuối tuần ở Bình 
Dương hay có các giải thể thao cấp xã. Tôi nhớ 
có một lần đội Búng lên Tương Bình Hiệp để đá 
tranh giải. Giải thưởng là một trái banh da 
“ngoại”. Đây là một thứ khó kiếm lúc đó. Đội 
Tương Bình Hiệp có tăng cường cầu thủ Tư Lê 
(tuyển thủ quốc gia trước 75). Anh nầy đá hậu vệ 
cho đội Tương Bình Hiệp. Tôi đá trung phong 
đội Búng nên thường xuyên “chạm trán” với Tư 
Lê. Tôi lùn hơn nhưng cũng nhanh nên đôi khi 
cũng gây khó dễ cho Tương Bình Hiệp, mà anh 
Tư Lê đá hay quá nên cũng khó làm bàn. 

Rồi có một lần, đội Búng tham gia một giải 
“tứ hùng” ở Bình Chuẩn. Ba trong bốn đội là 
Bình Chuẩn, Búng, Lái Thiêu. Đội thứ tư tôi 
không nhớ tên. Giải thưởng là một con heo sống, 
được thả chạy vòng quanh sân. Vào chung kết là 
hai đội Búng và Bình Chuẩn. Đội Búng ngoài tôi 
còn có anh Năm Vinh (đội Địa Phương Quân cũ), 
thủ môn là anh Tuyết (hiện là chủ tiệmTuyet’s 
Fashion ở Nam Cali). Đôi Bình Chuẩn có tăng 
cường các danh thủ Ngôn 1, Thăng… Anh Thăng 
đá hậu vệ hay quá, tôi không thể nào qua được để 
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đem banh tới gần khuôn thành. Trong giờ nghỉ, 
huấn luyện viên nói nhỏ: “Phải chơi tiểu xảo”. 
Thế là tôi tìm cách đá banh cho chạm tay anh 
Thăng để hưởng một quả phạt đền. Búng thắng 
1-0. Tuy nhiên ở hàng tiền đạo, anh Ngôn 1 đá 
hay quá. Ảnh lừa banh qua hàng phòng thủ của 
Búng dễ dàng và làm cho anh Tuyết phải vào gôn 
ôm ra ba quả. Kết quả Bình Chuẩn thắng 3-1. 
Con heo của Bình Chuẩn lại do xã nhà lãnh về!. 

Nam Dương là một nước nổi tiếng giỏi về vũ 
cầu. Nhớ lúc vượt biên qua đảo ở Nam Dương, 
thấy mấy em học sinh ở địa phương chơi vũ cầu 
tôi cũng vào chơi. Tôi thắng hết mấy em nầy. Tụi 
nhỏ vào làng kiếm mấy người đánh giỏi ra chơi 
thì tôi cũng thắng luôn. Từ đó tụi nó nể tôi quá 
nên thỉnh thoảng đem rau, khoai đến tặng và rủ 
tôi chơi vũ cầu và chỉ dẫn cho tụi nhỏ vài “chiêu” 
kỹ thuật. 

Về đá banh, khi ở trại tỵ nạn có anh Phạm 
Thái Hoà (người Bình Dương là huấn luyện viên 
hội tuyển) và tôi nằm trong ban tổ chức giải bóng 
tròn với hơn 10 đội tham dự với giải thưởng hạng 
nhứt 500 USD hạng nhì 300 USD. Lúc đó có cả 
ngàn khán giả và cũng có nhiều cầu thủ hay. 
Những trận thi đấu nầy đem lại chút sinh khí cho 
trại trong thời gian chờ định cư của hơn 17,000 
người tỵ nạn lúc đó. 

Khi tới Mỹ, tôi cũng tiếp tục chơi đá banh. 
Một anh trong đội bóng nói : “Anh Bảo ở Bình 
Dương là thủ quân của đội bóng ở đây”. Tôi nhớ 
ngay anh Bảo chính là thầy Bảo (chồng của cô 
Oanh) - dạy ở An Mỹ. Tôi có dịp cùng đá banh 
với anh trong đội Ty Tiểu Học Bình Dương ở 
Việt Nam. Anh đá giỏi lắm. Nhờ người bạn mà 
tôi gặp được anh Bảo ở San Jose. Anh nhớ tôi và 
có tặng cho tôi 100 đô la. Đây là món quà đầu 
tiên khi tôi mới định cư ở Mỹ, do đó tôi nhớ hoài. 
Anh Bảo rất tốt. Mấy lần về Việt Nam thăm gia 
đình, ảnh đều tìm những bạn đá banh cũ như các 
anh Hai (Tôn), Francoise (nhà ở Ngã Tư Quốc 
Tế) … để giúp đỡ. 

Hiện ở tôi ở Missouri. Ở đây tôi cũng chơi đá 
banh và quần vợt. Nhớ có lần đội bóng tròn Việt 
Nam đá với đội Lào. Trận nầy đội Việt Nam đá 
hay và sắp thắng nhưng lúc đó thì căng thẳng quá 
và suýt xảy ra ấu đả (mặc dù giải thưởng không 
quan trọng). Lâu lâu địa phương nầy có tổ chức 

giải quần vợt thì gia đình tôi cũng tham gia và 
chiếm thứ hạng cũng khá.  

