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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 Quỹ: 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 Bính Thân 2016 
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 anh chị cựu học sinh Trịnh 
Hoài Đức thân mến, 
 Nhờ sự hợp tác nồng nhiệt của quý thầy cô 
và anh chị, đặc san Trịnh Hoài Đức Xuân Bính 
Thân đã ra mắt đúng hẹn.  
 Như thường lệ, nội dung của đặc san chú 
trọng về những kỷ niệm về trường Trịnh Hoài 
Đức và Xuân trên quê hương Bình Dương. Sau 
thời gian kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của 
nhiều tác giả trong ngoài nước, BBT rất tự hào 
nhận xét đặc san của chúng ta cũng tương đối 
phong phú thể hiện tình cảm của chúng ta về 
mái trường xưa. 
 Đặc san năm nay có nhiều tùy bút và hồi ký 
của quý anh chị CHS viết về thời gian học ở 
THĐ. Có lúc BBT tưởng rằng qua những đặc 
san trước đây, chúng ta đã được đọc khá nhiều 
sáng tác tương đối đầy đủ về những sinh hoạt 
của trường trong thời gian từ khi thành lập tới 
năm 1975,  nhưng chúng tôi rất ngạc nhiên khi 
thấy mọi người vẫn còn rất nhiều tình cảm 
quyến luyến và nếu có cơ hội sẽ được phát biểu 
một cách chân thành và sâu sắc. Những bài viết 
trong đặc san nầy của Huỳnh Thanh Hùng, Lưu 
Từ, Nhật Lệ Nguyên Thy, Trần Ngọc Sương, Từ 
Minh Tâm, Nguyễn Thị Quyền, Nguyễn Văn 
Lâm... sẽ là thí dụ cho nhận xét đó.  
 Đó đây trong đặc san năm nay, chúng ta sẽ 
được đọc những bài thơ rất trữ tình và lãng mạn 
của những nhà thơ xuất thân từ trường Trịnh 
Hoài Đức. Những năm qua, chúng ta đã có dịp 
làm quen với những sáng tác của Thiên Thai, 
Thạch Thảo, Vĩnh Xuyên, Chu Ngạn Thư, Đỗ 
Mỹ Loan, Hạt Cát, Huỳnh Hoàng Anh, Nhật Lệ 
Nguyên Thy, Hà Thị Cúc, Đồ Ngông... nhưng ít 
ai biết rằng những CHS của chúng ta đã có 
những sáng tác được in thành tác phẩm. Đó là 
những đứa con tinh thần của Thạch Thảo, Chu 
Ngạn Thư, Hoàng Anh, Đỗ Mỹ Loan... Riêng về 
Đỗ Mỹ Loan, chị đã có tới 8 tác phẩm được 
nhiều nhà xuất bản in ấn và phát hành. Điều đó 
chứng tỏ thơ của chị đã được đánh giá rất cao 
của các thi đàn trong nước. Xin chúc mừng chị. 

 Ngoài những bài thơ đặc sắc của những nhà 
thơ thành danh và tài tử, đặc san năm nay có một 
phát hiện đặc biệt. Đó là tập thơ của một CHS đã 
mãn phần hàng chục năm trước. Đó là tập thơ 
của bạn Nguyễn Hữu Hiệp (nam) do bạn Nhật 
Lệ Nguyên Thy mới tìm được và gởi cho BBT 
để giới thiệu đến với chúng ta (xin cám ơn 
NLNT). Không ai ngờ một Trưởng Ban Học Tập 
nghiêm chỉnh của khóa 11 ngày nào cũng rất 
lãng mạn và đã để lại cho đời một tập thơ tự viết 
và tự trang trí rất đặc sắc. 
 Về nhạc, năm nay CHS Lê Hữu Nghĩa vẫn 
sáng tác đều đặn nhiều nhạc phẩm mới nhưng do 
số trang giới hạn không thể phổ biến hết, đặc san 
năm nay chỉ xin giới thiệu tác phẩm Phai Tàn, 
một hợp soạn của anh và Con Gà Què. 
 Nhớ về Bình Dương xưa, năm nay có bài 
viết của Minh Tâm về những ngôi trường ở tỉnh 
nhà. Thêm vào đó là bài viết về Nhà cổ ở Bình 
Dương của thầy Phan Thanh Đào. Thầy là một 
học giả quan tâm rất nhiều đến lịch sử của quê 
hương Bình Dương. Thầy mất đi quả là một thiệt 
thòi to lớn cho việc tìm về nguồn gốc và sinh 
hoạt quê mình thời xa xưa. Đăng lại bài viết của 
thầy, BBT hy vọng chúng ta cùng nhớ đến một 
vị thầy khả kính với một tác phẩm nghiên cứu 
sâu sắc, để chúng ta cùng tự hào về quê hương 
thân yêu của mình. Viết về Lái Thiêu, Lưu 
Thanh Bình nhắc về những kỷ niệm về Cầu Ông 
Bố.  Ngày nay, nơi đây là một vùng thương mại 
công nghiệp trù phú nhưng ít ai biết rằng xưa kia 
đây là một vùng nông thôn ruộng vườn xanh 
mát. Lưu Thanh Bình còn viết về Phước Long. 
Đây là một tỉnh giáp ranh với Bình Dương và 
người Bình Dương ai cũng biết nhưng ít ai có 
dịp đi đến. Hai bài viết của Lưu Thanh Bình đưa 
chúng ta về với những thời gian nhiều kỷ niệm 
trong quá khứ, nhắc lại tình đất, tình người của 
Bình Dương thuở  nào... Bên cạnh đó, còn có 
một bài viết của Nguyên Thảo về những khu 
rừng đã mất ở Bình Dương. Nguyên Thảo là 
người có nhiều kỷ niệm và nhớ rất nhiều địa 
danh ở Bình Dương. Bài viết của anh sẽ đưa 
chúng ta về một thời thơ ấu ở quê nhà. 
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 Về thư tín, năm nay ngoài những thư khích 
lệ thông thường, BBT nhận được thư của bạn 
Nguyễn Thanh Long thảo luận về bài viết "Ai 
Là Tác Giả?" của Minh Tâm. Đó là một tiết lộ 
mới về bức tượng Trịnh Hoài Đức. Hy vọng sẽ 
có thêm tin tức để tìm ra sự thật. Mời quý bạn 
tìm đọc phần nầy và góp thêm ý kiến.  
 Đặc san năm nay có sự tham gia của các tác 
giả mới là Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Thị 
Quyền, Phương Nguyễn,  và Thúy Trần. Xin 
cám ơn những bài viết đặc sắc của các bạn. 
Trong khi đó có một số bạn đã từng tham gia 
vào đặc san những năm trước, năm nay lại vắng 
mặt. Hy vọng sang năm đặc san sẽ có sự tham 
gia đông đủ của mọi người để cho vườn hoa văn 
nghệ của chúng ta có thêm nhiều hương sắc. 
Ngoài ra, đặc san Trịnh Hoài Đức chủ trương 
chỉ là nơi nối kết và thắt chặt tình bạn nên không 
tiện đăng các bài viết có tính thời sự hay chánh 
trị, do đó một số sáng tác đã không được chọn 
đăng hay cắt bỏ những đoạn không phù hợp vì lý 
do nầy, mong quý anh chị thông cảm. 
 BBT rất hân hoan giới thiệu Đặc San Trịnh 
Hoài Đức Xuân Bính Thân với quý thầy cô và 
các anh chị. Đặc san hoàn thành đúng hạn là do 
công sức mọi người. 
 Trước thềm năm mới Bính Thân, BBT đặc 
san Trịnh Hoài Đức xuân Bính Thân xin chân 
thành cảm tạ quý thầy cô và các bạn đã ủng hộ 
tinh thần và đóng góp bài vở cho đặc san năm 
nay. Kính chúc toàn thể thầy cô và quý anh chị 
CHS một năm mới an khang, vạn sự như ý. Bây 
giờ xin mời quý thầy cô và anh chị cựu học sinh 
bước  vào vườn hoa văn nghệ của chúng ta... 
 