Bây giờ lớn tuổi, nhớ lại thời trai trẻ nhiều 
hăng say thấy cũng vui.  

Nhắc lại chuyện xưa không phải để khoe mà 
để nhớ lại những kỷ niệm về thể thao mà tôi 
không bao giờ quên được./. 
 
Thơ 
 

Dỗ Dành Diêu Bông 
 CHS/THĐK1 
 
Chàng gọi em: lá diêu bông 
Trách năm tháng để chờ mong mỏi mòn. 
Khát khao gặp đến héo hon 
Vầng trăng lẻ cứ chon von lặng thầm. 
  
Xin tự thú : rất xa xăm 
Mối tình xưa vẫn lâm thâm khuyết tròn . 
Chàng thư sinh mắt thoáng buồn 
Vần thơ óng mượt hốt hồn người ta. 
  
Tình hai đứa ngát hương hoa 
Thần tiên hò hẹn, ngọc ngà gấm thêu. 
Thoắt bỗng dưng, ngẩn ngơ chiều 
Chuyến xe bão táp trớ trêu... cướp chàng. 
  
Hụt hẫng đau, nén bàng hoàng 
Đò em từ ấy lỡ làng bến sông. 
Gom thuỷ chung hứa với lòng 
Nguyện tôn thờ , chẳng đèo bồng... dẫu ai... 
  
Tìm câu chữ mong lãng phai 
Nhặt trăng cổ tích ngóng hoài mùa xưa. 
Mê cháy lòng những vần thơ 
T. T. KH  - thầm mơ được là... 
  
Thương tham vọng  thuở xưa xa 
Mình đâu có chút tài hoa mà hòng. 
Eo ôi tình có như không  
Thôi về đóng kịch dối lòng ... từ nay . 
  
Giấu thua thiệt, nuốt chua cay 
Cái giai thoại ấy đúng sai cũng đành ! 
Lời nầy tạ lỗi cùng anh  
Nếu còn thương - gọi diêu bông - dỗ dành. 
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Nguyễn thị Hoà Nam 
 

Đùng một cái, tui, Hoà Nam, Người Đẹp... 
hơn Thị Nở, lớp B5 của Khoá 12, cùng một đoàn 
người nội ngoại hai bên và vài bạn bè, đi xuống 
Trà Vinh, cưới vợ cho thằng con trai lớn, đã 33 
tuổi Tây, 34 tuổi Ta, mà mới lên xe bông lần đầu. 
     Nhờ facebook đưa duyên, nó mới quen cô 
nường ở Việt Nam nầy được 3 tháng, thấy tâm 
đầu ý hợp nên lúc đầu dự định tháng 12 thì dìa 
gặp mặt. Tui nghe cũng được đi. Ai dè nó đổi ý, 
tuyên bố: "Dìa cưới luôn." và nói thêm: "Con làm 
gì có nhiều thời gian mà đi tới đi lui". Ai nghe 
mà hổng chưng hửng. Ai nghe mà hổng hỡi ơi. 
Tui cũng vậy. Chỉ biết kêu: "Trời!" 
     Trước giờ tui không có chủ trương xúi con 
trai dìa Việt Nam cưới vợ, mặc dù tuổi nó đã bắt 
đầu như dừa cứng cạy. Cưới vợ ở Việt Nam, rồi 
lãnh qua, rồi cho học lái xe, rồi cho học tiếng 
Anh, cho học đại học, rồi lãnh cha lãnh mẹ qua, 
không định cư thì cũng du lịch, rồi gởi tiền về 
cho anh cho chị, cho em, rồi dìa thăm, rồi quà rồi 
cáp... Rồi cuối cùng: " Uổng công anh xúc tép 
nuôi cò, nuôi cho cò lớn cò dò cò đi". Cưới một 
cô vợ ở sẵn bên Mỹ, những khoản trên, làm gì 
tốn?. Nó có đi cũng không tức. Đúng hôn? 
      Nhưng hỡi ơi thì mặc hỡi ơi, thằng con đã 34, 
muốn vợ tới bến rồi, cản sao nổi? Tui đành khăn 
gói về Việt Nam cưới cho nó để làm tròn bổn 
phận người mẹ chớ biết sao? 
       Đám cưới chỉ tổ chức bên nhà gái, được làm 
theo phong tục của người Khmer, vì gia đình sui 
gái gốc người Khmer và vẫn sống trong làng toàn 
người Khmer. Trưa qua là Lễ Cưới. Tối qua là Lễ 
Chúc Phúc. Sáng nay còn cái Lễ Cột Chỉ tay rồi 
giao con nữa. Anh sui có chức sắc gì đó trong 
làng - nghe rồi quên rồi! - nên phải làm cho đúng 
lễ mới được. 
      Nghĩ cũng mắc cười. Tui sợ mần sui lắm. Cái 
người cứ cười cười nói nói, ruột để ngoài da như 
tui mà biểu phải lễ phải mễ, phải khách phải sáo, 
dạ dạ thưa thưa thì nghĩ tới là ớn lạnh xương 
sống rồi. Vậy mà may, trời xui đất khiến sao trên 

thế gian có biết bao người, tui mần sui trúng ngay 
gia đình thuộc loại "tui sao, họ vậy", vui vẻ, chân 
thành, giản dị, thẳng thắn, tự nhiên, không màu 
mè khách sáo... Nói chung là tui mần sui rất vui 
và thoải mái. Có lẽ nhờ vậy mà tui tự tin rồi phát 
huy được bản lĩnh, đến chính tui còn phải... phục 
tui luôn. 
       Nhà sui cũng vậy, xem ra rất hài lòng và quí 
mến thằng rể từ trên trời rớt xuống, hiền lành, vui 
vẻ, lễ phép và bà chị sui made in USA xinh đẹp... 
hơn Thị Nở, lại giản dị, vui vẻ. 
       Kể chút chuyện nghe chơi hén. 
      Cái lần đầu mới gặp anh sui, mặc dù biết anh 
sui nhỏ hơn 4 tuổi, nhưng anh sui làm ruộng, đen 
thui, thấy già quá, tui cứ xưng "em" với anh sui, 
bị chị Năm tui rầy: "Sui gia thì cho dù lớn nhỏ 
hơn cỡ nào đi nữa cũng không được xưng em". 
Từ đó, lần gặp sau, tui cứ ngồi cười mỉm chi, để 
ai nói gì thì nói, không dám phát biểu nhiều, 
thỉnh thoảng buộc lòng phải trả lời thì lại giật 
mình vì tội xưng "em" với anh sui. Nhưng mà rốt 
cuộc thì sui gia người Khmer, nói tiếng Việt 
hổng rành, anh sui còn xưng em với thằng em Út 
của tui, khiến nó phải la lên: "Trời ơi! Tổn thọ tui 
chết". Chị sui còn lớ quớ hơn nữa, tiếng Việt biết 
nói chỉ chút xíu, nói nhiều câu nghe mắc cười 
muốn lộn ruột, cứ xưng "con" với tui rồi sửa lại 
"em". Cho nên, rốt cuộc tui "phẻ" quá về cái vụ 
phải giữ gìn lời ăn tiếng nói cho đúng cách sui 
gia, mà cái vụ đó tui nhứt định làm hổng nổi rồi. 
      Tối qua, trước buổi lễ chúc phúc, nhà gái mời 
cơm tối. Sau đó, khi tui đang đứng sớ rớ thì bị 
anh sui bắt gặp trong lúc ảnh đang đứng nói 
chuyện với bàn ăn họ nhà gái. Vậy là anh sui túm 
lấy tui, dẫn đi giới thiệu với họ hàng của anh. 
Nhiều cha rắn mắc, mời rượu chị sui. Gặp chị sui 
nầy, tuy không là bợm nhậu, nhưng hổng biết sao 
trời sinh cũng uống được kha khá, cho nên, chị 
sui cũng cụng. Nè. Chị sui là dân chơi thứ thiệt 
đó nhen, đừng hòng mà ăn hiếp con trai chị sui 
34 tuổi mà cái mặt non choẹt đó nhen. 
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      Buổi tối, sui gia và dâu rể, họ hàng chất lên 
bộ ván làm Lễ Chúc Phúc. Trong lễ nầy, có phần 
cha mẹ hai bên hút thuốc, ăn trầu chúc phúc cho 
con. Anh sui gái giành hút thuốc, vì là nghề của 
chàng mà, bàn giao lại cho chị sui trai cái mục ăn 
trầu. Chị sui gái ngồi kế bên bỏ nhỏ: "Không ăn 
được thì đừng ăn". Nhưng mà đâu có sao, trầu 
chớ đâu phải thuốc độc đâu. Hồi xưa má tui còn 
có biệt danh là bà Năm Trầu vì suốt ngày cứ nhai 
trầu bỏm bẻm, cho nên tui cứ tự nhiên mà quấn 
trầu cau bỏ vô miệng nhai trước bao nhiêu cặp 
mắt thán phục của mọi người. Họ ai biết rằng, 
mặc dù tui, dân chơi hổng sợ mưa rơi nhưng 
cũng khổ hết sức vì trầu cau trong miệng chát 
ngắt, ráng ngậm một hồi rồi len lén nhổ ra.  
      Trưa nay sau khi chấm dứt lễ cưới, là màn 
văn nghệ. Gia đình nhà gái lên sân khấu hát bài 
Hoa Đẹp Chăm Pa, và kêu nhà trai lên cùng múa. 
Sáu bảy năm nay, tui đi gym mỗi ngày, nhảy 
Zumba đến mức thượng thừa rồi thì ba cái vụ 
quơ quơ ẹo ẹo có gì khó đối với tui, nên tui cũng 
chơi luôn, ngán ai?  
      Sau đó, anh sui gái nói: 
       - Trước khi chị sui ra dìa, tui xin hát tặng chị 
sui một bài. 
       Tui trả lời, 
       - Dạ, anh sui cứ hát, tui xin thưởng thức. (Đã 
sửa được rồi, không còn xưng "em" với anh sui 
nữa). 
       Rồi nói nho nhỏ tiếp để chỉ đủ phe ta nghe 
thôi: 
       - Miễn đừng hát bài "Thức trọn đêm nay để 
nhớ thương sui", là được.  
       Tui dìa. Nghe lòng nhẹ nhõm hết sức. Lo 
xong được cái đám cưới cho thằng lớn suông sẻ, 
vui vẻ. Nhà sui thân thiện, chân thành và thoải 
mái. Con dâu xinh đẹp, hiền lành, siêng năng, lễ 
phép.  
       Tui bây giờ bỏ luôn cái chủ trương không 
muốn con dìa Việt Nam cưới vợ nữa rồi. Đó. Tui 
vẫn có cô con dâu vừa ý hết sức đó.  
        Nhìn vợ chồng mới cưới tụi nó xứng đôi, 
vui vẻ, hạnh phúc mà tui vui lây. Đâu có sao, nếu 
sau nầy dâu tui phải lo cho gia đình nó thì cũng là 
việc thiên kinh địa nghĩa thôi mà, nó tốt nó mới 
lo chớ. Còn con trai tui, nếu nó thiệt tình yêu 
thương con vợ nó, nó sẽ vui vẻ, sẵn lòng mà lo 
phụ vợ nó, vậy nó mới là nam tử hán chớ. Còn 