Ban Biên Tập 
Đặc san THĐ - Xuân Bính Thân 2016 
 

 

 
 
 
 

 
 

Đầu Năm Khai Bút 
 
Đầu năm khai bút, viết điều hay 
Cầu chúc cho nhau lắm phát tài 
Phước Lộc đông đầy, vui cái “hỉ” 
Cát Tường hội tụ, được nhiều “may” 
Xuân về, phơi phới hoa đua nở 
Tết đến, thênh thang người đón ngày  
Năm mới, vươn lên, thời vận tới 
Nắm ngay “một thuở ngàn năm” này! 
 
 
Tết Quê Xưa 
 
Ngày Tết trên quê, nắng lại vàng 
Trẻ con nô nức đón Xuân sang 
Khô ran đồng cỏ, chân mau bước 
Tấp nập ven đường, chuyện nói vang 
Thăm viếng, người người câu chúc tụng 
Chào may, phố phố lân lên đàn 
Tiếng rao, tiếng pháo đầy riêng góc 
Ngày mới, đầu năm, trống mở màn. 
 
Nguyên Thảo 
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Nguyễn Kim Nên 
 

Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em 
cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức thân mến, 

Mỗi lần Tết Nguyên Đán sắp đến là lúc Đặc 
San Xuân Trịnh Hoài Đức được tái ngộ cùng 
quý thầy cô và quý anh chị em CHS ở hải ngoại 
cũng như ở quê nhà.  
     Năm nay với tình thương bao la của cố GS 
Nguyễn văn Mẹo đã dành cho các học sinh 
THĐ, trước khi qua đời, thầy có nhã ý tặng một 
số Đặc San Xuân Bính Thân để làm món quà 
tinh thần cho chúng ta nên hội cố gắng in đặc 
san với số lượng nhỏ dành cho quý thầy cô và 
các anh chị cựu học sinh ở Nam California và 
Houston. 
     Riêng các bạn ở xa, Hội vẫn tiếp tục phát 
hành đặc san trên trang nhà của Hội vì Hội 
không có đủ ngân quỹ để ấn loát, cũng như 
phương tiện và địa chỉ từng người để gởi đến 
từng hội viên. Hy vọng quý anh chị em ở 
phương xa vẫn vui vẻ thưởng thức báo Xuân qua 
trang nhà THĐ. Riêng quý anh chị nào muốn có 
bản in để đọc cho tiện, có thể liên lạc với Ban 
Biên Tập để biết cách trả cước phí cho việc gởi 
đặc san tới tận nhà. 
     Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em 
thân mến, 
     Qua 6 năm dài hoạt động, Hội Ái Hữu Cựu 
Giáo Sư và Cựu Học sinh Trịnh Hoài Đức vẫn 
duy trì tình hữu ái giữa thầy trò và giữa bạn 
đồng môn, không ngoài mục đích nối kết nhịp 
cầu thân hữu giữa các CGS và CHS trong và 
ngoài nước, với những kỷ niệm xa xưa của 
những ngày chung bóng dưới mái trường thân 
yêu.  
    Đặc San Xuân cũng là nơi gặp gỡ, trao cho 
nhau những ngày xưa thân ái qua những bài viết 
đơn sơ nhưng đầy tình người. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý bạn 
đã nhiệt tình đóng góp bài vở để Đặc San Xuân 
Bính Thân được phong phú, dồi dào hơn. Đặc 
biệt cám ơn CHS Từ Minh Tâm đã sáng lập 
kiêm chủ bút và đã hy sinh rất nhiều thì giờ quý 

báu, để hoàn thành Đặc San Xuân  gởi đến quý 
thầy cô và quý anh chị em THĐ nhân dịp Xuân 
về. 
     Nhìn lại một năm qua, Hội chúng ta tuy 
không có những chương trình đặc biệt sống 
động, nhưng những sinh hoạt vẫn tiếp diễn đều 
đặn từ trong nước cho tới hải ngoại. 
     Tại quê nhà, năm nay các CHS vẫn họp mặt 
thường niên vào ngày mùng 1 tháng 5, để chúc 
mừng 50 năm của khoá 11, và cũng là ngày rất 
đặc biệt kỷ niệm 60 mươi năm thành lập trường 
Trung Học Trịnh Hoài Đức. Buổi lễ đã được tổ 
chức rất trọng thể tại sân trường THĐ với sự 
tham dự của rất đông thầy cô và các anh chị em 
CHS. Cảm động nhất là các anh chị khoá đầu 
đàn đã làm gương sáng cho các khoá đàn em. 
Anh Trần kim Huê đại diện cho các anh chị 
khoá 1 tại quê nhà và hải ngoại đã tặng 18 học 
bổng cho học sinh nghèo và học giỏi của trường. 
Mỗi học bổng giá trị 1 triệu đồng VN. 
     Trở lại Nam Cali, theo truyền thống ở nước 
Mỹ là Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day) vào 
tháng 5, các anh chị CHS/THĐ gồm có anh chị 
Kim Sang, Trần Văn Ngôi, Nguyễn Thị Phương, 
Cẩm Hồng, Trần Kim Vàng, Nguyễn Ngọc Phát, 
Nguyễn Thị Đổi, Võ Ngọc Mai, Thuỷ…đã đến 
thăm cô Đức tại tư gia. 
     Tháng 6 chúng ta lại có tin vui là GS Trần 
Quang Tuấn (Trần Văn Em), GS Nguyễn Thị 
Phương, GS Nguyễn Văn Lý (phu quân của 
CHS/THĐ cũng là GS Nguyễn Thị Phương),  đã 
được vinh danh trong ngày Tôn Sư Trọng Đạo tổ 
chức tại Nam Cali. Xin chúc mừng quý thầy cô. 
     Mùa Hè ở Cali không phượng hồng đỏ, 
không tiếng ve sầu, nhưng âm vang rộn ràng, vui 
tươi bởi những tiếng nói cười vang vang của 
ngày họp mặt tháng 7. Có khoảng 70 GS và 
CHS đến tham dự. Đặc biệt buổi họp mặt còn có 
sự hiện diện của một số GS trường An Mỹ đến 
chung vui. 
     Hoan hô tinh thần đoàn kết, tương thân tương 
trợ của các bạn khoá 12 tại quê nhà, đã sum vầy 
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Nam Cali họp mặt hè 2015 

tái ngộ ngày 2 tháng 9 với khoảng 60 bạn về 
tham dự. Các bạn khoá 12 đã âm thầm hoạt động 
nhiều năm qua và đã từng tương trợ các em học 
sinh nghèo của trường chúng ta. Mến chúc các 
bạn khoá 12 luôn phát triển tình bác ái trên con 
đường phục vụ trường xưa. 
     Trở lại Nam Cali một lần nữa vào giữa tháng 
11, nhân dịp có vài anh chị ở tiểu bang xa về 
chơi, các anh chị khoá 1 đã có một buổi họp mặt 
rất thân mật với sự hiện diện của cô Đức. 
     Kế tiếp là sinh nhật thứ 84 của thầy Nguyễn 
Thanh Liêm đã được tổ chức long trọng với sự 
tham dự rất đông của quý thầy cô và CHS. Nhân 
dịp này thầy Nguyễn Thanh Liêm cũng ra mắt 
một quyển sách là Tuyển Tập Nguyễn Thanh 
Liêm. Mừng sinh nhật thầy, chúng em chân 
thành xin kính chúc thầy sức khoẻ dồi dào và 
mọi sự an vui. 
     Cuối năm 2015, trong tinh thần “vui chơi vẫn 
nhớ ơn thầy cô”, quý chị khoá 8 trong chuyến du 
ngoạn niềm Tây, đã ghé Cây Lậy thăm viếng cô 
Nguyễn Kim Hưng. Buổi hội ngộ thật cảm 
động…Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài 

trên gương mặt khắc khổ  của cô giáo xưa, trước 
tấm tâm tình các trò dành cho cô. 
     Tính đến ngày thành lập trường Trung Học 
Trịnh Hoài Đức đến nay đã 60 năm, bằng 
khoảng thời gian của một đời người, giờ đây 
không gian đã đổi thay, con người cũng tàn phai 
theo tạo hoá… Thầy lẫn trò da đã nhăn, tóc đã 
bạc, sức khoẻ suy yếu theo thời gian…nên sự 
mất mát biệt ly làm sao tránh khỏi. Trong năm 
qua chúng ta đã phải thương tiếc tiễn đưa GS 
khả kính Trần Thị Thịnh, cùng một số anh chị 
em CHS đã vĩnh biệt ra đi. Xin cầu nguyện cho 
cô Thịnh và các anh chị quá vãng được sớm tiêu 
diêu miền lạc cảnh. 
     Kính thưa quý thầy cô và các anh chị em thân 
mến, 
     Ban Điều Hành chúng tôi đã bắt đầu bận rộn 
với những sinh hoạt của Hội trong năm mới sắp 
đến. Ngoài việc lo ráo ríết để hoàn thành  Đặc 
San Xuân Bính Thân 2016 ra mắt đúng dự định 
chúng ta còn có chương trình Tết Thầy như mọi 
năm. Món quà Tết không là bao nhưng tràn đầy 
giá trị tinh thần, qua những sự đóng góp, họp 
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mặt thân hữu, thăm viếng, mừng tuổi thầy cô ở 
quê nhà hay hải ngoại. Điều nầy thể hiện lòng 
tôn kính và nhớ công ơn dạy dỗ của quý thầy cô, 
và tình đoàn kết của CHS/THĐ.  
     Ban Điều Hành chúng tôi chân thành cảm ơn 
quý anh chị cộng tác viên, quý thầy cô cùng quý 
CHS luôn luôn rộng rãi giúp đỡ, và nhờ đó BĐH 
có cơ hội phục vụ cho Hội tốt đẹp hơn. 
     Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em 
thân mến, 
     Ban Điều Hành chúng tôi xin kính mời quý 
thầy cô và quý anh chị em CHS/THĐ, dành chút 
thì giờ về tham dự ngày “Đại Hội Toàn Cầu 
Trịnh Hoài Đức kỳ 4” sẽ được tổ chức long 
trọng tại miền Nam California vào mùa Hè năm 
nay (xin mời vào trang nhà THĐ để biết thêm 
chi tiết). 
     Đây là dịp gặp gỡ, sum họp hiếm có của đại 
gia đình THĐ (hiếm có vì 2 năm mới tổ chức 1 
lần, mà bây giờ chúng ta đa số đã ngoài 60, 
70…). Tham dự ngày ĐH là dịp hội ngộ thầy cô 
và bạn học thân thương cùng trường.  Tham gia 
đi du ngoạn là sống lại cái thời “nhất quỷ, nhì 
ma, thứ ba học trò” với những câu chuyện vui 
cười…( không dám phổ biến trên trang nhà). Ba 
ngày du ngoạn, vui sống bên nhau, chia cho 
nhau những kỷ niệm, những vui buồn cuộc sống, 
chắc chắn sẽ là giây phút vui tươi, an bình nhất 
cho quý vị trong ngày ĐH. 
    Kính thưa quý thầy cô và quý anh chị em thân 
mến, 
     Sau hết là một sự kiện quan trọng có liên 
quan đến tương lai của Hội. Như quý vị đã biết 
theo nội quy, cứ mỗi 2 năm ngày đại hội sẽ bầu 
Ban Điều Hành mới, với các chức vụ Hội 
Trưởng, Hội Phó…v…v. 
     Đại Hội kỳ 3, chúng ta đã không bầu chọn 
được một Tân Hội Trưởng và vì tương lai của 
Hội, chúng tôi - Nguyễn Kim Nên đã tạm đảm 
trách điều hành Hội trong 2 năm qua. Hai năm 
phục vụ chúng tôi đã cố gắng chu toàn nhiệm vụ 
với sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của HP Từ 
Minh Tâm, Ban Cố Vấn,Thủ quỹ Vương Gái, 
đặc biệt chị Nguyễn Thị Phương đại diện chi hội 
Nam Cali đã sốt sắng đảm trách mọi sinh hoạt ở 
Nam Cali. 
     Chúng tôi xin thành thật chia sẻ cảm nghĩ 
trong 2 năm nhận chức XLTV Hội Trưởng.  

     Sự trở ngại nhất cho việc phục vụ Hội là 
chúng tôi ở tiểu bang Texas, quá xa tiểu bang 
Califonia (xa hơn Sài Gòn – Hà Nội). Nam Cali 
là nơi quy tụ nhiều thầy cô và CHS nhất, nên chi 
hội Nam Cali rất bận rộn đảm trách mọi sinh 
hoạt của Hội.  
     Để chúng ta có một Tân Hội Trưởng phục vụ 
dễ dàng, thuận tiện cho Hội, chúng tôi xin thiết 
tha mời gọi quý anh chị em ở tiểu bang 
California, tình nguyện dấn thân vào chức vụ 
này, để Hội được phát triển tốt đẹp hơn. Xin 
chân thành cảm tạ tất cả quý vị. 
    Nhân dịp Xuân về, chúng tôi mạn phép xin 
được đại diện cho tất cả các anh chị trong Ban 
Điều Hành. Chân thành kính chúc quý thầy cô, 
quý anh chị em CHS/THĐ và gia quyến một 
Năm Mới thật nhiều may mắn, sức khoẻ và bình 
an. 
 
     Trân trọng kính chào, 
 
     Nguyễn Kim Nên 
     XLTV Hội Trưởng 
     Hội Ái Hữu CGS & HS THĐ  
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Trần Thị Hoàng Tân 