tui, thỉnh thoảng dìa Việt Nam, xuống Trà Vinh 
thăm gia đình sui như thăm một người thân, 
không cần lễ mễ, là tui vui rồi.  

 

 
 
Thơ 

 

 
 

Qua rồi ư, một khoảng đời yêu dấu? 
Bên mái trường, đồng nghiệp, lũ học trò. 

Hết rồi sao, trang giáo án thơm tho? 
Xếp lại cất ở nơi trang trọng nhất 

 
Thước phim chậm quay đều…, ta bật khóc… 

Ba mươi lăm năm bao kỷ̉ niệm buồn vui 
Phấn trắng, bảng đen, trường lớp… khôn nguôi 

Cứ đong đầy và dậy trong tâm khảm 
 

Ta cố nén nhưng tình sao cứ vẫn… 
Thật ấm nồng rồi lan tỏa mênh mông… 

Ánh mắt, nụ cười cả dấu chân quen 
Ơi ! nhớ lắm đàn chim non bé nhỏ! 

 
Đồng nghiệp hỡi ! Hãy quên và cố nhớ 

Những thân yêu, những rối rắm đời thường 
Hãy vun trồng và chăm bón, yêu thương 
Cho góc trời quê hương thêm sức sống 

 
Những giọt nắng mai hồng trong sương sớm 

Nâng bước chân đàn em nhỏ mến yêu 
Người lái đò trong thầm lặng sớm chiều 
Chuyên chở bao mái đầu xanh cập bến 

 
Cứ như thế và mãi hoài thế nhé! 

Kiếp đưa đò gắn chặt chuyến đò đưa 
Hãy mở lòng và chấp nhận nắng mưa 
Dẫu biết người qua mấy ai luyến nhớ? 

 
Nhật Lệ Nguyên Thy (2011) 

(Kính tặng các Thầy Cô nghỉ hưu 
 và các đồng nghiệp trẻ) 
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Câm 
 
Nông thị Ngọc Điệp (khoá 14) 

   Bà Năm chờ mãi mà người khách đàn ông mắt 
… hí này vẫn đứng lựa thuốc lá  hoài. Bà đoán 
hắn người Nhật. Bà ỏn ẻn lại chào hắn ta, cúi đầu 
sát rạt y hệt phim Nhật. Rồi bà ra dấu hiệu bằng 
tay. Bà đưa  1 ngón tay lên, chỉ vào bao thuốc lá, 
rồi đưa 3 ngón tay lên. Tức là một bao thuốc này 
3$. 
   Hắn trợn mắt lên, khoác tay lia lịa! Rồi hắn làm 
dấu lại. Hắn đưa 2 ngón tay lên, chỉ vào cái bao 
thuốc, rồi lại đưa 5 ngón tay lên.  
   Bà Năm lầm bầm: “Sư cha cái thằng Nhật lùn 
này, nó dám trả giá với mình. Nó muốn mua 2 
gói chỉ 5$”. Bà lắc đầu nguầy nguậy không chịu! 
Bà lại ra dấu. Bà đưa 3 ngón tay lên, chỉ vào bao 
thuốc, rồi đưa 8 ngón tay lên, tức là 8$ cho 3 
gói...  
   Hắn lại trề cái môi đỏ hồng như con gái, lắc cái 
đầu không có lấy một cọng tóc, bóng như bộ lư 
hương bà mới chùi sáng nay để ăn Tết. Hắn lại đi 
đến lựa một bao chewingum Mỹ,  ngắm nghía 
cho đã rồi lại cầm đưa lên ngang mặt hắn ý hỏi 
bao nhiêu! Bà Năm lại ra dấu, 5 ngón tay,  rồi chỉ 
vào bao gum, rồi lại đưa một ngón tay lên. Tức là 
5 phong gum chỉ có 1$. Hắn suy nghĩ một chút, 
rồi móc túi lấy tiền ra trả. Hắn chỉ có tiền Việt 
thôi. Bà Năm lại ra dấu 2 ngón tay, tức là 20,000 
đồng VN. Hắn lại vói  lấy thêm gói thuốc lá, và 
móc tiền đưa bà 60,000 đồng VN. Cái mắt hí của 
hắn còn bày đặt nheo nheo lại để xin bà Năm 
đồng ý cái giá 60,000 đồng cho 2 món hàng này. 
   Hối suất tiền hôm nay, 100 đô la Mỹ thì khoảng  
2 triệu đồng VN. Gói thuốc lá 3đô Mỹ = 60,000 
đồng VN  cộng thêm cây gum thì hắn phải trả là 
80,000 đồng VN. 
   Sư tổ cái thằng Nhật mắt hí này. Tết nhất đến 
nơi, mà toàn gặp cái dân gì mà hà tiện quá. Bà 
Năm chửi thầm trong bụng. Rồi bà giật phăng gói 
thuốc lá lẫn phong gum lại, và đẩy tên Nhật lùn 