 
Tuổi thơ tôi không có được những ngày sống 

êm đềm bên ông bà nơi miền quê sông nước, 
mảnh đất “chôn nhau cắt rốn’’ của cả Ba và Má 
tôi. Khi Ba Má phải tha hương đến vùng đất mới, 
chị em tôi lần lượt nhận nơi này làm quê hương. 
Chúng tôi lớn lên trong ngôi nhà gỗ bên một 
cánh rừng xanh ngắt, ở đó có những hàng cây 
cao vút chen chút lối mòn, rất nhiều dây leo, 
chùm gửi, quấn quanh những thân cổ thụ, tạo 
thành nhiều dáng hình thật kỳ bí ! . Lối qua rừng 
là con đường tắt từ nhà đến nơi ba tôi làm việc. 
Chị em tôi thường rủ nhau chạy xuyên qua 
những hàng cây rậm rạp, những hàng cây chỉ 
nhường cho ông mặt trời len lỏi chút ánh sáng 
qua các khe, từ những tán lá cao ngất ngưỡng. 
Rồi những buổi chiều khi băng qua cánh rừng trở 
về nhà, chị em tôi đều cố chạy thật nhanh trước 
khi mặt trời xuống thấp vì đứa nào cũng rất sợ 
cái bóng tối bao trùm, dù hàng ngày đã quá thân 
quen. Trong cái màn đen thâm u, những thân cây 
mang đầy chùm gửi bỗng chốc trở nên vô cùng 
ma quái ! Nhưng những buổi sáng, trưa, thì khu 
rừng lại là cả một thế giới không gì thích thú 
hơn, chị em tôi có cả một lối đi mát rượi để thơ 
thẩn, nhất là vào mùa hè, khi tiếng ve râm ran 
khắp cả tán rừng, những bụi cây rừng thấp lại 
đầy “chiến lợi phẩm’’ : những quả cò ke đen 
muồi ngọt lịm , những chùm cơm rượu hồng tươi 
chín mọng, trái mây ngọt chát xen chút vị chua, 
thêm vào đó là trái cơm nguội, trái trường, bứa 
chua, chùm bao, thù lù, sim dại … Quá nhiều sản 
vật ngon lành của rừng, ngọt - nhạt, chát - chua 
đủ đầy hương vị, những hương vị mà tuổi thơ ai 
đã từng nếm trải, sẽ mãi mãi mang theo suốt cả 
một đời ! 

Ngày tháng trôi theo những trò chơi tuổi thơ 
xếp lại dần, ngoài các buổi học chị em tôi bắt 
đầu biết phụ giúp má, biết chia sẻ giọt mồ hôi 
nhọc nhằn của Ba, đứa nào cũng cố gắng học 

hành. Hai chị tôi đều là những học sinh giỏi văn. 
Những bài làm văn của chị hai tôi luôn được 
thầy cô chọn đọc trước lớp. Có lẽ nhờ thế mà chị 
em tôi đã lớn lên cùng những câu truyện cổ tích, 
mà hầu hết là những dị bản từ trí tưởng đầy hư 
cấu của hai chị tôi. Nhất là chị thứ ba, chị đã kể 
cho chúng tôi nghe rất nhiều cổ tích và cả những 
câu truyện từ tiểu thuyết, truyện phim … 

 Chị còn sáng tác cả kết cục của những câu 
truyện chưa có hồi kết trên các sách, báo, mà chị 
đã đọc được. Nhiều lúc, chị còn cố tình thay đổi 
nội dung câu truyện theo ý muốn, cả lũ em chị - 
là mấy đứa tôi - lúc nào cũng ngồi bu quanh, há 
hốc theo dõi từng tình tiết các chị vừa kể, vừa 
giặt cả thau quần áo của cả nhà. Đây là công việc 
hàng ngày mà hai chị tôi thường đỡ đần thay má. 
Chúng tôi ngồi quanh nghe kể truyện, chỉ thỉnh 
thoảng phải đứng lên múc từng ca nước đổ vào 
thau theo chỉ bảo của hai chị, đó là phần đóng 
góp của chúng tôi vào “nhiệm vụ giặt giũ” để 
được nghe những câu truyện kể, mà trong thế 
giới tuổi thơ của chúng tôi ngày đó, thật không 
có gì hay, đẹp hơn .  
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Học hết lớp 12 trường tỉnh, chị em tôi lần 
lượt nối tiếp nhau về thành phố vào giảng đường 
đại học, bắt đầu những ngày rời xa tổ ấm, bắt 
đầu ngả rẽ từng số phận người ! Chiếc cầu nối 
đêm - ngày cứ xuôi từng nhịp một, dần dần chỉ 
còn lại má ba trong căn nhà ngày thêm vắng vẻ, 
chỉ hai người già cô quạnh trong cái khoảng 
trống mênh mang mà các con đã vô tình bỏ lại !  

Đến một lúc: hạnh phúc, yêu thương, buồn 
vui, sướng khổ … một đời người đều ở lại phía 
sau lưng! Nhưng có mấy ai không khao khát một 
lần được quay trở lại để được sống trong vòng 
tay che chở của Ba, hơi ấm yêu thương của Má, 
một lần bên mâm cơm đủ cả nhà ! … 

Dẫu đoạn đường ngắn, dài của mỗi đời người 
cứ mờ mờ vô định, nhưng rồi ta vẫn phải bước 
đi, quá nhiều lúc sự hoài mong biến con đường 
phía trước thành những giấc mơ lạc lối, những 
giấc mơ không tìm được đường về, cứ lặp đi, lặp 
lại trong giấc ngủ của chúng ta. Chẳng phải là 
nỗi ám ảnh khát khao, tìm lối để quay về nơi 
chốn mà ta đã để lại phía sau lưng đó sao ?. Đời 
người là một chuỗi đuổi bắt kiếm tìm, thứ mà ta 
gọi là hạnh phúc, thật ra chính là nụ tầm xuân mà 
mỗi dáng hình, mỗi sắc màu, lại rất khác nhau 
trong tâm tưởng của mỗi người. Tuổi thơ của tôi, 
yêu thương của tôi, là nụ tầm xuân tôi luôn khát 
khao tìm kiếm dẫu vẫn biết rằng mãi mãi tầm 
xuân chỉ nở một mùa thôi !... 

 
 

 

 

 

Thơ Vĩnh Xuyên 

 
 
Trường Trịnh Hoài Đức  
Vui Tết Bính Thân  
  
Mưỡu 
  
Ất Mùi bình ổn lướt qua 
Đón chào năm mới hiền hòa đẹp tươi 
Bính Thân rộn rã tiếng cười 
Gia đình hạnh phúc, mọi người an khang 
  
Hát nói 
  
Chiều ba mươi Tết 
Dâng cỗ bàn cùng bánh tét rước ông bà 
Về chung vui phù hộ chúng ta 
Tục lệ đó nghìn xưa thành truyền thống 
Cha mẹ hân hoan trong cuộc sống 
Cháu con phấn khởi giữa dòng đời 
Cả nhà sang năm mới được thảnh thơi 
Đầy tài lộc đẹp trang đời, cầu chúc 
Đường thịnh vượng thênh thang luôn tiếp 

tục 
Trịnh Hoài Đức trong đoàn kết thân yêu 
Xuân sang hạnh phúc càng nhiều. 
                                                             
Câu đối Tết Bính Thân 
  
Ủa! Xuân đến thế sao? Chẳng lẽ khoanh 

tay nhìn dáng Tết. 
Ừ ! Tết về rồi đó! Nhanh tay vẩy bút viết 

thơ Xuân. 
  
Đất Thủ anh hùng lưu sử sách. 
Bình Dương bất khuất rạng non sông. 
 
Vĩnh Xuyên
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Từ Minh Tâm 
 

Hầu hết học sinh Trịnh Hoài Đức nhứt là 
những bạn học các lớp đệ nhứt cấp vào thập niên 
1960-1970 đều được học môn Hội Họa với thầy 
Lê văn Bình. Giống như môn Nhạc do thầy 
Nguyễn Bé Tám phụ trách, môn Vẽ (Hội Họa) do 
thầy Bình hướng dẫn dạy mỗi lớp 1 giờ / một 
tuần. Thầy rất hiền và học sinh rất mến thầy, tiếc 
rằng hiện nay thầy ở đâu thì không ai biết. Với 
lòng quý mến thầy, chúng tôi tìm kiếm khắp nơi 
mà chưa được, tuy nhiên trong quá trình tìm tòi, 
tôi ngạc nhiên biết rằng thầy là một người khá nổi 
tiếng và tiểu sử của thầy được ghi vào tài liệu 
Who's Who in Vietnam - 1974. Quyển sách nầy 
ghi nhận những nhân vật nổi tiếng ở Miền Nam 
lúc đó. Qua đó chúng ta có một số tin tức về thầy 
Lê văn Bình như sau: 

Thầy sinh ngày 18/6/1939 tại Hòa Bình , Bắc 
Phần. Thầy tốt nghiệp Trường Cao Đẵng Mỹ 
Thuật Gia Định năm 1960 chuyên về vẽ tranh sơn 
dầu và tranh lụa. Thầy là giáo sư môn hội họa tại 
các trường Trịnh Hoài Đức (1961-1970), Mạc 
đỉnh Chi, Regina Pacis (1966-1968) và Trung 
Học Cộng Đồng Quận 6 Sài Gòn. 
 

 
GS Lê văn Bình (hình lấy từ internet) 

 
Thầy là người đã thực hiện nhiều cuộc triển 

lãm ở Việt Nam và ở Pháp cũng như có tranh 

tham dự cuộc Triển Lãm Mỹ Thuật Quốc Tế tại 
Paris năm 1960. 

Nhiều tác phẩm của thầy được những giải 
thưởng giá trị như: 

- Huy chương bạc cuộc triển lãm Mỹ Thuật 
Công Giáo năm 1955 với tác phẩm Mẹ Bồng 
Con. 

- Huy chương đồng do Bộ Thông Tin trao 
tặng với tác phẩm Khâu Vá (năm 1968) 

- Huy chương vàng với bằng khen danh dự 
của giải Văn Hóa Nghệ Thuật năm 1969 với tác 
phẩm Hoa Thanh Bình. Đây là giải thưởng cao 
quý nhứt ghi nhận tài năng và sự sáng tạo của 
thầy. 
 

 
Một tác phẩm của thầy Lê văn Bình 

 
Trong thời gian thầy dạy ở Trịnh Hoài Đức 

(1961-1970) thầy được học sinh rất quý mến. Dù 
môn Vẽ không phải là môn học để thi nhưng 
chúng tôi rất thích. Học môn nầy không phải để 
thành họa sĩ mà nhờ biết cách bố cục một bức 
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tranh, biết cách chọn màu, pha màu, vẽ chữ, trang 
trí ... mà chúng tôi áp dụng cho công việc sau nầy. 
Như hiện nay, tuy tôi làm việc về kỹ thuật nhưng 
kiến thức về hội họa và mỹ thuật do thầy truyền 
dạy rất có ích trong công tác của mình. Về thầy 
Bình, tôi rất quý mến thầy vì thầy rất hiền, cho 
điểm rộng rãi, lúc nào tranh hay bài làm môn vẽ 
của tôi cũng được điểm cao. Các bạn nữ còn khoe 
rằng đôi khi bài vẽ của bạn dù đã được thầy cho 9 
điểm thì vẫn có thể "kèo nài" để thầy cho luôn 10 
điểm. Nhiều bạn khác cũng có cảm tưởng rất tốt 
về thầy: 

Bạn Trần Bảo Thúy (K 14): Lâu quá không có 
tin tức về thầy. Thầy rất hiền lành. 

Bạn Huỳnh thị Nhung (K 13): Thương ơi là 
thương, thầy Bình dạy Vẽ chìu chuộng học trò hết 
biết. 

Bạn Trần Ngọc Sương (K 12): Tôi nhớ có lần 
thầy đoạt giải thưởng 100 ngàn về một bức tranh 
Tết khoảng năm 1970. Lúc đó thầy Bùi Thế San 
có chúc mừng một họa sĩ tài hoa. 

Bạn Huỳnh Thanh Hùng (K 11): Thầy rất 
hiền, không bao giờ la rầy học sinh.  

Bạn Trần thị Nhung (K 11): Mình học các 
môn nhiệm ý (âm nhạc, hội hoa, nữ công) ở các 
lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ trong 3 năm liên tiếp. 
Môn Nhạc thì học với thầy Nguyễn Bé Tám. Môn 
Nữ Công thì học cô chung Hữu Hiếu. Môn vẽ 
mình học với thầy Bình.  

Thầy hay cho cả lớp xem hình chụp tranh của 
thầy vẽ. Đa số là tranh lụa chủ đề mẹ con (người 
phụ nữ trẻ Việt Nam đang bồng con với nét mặt 
dịu hiền, đứa con thường để tóc chỏm hoặc 3 vá). 
Thầy thường cười thật tươi như khích lệ các học 
trò nhỏ đang ngắm tranh của thầy!. 

Học sinh được thầy Lê văn Bình hướng dẫn 
vẽ bằng cọ và màu tuýp pha nước cho chủ đề 
trang trí các hình vuông, tròn, vành khăn, cây 
quạt xòe, lập thể, tĩnh vật...) và tranh tự do. 

Hồi đó, mỗi lần vẽ tranh tự do, lớp mình 
thường vẽ tranh chúc Tết có cành mai, tràng pháo 
nổ, múa lân, ông Địa, và mấy đứa nhỏ đi lượm 
pháo, có đứa vòng tay chúc Tết ông bà để nhận 
tiền lì xì. Tất cả các nhân vật trong tranh đều mặc 
quốc phục Việt Nam. Tranh nào cũng có màu sắc 
tươi vui rực rỡ...! 

Ngoài ra, chúng tôi còn vẽ tranh phong cảnh 
có đồng lúa, nhà cửa, cây cối, có cánh cò bay 
lượn... đủ thứ trên đời luôn ! 

Còn nhớ  khi hướng dẫn pha màu, để cho học 
sinh dễ nhớ, thầy đọc câu thơ vui lục bát như sau: 

Ông xanh mà lấy bà vàng 
Đẻ ra một nàng... màu xanh lá cây. 
Thêm vào đó, chúng tôi còn được học vẽ phối 

cảnh cái ghế đẩu, vẽ truyền chân cái ly, cái nón lá 
... Thầy cho học sinh sử dụng bút chì đen. Vẽ 
xong thì dùng chì đen để đánh bóng. 

Vẫn nhớ hoài những kỷ niệm mến thương về 
những thầy cô dưới mái trường Trịnh Hoài Đức - 
Bình Dương thân yêu với lòng trân trọng nhớ ơn. 
Chúng em xin kính chúc quý thầy cô được Tâm 
An Thân Lạc, Gia Đình Hạnh Phúc. 
 
Tham khảo: 

1. Who's is Who in Vietnam, Vietnam Press, 
1974. 

2.Website: 
http://www2.phomuaban.vn/index.php?mod=deta
il&cat=861&storeid=53000&id=757289 

 

 
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng  

( tranh của HS Lê Văn Bình)
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Từ thị Cảnh 

Tôi được vào học lớp đệ Nhất đầu tiên của 
trường Trung học Trịnh Hoài Đức mở ra năm 
1961 do thầy Hiệu  trưởng Trương Văn Di tuyển 
chọn. 