này ra cửa. Bà ngoe nguẩy đi vào trong. Không 
cần bán cho tên Nhật này. Xe thuốc lá của bà 
thiếu cha gì khách hàng ngoại quốc... 
   Bỗng bà giật nẫy mình lên vì hắn ta vừa đi ra 
cửa vừa nói... tiếng Việt rành rọt: 
 - Mẹ bà nó ! Sáng sớm ra cửa gặp một con mẹ ... 
câm điếc ! May mà mới cuối năm thôi… Xui tận 
mạng... 
 
Tiếng Việt hay quá !!!   
 
1. Các cô thích anh chàng ngông, mà không thích 
anh chồng ngang . 
2. Người gian không thích sấm, người dâm 
không thích sáng . 
3. Người nhiều mộng vào đời, để rồi mời nhiều 
người vào động ... 
4. Vua khi ngồi lên ngai là khi ngài lên ngôi . 
5. Không nên giỡn quá lố, trong ngày giỗ quá 
lớn. 
6. Có những người chỉ đi mưa, mà chưa đi Mỹ . 
7. Tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi 
người giành nhau làm giàu nhanh. 
8. Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông. 
9. Say để đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say. 
10. Chơi hụi thì chết, Chơi hết thì trụi . 
11. Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm. 
 
Đố vui: 
 

1. Trong vòng một phút cho biết đáp số bài 
toán nhân: 111111111 x 111111111= ? 
(Chín con số 1 nhân với chín con số 1). 

2. Trong vòng một phút cho biết tổng số  
S= 1+2+3+4…+ 96+97+98+99= ? 

Nếu bạn tính nhẩm và giải được 2 bài toán 
trên trong vòng 2 phút thì bảo đảm rằng: Bạn 
chưa già chút nào hết. Đây là bài toán thử trí 
thông minh, bạn có thể dùng để đố con cháu 
trong mấy ngày Tết trước khi lì xì. (Lời giải xin 
xem trên trang nhà THĐ). 
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GS Phạm Đức Liên: 

 
Thầy nhận được đặc san hôm qua khi từ nhà 

thương về. Tay thầy run lên và mắt mờ đi. Thầy 
đã khóc - khóc khi nhân tờ báo xuân Giáp Ngọ 
THĐ mà những tinh hoa của tuổi trẻ Việt Nam 
đã dày công đóng góp. Chỉ một chiếc hình ở 
trang bìa tờ báo với 11 nữ sinh duyên dáng chăm 
chỉ trong giờ thí nghiệm Lý Hóa đã làm cho đặc 
san THĐ giá trị hơn bất cứ một nguyệt san nào. 
BB Kim Nên ơi, Diệp ơi, Tâm ơi, Hạnh, Lý 
Thường, Thoại, Ngọ,  tất cả CHS THĐ ơi. I'm so 
proud of you. Tôi yêu THĐ lắm 

Cho tôi được một lần 
Nhìn lại tuổi thanh xuân 
Rồi tuổi hạc có đến 
Tôi đã thấy mùa xuân 
(Mùng một tháng giêng năm Giáp Ngọ là 

thầy được 77 tuổi) 
 
CHS Lưu Thanh Bình: 
 

Bài vở cho báo xuân Giáp Ngọ thật phong 
phú, vậy mà mình cứ lo lo. Thật là "tiền hung 
hậu kiết". Bài Thỉnh Tào Kê (chùa bà BD) mình 
mới đọc sơ sơ, chắc phải đọc lại vài lần nữa, rất 
hay. 
 
CHS Nông Thị Ngọc Điệp: 
 

Đọc báo Xuân năm nay thấy hay và cảm 
động lắm. Bài nào cũng hay, bài nào Điệp cũng 
thích ... 
 
CHS Nguyễn thị Hoà Nam: 
 

Cám ơn anh Tâm đã gởi.  
Lại thêm một đặc san quá thành công nhờ sự 

đóng góp của nhiều cựu giáo sư và học sinh 
Trịnh Hoài Đức. Nhưng tất cả mọi người, tác giả 
và đọc giả, ắt phải cám ơn nỗ lực của anh Tâm, 
một lần nữa, đã bỏ nhiều công sức để hoàn thành 

một đặc san rất đẹp về cách trình bày và màu 
sắc. 

Mong sẽ được đọc những đặc san hay và đẹp 
hơn nữa vào những năm tới. 
 