Lúc đó, đa số chúng tôi được tuyển vào là 
những học  sinh của các trường tư thục như Trí 
Đức, Nguyễn Trãi, Văn An... Sau khi thi đậu bằng 
Tú tài phần thứ Nhất, chúng tôi không có trường 
học tiếp để thi lấy bằng Tú tài phần thứ Hai, nếu 
muốn tiếp tục học thì phải lên Saigon. Rất may 
mắn cho chúng tôi, thầy Di đã mở ra lớp đệ Nhất 
đầu tiên của trường với hai lớp khoa học Ban A 
và Ban B học chung những môn phụ, còn những 
môn chính thì phải học riêng để tiết kiệm ngân 
quỹ của nhà trường. Đa số các thầy cô được tuyển 
vào dạy đều từ Saigon lên, sau khi tốt nghiệp 
trường Đại học Sư Phạm Saigon hoặc dạy giờ 
theo hợp đồng. Lớp học Ban B - Khoa học Toán 
của tôi rất ít học sinh, dưới 20 bạn, đa số là học 
sinh của các trường tư thục cùng một số ít là học 
sinh của trường. Tuy vậy, chúng tôi được những 
giáo sư thật giỏi giảng dạy như thầy Phạm Ngọc  
Em dạy môn Lý Hóa, thầy Nguyễn Khánh Do dạy 
Toán, thầy Nguyễn  Minh Kiên dạy Triết, cô 
Nguyễn Kim Hưng dạy Vạn Vật, thầy Vũ văn 
Ứng dạy môn Anh Văn, thầy Lê văn Lương dạy 
môn Pháp Văn và Sử Địa. Năm tôi học đầu tiên, 
các thầy cô không bao giờ bỏ tiết dạy mặc dù 
nhiều thầy đã phải đi xe lô từ Saigon lên dạy. Có 
thể nói thầy Hiệu trưởng Trương văn Di rất 
nghiêm khắc, cho nên các thầy từ Sài Gòn lên 
mặc dù đường sá đôi lúc cũng gặp khó khăn, 
nhưng ai cũng cố gắng, thêm vào đó là lòng yêu 
mến học sinh ở tỉnh,  nên các thầy dạy chúng tôi 
rất nhiệt tình. Lúc đó, chúng tôi phải đi học 2 
buổi sáng chiều bằng xe đò hoặc xe lam, giá mỗi 
lần đi xe đò là 1 đồng. Buổi trưa chúng tôi phải đi 
xuống tận chợ Búng để đón xe đò về thị xã. Sáng 
nào cũng có 2 chiếc xe đò đậu trước nhà làng Phú 
Cường để chở học sinh đi học. Nếu đi trễ giờ học, 
cổng trường đóng lại và học sinh phải vào văn 
phòng xin giấy vào lớp và chủ nhật phải xuống 

trường để viết bài phạt. Nhờ các thầy cô dạy 
chúng tôi với tất cả nhiệt tình cho nên chúng tôi 
học rất tốt và đa số các bạn học Ban Toán với tôi 
đều đã đỗ đạt và có công ăn việc làm sau khi thi 
đậu vào các trường chuyên nghiệp. Nhớ lại năm 
học đầu tiên của lớp đệ Nhất, ít học sinh, nam nữ 
phải học chung với nhau. Mỗi thứ hai, trước khi 
vào học, tất cả học sinh đều ra sân chào cờ và vì 
rất ít bạn nữ, cho nên chúng tôi thường hay bị các 
bạn nam chọc ghẹo, nhưng điều đó không làm 
chúng tôi nản lòng . 

Nhìn chung, lớp đệ Nhất đầu tiên của trường 
trung học Trịnh Hoài Đức đã để lại trong lòng 
chúng tôi những kỷ niệm thân thương của tuổi 
học trò. Tất cả chúng tôi đều cố gắng học hết sức 
của mình để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt 
nghiệp cuối năm. Qua một năm học ở trường 
trung học Trịnh Hoài Đức, tôi cũng có nhiều kỷ 
niệm vui buồn. Nhớ những ngày đi học rất 
cực khổ và sợ nhứt là lần dự lễ khánh thành 
phòng thí nghiệm của nhà trường, chúng tôi đã 
suýt bỏ mạng khi một quả lựu đạn được tung ra 
mà tôi lại đứng hàng đầu, may là nó không nổ… 

Sau bao nhiêu năm rời xa quê hương, năm 
2005, tôi có cơ hội được  về thăm lại trường  xưa 
và gặp lại bạn cũ nhân ngày họp mặt truyền thống 
là ngày 1 tháng 5 hằng năm của trường.  Bây giờ 
trường được xây lại mới hoàn toàn, không còn 
những lớp học cũ của thời xa xưa nữa. Thật buồn 
biết bao khi chỉ gặp lại 2 người bạn cũ năm nào 
mà bây giờ cũng không nhận ra nhau. Đến bây 
giờ các bạn khóa 1 của trường Trịnh Hoài Đức ra 
đi vĩnh viễn rất nhiều. Các bạn học ban B như 
Nguyễn văn Minh, Nguyễn văn Nhơn mới vừa ra 
đi trong tháng 11 năm 2015,  và hôm nay ngày 18 
tháng 12 năm 2015  tôi lại mất thêm chị Võ Ngọc 
Mai là người bạn gái rất hiền lành trong lớp đệ 
nhất  ban A. 

Mỗi ngày qua đi chúng ta có nhiều thay đổi 
nhưng chúng ta cố gắng sống đời vui vẻ trong 
tuổi già. Nhắc lại chuyện xưa để ôn lại những kỷ 
niệm thân thương của tuổi học trò và nhớ ơn quý 
thầy cô đã giảng dạy chủng ta nên người. Nhân 
dịp Xuân về, kính chúc các thầy cô và các bạn 
đồng trường một năm mới an khang, thịnh vượng, 
sức khỏe dồi dào để chúng ta còn gặp lại nhau . 
(12/2015) 
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Từ Minh Tâm 
 

Trên trang nhà CGS và HS Trịnh Hoài Đức 
có những bài nghiên cứu của GS Phạm Đức Liên 
về Giáo Dục ở Việt Nam qua các thời đại. Bài 
viết nầy xin tiếp tục bổ túc công trình của thầy 
nhưng ở phạm vi nhỏ hẹp về những ngôi trường 
ở Bình Dương trước 1975. Do tài liệu thiếu thốn 
nên tác giả biết tới đâu thì viết tới đó, coi như 
viên gạch làm nền cho những bài viết tiếp theo. 
Mong quý độc giả góp ý về những thiếu sót nếu 
có và bổ sung để đề tài được đầy đủ giúp cho 
những bạn trẻ thế hệ sau hiểu thêm phần nào về 
giáo dục ở Bình Dương trước năm 1975... 
 

*** 
 

Trước khi người Pháp đến nước ta, việc giáo 
dục ở các làng xã, thị trấn do các Giáo Thụ hay 
Huấn Đạo thực hiện. Ở Thủ Dầu Một, khó tìm 
thấy tài liệu nói về các trường tỉnh hay trường 
làng vì lúc đó nơi đây là huyện Bình An thuộc 
tỉnh Biên Hoà với dân số không nhiều lắm. Dưới 
triều Nguyễn có một số người ở Bình Dương 
(đặc biệt ở Tân Uyên) đỗ đạt làm quan lớn 
nhưng không rõ họ học ở đâu, trường sở như thế 
nào?. 

Đến khi người Pháp chiếm Nam Kỳ làm 
thuộc địa, do nhu cầu cần người giúp việc cho 
chánh quyền, họ bắt đầu xây trường và dạy học 
cho người Việt. Ở Bình Dương, những ngôi 
trường đầu tiên được xây cất là trường Bá Nghệ, 
trường Nam Châu Thành, Nữ Châu Thành … 
 
1. Các trường tiểu học: 
 
Trường Nam Châu Thành:  
 

Nếu không tính những ngôi trường làng nho 
nhỏ thì đây có thể là ngôi trường phổ thông xưa 
nhất Bình Dương. Theo Hoàng Anh, trường 

được xây khoảng năm 1905 - 1907. Từ đó cho 
tới năm 1938 thì có hiệu trưởng là người Pháp. 
Văn phòng Thanh Tra Hàng Tỉnh cũng đặt tại 
trường nầy. Thời Pháp, trường có tên là École de 
Thudaumot, École chef-lieu de Thudaumot. Quý 
thầy cô dạy ở trường lúc đó có hai người mà tôi 
biết tiếng là thầy Trần văn Thiết và Lê văn Kỹ. 
Ngoài ra còn có thầy giáo Chương là người từng 
dạy ở trường nầy. Thầy là một nhà cách mạng 
chống Pháp và tên thầy được đặt cho một con 
đường ở Bình Dương. 