GS Huỳnh Văn Thế: 
 

Dear Minh Tâm (đồng gởi các CHS Trịnh 
Hoài Đức): 

Thầy vừa nhận được “Đặc Săn Trịnh Hoài 
Đức Xuân Giáp Ngọ 2014” do em gởi. Cám ơn 
em và Ban Đại Diện CHS THĐ. Thầy đã xem 
qua và sẽ đọc lại sau). Thầy thấy có một số hình 
ảnh thích hợp nên dùng cho một pps, gởi tặng lại 
các em đây. Bài hát trong pps là bài Về Thăm 
Trường Cũ thì có sẵn. 
  
CHS Nguyễn Thị Minh Lan: 
 

Minh Tâm thân mến, 
Tụi chị cảm ơn Tâm thật nhiều nhé đã luôn 

nhớ đến và gởi báo thiệt lẹ tới cho bạn bè ở xa 
như cái đám bên Canada này. 

Bây giờ thì chị chỉ việc lấy một ly trà nóng 
nè, một dĩa almond rang và một chiếc khăn 
quàng thật êm aí là..... A lê, tha hồ mà enjoy các 
bài trong tờ báo Xuân của trường nhà . Năm nay 
bên đây lạnh và nhiều tuyết quá Tâm ơi. Nhìn 
ngoài trời thì ..... mù mù mịt mịt! 

Đúng là chỉ ở nhà đọc báo là ....hạng nhất 
phải không Tâm? 
  Thân chúc hai em và gia đình luôn dzui dzẻ 
nhé. Chị hẹn gặp lại tụi em và bạn bè mùa Hè 
sắp đến. 
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CHS Huỳnh Xuân Khai: 
 
Anh Tâm thân mến! 
Ngày chờ đợi đã đến !  
Một tờ đặc san Xuân của tình thầy trò đong 

đầy cảm xúc, rất trân trọng  sự đóng góp  của 
quý Thầy Cô, của tất cả các anh chị, các bạn và 
đặc biệt người đã gom góp tất cả những tình cảm 
ấy vào một tờ báo Xuân đầy ý nghĩa. 
 
CHS Hà Như Nga: 

 
Đã nhận được Đặc San Trịnh Hoài Đức. Cám 

ơn tất cả anh chị em trong BBT và nhất là em 
Tâm thật là siêng năng. Chị ngưỡng một hai em 
lắm lắm. Chị sẽ gởi check đề tên em để đóng góp 
một ít cho thầy cô và bạn bè khó khăn.  Chị sẽ về 
Việt Nam vào giữa tháng 7 năm tới. Nhân dịp 
năm mới chúc em và các anh chị CHS được tràn 
đầy hạnh phúc và măy mắn… 
 
CHS Lý Thành Phước: 
 

Gởi bạn Minh Tâm và ban biên tập  đặc san 
THĐ Giáp Ngọ. 

Mình nhận được bản nháp cũa các bạn hơi trễ 
vì đường cáp quang truyền dẫn bị đứt giữa biển 
nên không truy cập được bản nháp sớm vì thế 
mình không gởi điều chỉnh kịp thời cho các bạn 
được. Phần mình định điều chỉnh là: ''Năm lớp 
10B4 thay thế cô Hoàng Thị Đàn Hội dạy sử địa 
là thầy Phạm Viết Tích và Môn sử địa lớp 11B4 
niên khóa 1969 - 1970 cũng do thầy Phạm Viết 
Tích giảng dạy. Qua trang nhà THĐ mình mới 
biết thầy Tích đã mất, chắc thầy không buồn đâu 
và biết đâu nhờ sự thiếu sót đó mà các bạn từng 
ngồi chung lớp với tôi có dịp để nhớ lại thầy xưa. 
Đặc san năm nay bài viết về trường THĐ phong 
phú hơn những năm khác đặc biệt là có những 
bài viết của các thầy cô nên đặc san có phần sinh 
động hơn. Mình định ngưng viết bài cho các bạn 
nhưng sự nhiệt tình của quí thầy cô khiến mình 
phài nghĩ lại cố gắng mỗi năm viết một bài cho 
trang nhà THĐ. bài sau phải có chất lượng cao 
hơn bài trước. Mình có tật ẩu khi có ý tưởng thì 
hý hoáy ghi chép, xong rồi chỉ xem sơ qua rồi 
điều chỉnh ít lỗi chính tả xong gởi cho các bạn 

ngay, nên thường xuyên có nhiều thiếu sót, mong 
các bạn trong ban biên tập thông cảm.  
 
CHS Lê Hữu Nghĩa: 
 

Cám ơn anh Tâm . Tui đã gởi link cho K4 
THĐ hai ngày rồi . 

Đặc San THĐ Xuân 2014 thiệt hay . Các anh 
càng làm càng hay , chắc phải tốn rất nhiều công 
sức . Bái phục và cám ơn rất nhiều . 
 
GS Đặng Văn Danh: 
 

Cảm nhận 
   (Tặng Kim Nên,Thúy Đinh,Huê Mỹ để cảm 
ơn về việc đã gởi tặng Đặc san Xuân Giáp Ngọ ) 
 
     Báo Xuân xuất bản Trang Nhà 
  Ban Biên Tập gởi làm quà đầu Xuân 
     Đọc đi đọc lại cả tuần 
  Vui buồn lẫn lộn thấy gần mà xa 
     Vui vì tình cảm chưa nhòa 
  Xa vì kỷ niệm đã xa lắm rồi 
     Vậy mà còn nhớ khôn nguôi 
  Những gì đã trải trong đời bên nhau 
     Gần vì tưởng mới ngày nào 
  Buồn vì tóc đã hai màu điểm sương 
     Quê nhà trường cũ thân thương 
  Người còn ở lại người nương xứ ngoài. 
 
CHS Lê Quang Phước: 

 
Đang đọc đặc san THĐ, mỗi ngày đọc một 

chút. Những bài thơ rất hay, vui, ý nhị ... Mình 
thích bài thơ "Lời Hối Lỗi Muộn Màng" của 
Sông Đê : “Ngày xưa Thầy bệnh em mừng, Học 
xong nửa buổi bỗng dưng được về ...”, cũng như 
bài Hoa Học Trò rất sâu sắc: “Thuở ban đầu-khó 
nhạt phai. Chỉ còn mang xuống tuyền đài thiên 
thu !” 

Bài Lớp Đệ Lục cũng hay. Từ Minh Tâm có 
trí nhớ thật siêu đẳng, nhờ đó mới nhớ chuyện 
thầy Tích mang máy ảnh để chụp cho lớp mình, 
rồi trận thua tụi Chín lừa (K12) v.v... TMT nhớ 
dai thiệt, hèn chi học giỏi từ bé. 
 
CHS Từ thị Cảnh: 
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Đã đọc hết cuốn báo xuân . Bài vở cũng hay 
nhất là những kỷ niệm về ngôi trường xưa và hầu 
như ai cũng luyến tiếc tuổi học trò và ngôi 
trường cũ. Bây giờ nhìn ngôi trường mới xây tuy 
đẹp hơn nhưng không còn những kỷ niệm về 
những lớp  học cũ nữa . Tất cả đều là quá khứ rồi  
Năm nay có Sương và thầy Phúc viết bài cũng 
hay . 
  
GS Nguyễn Tư Sán: 
 

Đặc san được trình bày trang nhã, mỹ thuật, 
nội dung phong phú, đặc sắc làm sống lại một 
thời đáng nhớ . Tôi rất thích .. 
 
CHS LTV: 
 

Báo xuân năm nay lại càng hay với nhiều 
cộng-tác-viên mới. 

Tâm-tình của các bạn trải ra trên mấy trang 
giấy trắng làm tôi thấy nao-nao. Ở tuổi mình bây 
giờ mà vẫn còn gắn-bó với trường xưa và thầy 
bạn cũ như vậy thật là đáng quý. 

Cám-ơn Tâm, các anh chị "đầu-đàn" và tất-cả 
các văn thi-sĩ THĐ thật nhiều nha! Rất cảm-
phục. 

Thân chúc cảc bạn một năm mới đầy hạnh-
phước. 
 
CHS HM: 
 

Xin gửi đến Thầy Cô và CHS của THĐ một 
năm vui tươi và hạnh phúc 
 

Hương Tết quê nhà xin thương gởi 
Bạn bè thương mến ở phương xa 
Ngày cận Tết mọi người luôn rộn rã 
Chậu mai vàng.. với bánh tét xanh 
 
Sáng mồng một nằm xem thơ bạn 
Như cùng nhau mừng đón Xuân sang 
Chim ríu rít trên cành như mừng tuổi 
Chúc mọi người luôn mãi vui tươi... 

 
CHS Nguyễn Kim Nên: 
 

* Cám ơn XK & HM đã cho đi chợ Tết bên 
quê nhà. 

 
Quê hương là hoa Mồng Gà vàng đỏ, 
Cầu " Bà Hai " rực rỡ chợ mùa Xuân. 
Chiều ba mươi hoa vẫn ngồi trông ngóng, 
Vắng bóng người từ Xuân đó chia ly. 
 
Quê hương là thùng Xoài xanh chợ Thủ, 
Gởi tặng ai chút chợ Tết Bình Dương. 
Người nhộn nhịp xôn xao vui hớn hở 
Sao thờ ơ... hàng gánh đợi người mua. 
 
Quê hương là cây Mít thơm đầy trái, 
Vườn xanh tươi thoang thoảng chút hương 

tình. 
Theo nàng Xuân trò đến thăm thầy cũ 
Bao ân tình ơn nghĩa mãi không phai. 
 
Quê hương là mái trường xưa chung bóng, 
Tuổi có buồn nhưng vẫn đượm tình thương. 
Xin chúc bạn phương xa mùa Xuân mới, 
Xuân chan hoà Ơn Phúc mãi trong ta. 

 
CHS THT: 

 
Mới lướt sơ qua đặc san, lòng nhiều nôn 

nóng ! nhưng muốn để dành đọc từ từ nó mới 
thấm. 
 
GS Nguyễn Trí Thành: 
 

Cám ơn Anh Chị về cuốn Đặc San quá hay. 
Trong đó chúng tôi đọc một bài của Anh có đề 
cập đến vấn đề sưu tầm tem thư. Chúng tôi có 
một quyển sách 300 trang với rất nhiều hình ảnh 
màu và chi tiết lịch sử của rất nhiều tem thư liên 
quan đến Phật Giáo. Không biết là Anh thích sưu 
tầm tem nên không mời Anh xem cuốn sách tem 
thư thật hiếm quý này. Vậy hôm nào Anh Chị 
rảnh hay có đi đâu gần nhà chúng tôi thì mời 
Anh Chị ghé xem cho vui. 