Trường nằm cạnh chùa Bà nhưng cổng quay 
ra đường Bác Sĩ Yersin. Trường có hai dãy 
phòng học, mỗi dãy có 5-6 phòng. Nhiều vị hiệu 
trưởng của trường (lúc đó gọi là ông Đốc) là quý 
ông: Đốc Phẩm, Nguyễn văn An, Nguyễn văn 
Lưỡng, Nguyễn văn Cho,  Vị hiệu trưởng có 
công với trường trong thời gian tôi học (1960-
65) là thầy Nguyễn văn Mãn. Những thầy khác 
tôi biết tên là quý thầy: Vô, Thốt, Rạng, Que, 
Bình, Thủ, Vân, Gắt, Thu, Mùi, Ngọc … (xin 
tha lỗi vì lúc còn học tiểu học, đa số học sinh 
không biết họ của quý thầy).  

Trường Nam Châu Thành giữ một vai trò 
quan trọng trong nền giáo dục ở tỉnh nhà. Hầu 
như những người có chức vụ trong chánh quyền 
đều xuất thân từ trường nầy.  Gần đây, trên 
facebook BinhDuongxua có một ảnh chụp thiệp 
mời dự Lễ Phát Thưởng. Thiệp do Chủ Tịch Uỷ 
Ban Tổ Chức là ông Phó Tỉnh Trưởng ký. Phần 
tiếng Pháp lại do ông Tỉnh Trưởng ký. Điều nầy 
cho thấy chánh quyền trước đây đã rất quan tâm 
tới công tác giáo dục của trường. 

Chi tiết về trường Nam Châu Thành xin tìm 
đọc trong đặc san Trịnh Hoài Đức – Xuân Quý 
Tỵ 2013. Trường Nam Châu Thành đã bị phá bỏ 
và xây mới. Hiện nay nơi đây là trường Nguyễn 
Du. 
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Ecole de Thudaumot - trước năm 1975 là trường Nữ Châu Thành 

(theo facebook Bình Dương xưa và nay) 

Trường Nữ Châu Thành:  
 

Lúc đầu Trường Nữ Châu Thành thuộc 
trường Nam Châu Thành, đến năm 1928 thì tách 
ra. Trường có kiến trúc tương tự trường Nam 
Châu Thành nhưng ít lớp hơn. Cổng hướng ra 
đường Đồ Chiểu. Người có công với trường là 
bà hiệu trưởng Đinh Thị Phạn. Những cô giáo 
nhiều người biết là cô Loan, cô Bèo, cô Phú … 
 
Trường Tiểu Học Tân Thới:  
 

Ở Lái Thiêu, trường nầy cùng thời với 
trường Nam và Nữ Châu Thành. Trường tọa lạc 
tại một khu đất đắc địa ngay trung tâm thị tứ đối 
diện quận đường. Đây là ngôi trường công lập 
duy nhất nơi đây suốt từ đầu thế kỷ 20 đến năm 
1963. Đã thành thông lệ, ngày khai trường luôn 
luôn có mặt ông chủ quận (quận trưởng) để đánh 
trống khai giảng. Ở Lái Thiêu, có nhiều gia đình 
trải qua bốn năm thế hệ đều khai tâm mở trí ở 
trường này. Nhiều người gốc gác Lái Thiêu, xa 
cách vạn dặm vẫn giữ những ký ức tốt đẹp thời 
thơ ấu với ngôi trường này, nhớ trường, nhớ bạn 
và đội ơn thầy cô. Trong hồi ký của mình ông 
Phạm Đình Hưng (Thẩm Phán Tối Cao Pháp 

Viện VNCH) có nhắc về cô giáo Ba, nghiêm 
khắc nhưng rất nhân hậu. Thập niên 70, hội 
trưởng hội Cựu học sinh trường Lái Thiêu là ông 
Lưu Tấn Kính, thân phụ của các bạn Lưu Ánh 
Tuyết (K11) Lưu Thanh Bình (K12), Lưu Thanh 
Dương (K13) và Lưu Tuyết Trinh (K15).  
 
Trường Cộng Đồng:  
 

Tên đầy đủ là Trường Cộng Đồng Dẫn Đạo 
Búng. Đây là trường tiểu học nằm bên Quốc Lộ 
13, gần Búng. Trường là thí điểm cải cách giáo 
dục có mục đích đào tạo kỹ năng hoà nhập cộng 
đồng cho học sinh với những kiến thức gần với 
cuộc sống. Những năm 1950, thầy Trương văn 
Di làm hiệu trưởng trường nầy. Nhờ có thầy Di 
mà từ trường Cộng Đồng Búng khu vực nầy đã 
phát triển thêm hai trường nữa là Nông Lâm Súc 
và Trịnh Hoài Đức. 

Ngoài các trường lâu đời kể trên, ở những 
nơi có nhiều dân cư như Trị Tâm, Bến Cát, Tân 
Khánh, An Mỹ, Phú Lợi, An Thạnh, Bình 
Nhâm, Vĩnh Phú … đều có trường tiểu học. 
Riêng khu vực thị xã Thủ Dầu Một, thập niên 
1950-60 còn có những trường tiểu học nhỏ như: 
trường Trí Tri, Thiện Tâm, trường Thầy Thọ, 



  Đặc san Xuân Bính Thân 2016    TRANG 15

 

 
Nhà ông Đốc Lê Văn Ngữ - trường Trí Đức - chụp năm 2004 (ảnh Minh Tâm)  

trường Tân Ánh Mai, Thanh Trước … và các 
trường tư như: 
 
Trường Trí Đức:  
 

Trường do thầy Lê Văn Ngữ thành lập trong 
khuôn viên tư gia của thầy ở đường Bạch Đằng 
(nối dài) gần Miễu Tử Trận. Trường có 4 phòng 
học nằm rải rác trong khu vườn xanh mát. Trước 
năm 1960, trường Trí Đức dạy từ tiểu học đến 
lớp đệ nhị. Sau khi thầy Ngữ mất thì chỉ còn dạy 
tiểu học. Học sinh trung học của trường được 
chuyển ra học ở trường Nghĩa Phương. Trường 
Trí Đức là nơi học tập của học sinh Bình Dương 
ở Khu Miễu Tử Trận, Mỹ Hảo và các nơi khác. 
CHS Nguyễn văn Đây nhớ về ngôi trường nầy 
như sau: “Tôi được biết trường Trí Đức mở cửa 
vào những năm đầu 1950. Lúc đó trường chỉ mở 
cấp tiểu học, cô Cho đã dạy ở đây một thời gian. 
Giữa năm 1954 trường treo bảng chính thức là 
Trung Học Tư Thục Trí Đức do đó ba tôi đưa tôi 
đến đây ghi tên học lớp Đệ Thất. Lớp học nầy có 
khoảng 50-60 học sinh. Có một số học sinh từ 
Búng, Bình Nhâm lên học vì lúc đó ở Búng chưa 
có trường Trịnh Hoài Đức. Năm 1955 trường 
mở nội trú đầu tiên ở thị xã thu nhận một số học 
sinh từ An Lộc xuống ở đây để ăn học. Trước 
trường có cây mai và cây sứ màu tím đỏ, bên 

hông trường có cây vú sữa to cao tàng lá sum sê. 
Dù là trường tư thục nhưng thầy Lê Văn Ngữ rất 
nhân ái đã cấp học bổng cho những học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay viết những dòng 
nầy là dịp để tôi tưởng nhớ đến các thầy và bạn 
cùng trường năm xưa”. Một CHS khác là Tất Từ 
Lợi viết:  “Trường Trí Đức là nơi tôi đã học lớp 
năm (lớp 1 bây giờ) ở đây vào năm 1962. Tôi 
không biết thầy Ngữ, chỉ nhớ thầy Sáu và thầy 
Vinh.  Giờ không biết quý thầy ở đâu nữa...” 
 