Thân chúc Anh Chị cùng quý quyến một 
Năm Mới Giáp Ngọ Sức Khoẻ, Bình An, Hạnh 
Phúc. 
 
Mến, 
 
CHS Từ Minh Thạnh: 
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Mình rất thích bài hát Xuân Đất Khách. Điệp 
Nông viết nhạc đơn giản nhưng rất hay. Bài thơ 
thì quá tuyệt vời, và Điệp Nông phổ nhạc cũng 
rất điệu nghệ, Gắn kết hài giữa nhạc và thơ. Điệu 
nhạc nhẹ nhàng rất hợp và làm sâu lắng ý của bài 
thơ. 
 
GS Đặng văn Danh: 

 
Đã đọc hết Đặc san Xuân Giáp Ngọ của 

trường ba bốn lần. Lời văn,thơ,  nhạc sao mà dễ 
thương quá. Dễ thương tới mức phải nghẹn ngào, 
tiếc   nuối tuổi học trò. Tuổi mà ai cũng có và đã 
để vuột mất,không làm sao níu kéo lại được. 
 
       Có trò nói rằng: 
   Còn đâu tuổi đẹp học trò 
   Qua sông mới thấy lái đò dễ thương 
 
       Có thầy nói rằng: 
   Qua sông không phải lụy đò 
   Trò nào cũng chở còn cho luôn chèo 
   Trò chèo thầy đứng trông theo 
   Thay thầy đưa đón trò nghèo sang sông. 
 
BSNQ:  
 

Theo bài Thỉnh Tào Kê của tác giả Hoàng 
Anh thì nhà nước cho phép cộ Bà trở lại (sau 
1975) từ năm 1979. Có lẽ có sự nhầm lẫn, theo 
tôi nhớ thì năm đó là 1987, lúc tôi đang học lớp 
10. Xin bà con nào biết lên tiếng xác nhận dùm. 
 
CHS Huỳnh Xuân Khai: 

 
Chiều 30 tết, mình ra chợ hoa xuân Bình 

Dương, trong biển người đi mua sắm ngày cuối 
năm, thấy một người phụ nữ và đứa con nhỏ 
đang ngồi bán những chậu hoa vạn thọ còn lại để 
về quê, tôi cũng chọn mua 4 chậu để chưng trước 
nhà mấy ngày Tết, hỏi thăm cô bán xong thì về 
đâu, cô bảo rằng phải ra xe đò về Bến Tre, tôi 
nhìn đồng hồ gần 7 giờ tối… 

Những chậu hoa vạn thọ, hình ảnh đứa bé và 
giọng nói buồn của Cô như ám ảnh tôi …. 

Cô ấy phải bán hết rồi mới ra bến xe, tìm xe 
về quê trong đêm tối… với những đồng tiền bán 
những chậu hoa đẹp đến cho mọi người, còn cô 

và đứa con nhỏ ấy, có kịp về đến nhà trong phút 
giao thừa!??? 
 
Tản Mạn Mùa Xuân 
 
Nàng Xuân ơi! Nàng đã đến! 
Đem ánh hồng rực rỡ đến muôn nơi! 
Nhưng… 
Len lỏi trong thân phận mỗi con người! 
Chút ấm áp đến phận đời đau khổ! 
Ở đâu đó, vẫn còn người nghèo khó! 
Xuân có vui, có đẹp đến mọi người! 
Và… 
Đời là thế, muôn đời vẫn thế! 
Niềm vui đâu, ban phát hết cho đời! 
Chút yên vui, hãy san sẻ mọi người. 
Mong ý nghĩa Xuân về thêm trọn vẹn! 
 
CHS HM: 
 
Tết đến rồi Thầy trò lại gặp 
Chúc mừng nhau sức khoẻ một năm 
Quà Xuân trao đến cùng "sư phụ" 
Đệ tử cùng nhau chúc tết Thầy 
Thầy bảy mí thì trò sáu mí... 
Ôn lại chuyện xưa mới hôm nào 
Nói cười rôm rả bên ly rượu 
Nhấp chén cùng say chan chứa tình 
 
BBKN: 
 
         Hôm nay ông Táo về Trời, 
Cho con gởi ké mấy lời trình tâu. 
         Ngọc Hoàng còn nhớ mấy câu 
Học trò phá phách còn ngầu hơn ma. 
         Thầy già trò cũng không tha, 
Trẻ thời biếu " sắn ", khi già tặng " thơ " 
          Một ngày nỗi hứng vẩn vơ, 
Rủ nhau gác bút, tỉnh bơ bỏ thầy 
          Ban đầu vui quá thấy hay 
Bây giờ lặn hết....tội thầy trò ơi 
          Ngọc Hoàng xét xử... Ngài ơi! 
Phạt mấy đứa đó...." làm thơ " đền bù. 
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Phụ trách tổng quát: Từ Minh Tâm 
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Nông Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Công Tế, Đỗ Mỹ Loan, Lý Thành Phước,  
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và nhiều bạn khác... 
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Có thể đọc Đặc San Xuân Ất Mùi 2015 

trên trang nhà CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Bình Dương 
http://trinhhoaiduc.netfirms.com 

(không có www.) 
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