Trường Tiểu Học Công Giáo Lái Thiêu: 
 

Trường được xây dựng trong khu vực nhà 
thờ Lái Thiêu từ năm 1936. Lúc mới thành lập, 
trường có 4 lớp. Đến năm 1960, xây thêm hai 
dãy phòng học gồm 12 lớp và một hội trường 
lớn có sức chứa vài trăm người. Tất cả giáo viên 
của trường đều là Nữ tu dòng Thánh Saint Paul. 
Học sinh theo học đa số là con em giáo dân các 
họ đạo Lái Thiêu, Tân Quy, Búng và một số học 
sinh nội trú đến từ  Sài Gòn. Học sinh được học 
cả hai chương trình Pháp và Việt. Sau 1975, 
trường đã được chuyển giao cho chánh quyền 
mới. Qua nhiều thay đổi, hiện nay cơ sở to lớn 
của trường đã bị chia hai. Dãy các phòng học là 
trường Trung học cơ sở Tân Thới, phần trung 
tâm làm Phòng Giáo Dục Thị Xã Thuận An. 
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Trường Nguyễn Trãi:  
 

Trường do thầy Nguyễn Tiên Sanh thành lập 
ở kế bên tư gia của thầy trong một con hẻm của 
con đường Hùng Vương (đối diện sơn mài Trần 
Hà). Trường gồm một dãy lầu (6 phòng) và một 
dãy trệt (2 phòng). Trước khi có trường Trịnh 
Hoài Đức, đây là nơi học sinh tỉnh nhà theo học 
khá đông (nếu không phải họ phải về Sài Gòn 
mới có trung học đệ nhị cấp). Một vị thầy ở 
Nguyễn Trãi được nhiều học sinh nhớ đến là 
thầy Lắc (dạy Toán – thân phụ của CHS Lê Tâm 
– K11). Ngoài ra, còn có thầy Nguyễn Ngọc 
Châu (thân phụ của CHS Nguyễn Ngọc Nhơn – 
K3) . Thêm vào đó, trường còn mời nhiều giáo 
sư nổi tiếng từ Sài Gòn lên giảng dạy như GS 
Thanh Tâm Tuyền, Phạm Duy Nhượng (anh của 
nhạc sĩ Phạm Duy), Lê Thương (nhạc sĩ, dạy Sử 
Địa), GS Ngọc Dũng (hoạ sĩ, dạy Vẽ) … Những 
năm 1970, trường Nguyễn Trãi là nơi học hè rất 
tốt của chúng tôi do quý thầy Phạm Ngọc Em 
(Lý Hoá), Võ Kim Lân (Pháp Văn) , Nguyễn 
Minh Châu (Toán) tổ chức. 
 
Trường Văn An:  
 

Trường do thầy Nguyễn văn An thành lập. 
Trường nằm ở gần Ngã Sáu (trước chùa Bà). 
Trường có 5 phòng học, dạy tiểu học và trung 
học đệ nhứt cấp. Thập niên 1970, trường chia 
làm hai: trường Văn An dạy tiểu học và trường 
Đăng Khoa dạy trung học. Hai người con của 
thầy Nguyễn Văn An có nhiều người biết là nhạc 
sĩ Nam Phong (tên thật là Nguyễn Trường Xuân) 
và thầy Nguyễn Trung Thu. Một học sinh của 
trường sau nầy trở thành một người nổi tiếng. 
Đó là ca sĩ Mai Lệ Huyền. 
 
2. Các trường Trung Học: 
 
Trường Trịnh Hoài Đức:  
 

Trường được bắt đầu xây cất và thành lập 
năm 1955. Trường có hai cơ sở. Trường THĐ 
Nam nằm kế bên trường tiểu học Cộng Đồng 
Búng gồm một dãy lầu (10 phòng học) một dãy 
trệt (3 phòng), văn phòng, và phòng thí nghiệm. 
Ở Bình Dương, chỉ có trường Trịnh Hoài Đức là 

có phòng thí nghiệm nhưng do chiến tranh nên 
cũng không hoạt động được hữu hiệu. Trường 
Trịnh Hoài Đức nữ nằm cách xa đường quốc lộ 
13 khoảng 1 km. Trường nữ lúc đầu là trường 
dành cho những học sinh di cư từ miền Bắc vào 
sau 1954. Do trường ở vị trí không thuận tiện 
nên số học sinh nầy không thích và không tiếp 
tục theo học. Khi trường bỏ trống thì Bộ Giáo 
Dục mới bàn giao lại cho trường Trịnh Hoài 
Đức và thành trường nữ. Đó là lý do tại sao 
trường nữ lại quá xa trường nam và ở một nơi 
không thuận tiện cho lắm trong việc đi lại của 
học sinh và giáo sư. 

Hiệu trưởng đầu tiên của trường Trịnh Hoài 
Đức là thầy Nguyễn văn Trương, sau đó là thầy 
Trương văn Di... Thầy cô nhiều người biết là 
quý thầy Nguyễn trí Lục, Lê tấn Lộc, Nguyễn 
văn Phúc, Nguyễn vũ Hải, Phạm ngọc Em, Trần 
thị Hương, Nguyễn bé Tám … 

Học sinh khoá đầu tiên của trường được 
tuyển vào từ niên khoá 1955-56. Đến năm 1975 
trường tuyển được gần 20 khoá. Thập niên 1970, 
những học sinh các khoá đầu tiên đã thành tài và 
trở thành những thẩm phán, chuyên viên kinh tế, 
thanh tra, bác sĩ, dược sĩ … Nhiều người trở về 
trường để giảng dạy. GS Nguyễn văn Phúc 
(CHS khoá 1) là hiệu trưởng của trường niên 
khoá 1972-73, sau một năm, thầy được thăng 
chức lên làm Giám Đốc Sở Học Chánh Bình 
Dương. Vài CHS khác được đi du học và học 
cao lên thành Tiến Sĩ như các anh Ngô Trọng 
Hải, Nguyễn Ngọc Cẩn… Một học sinh ít nổi 
tiếng trong trường nhưng sau nầy đã anh dũng 
hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa nên có 
nhiều người biết là hải quân thiếu tá Nguỵ văn 
Thà. 

Sau năm 1975, trường chỉ hoạt động có một 
niên khoá, sau đó thì giải thể. Học sinh chuyển 
về Trường Cấp 3 Thị Xã (Thánh Giuse cũ) và 
Cấp 3 Lái Thiêu (Trường Câm Điếc cũ). Đến 
năm 1990, trường được tái thành lập với tên 
Trịnh Hoài Đức cho tới ngày nay. 
 
Trường An Mỹ: 
 

Trường được thành lập năm 1958 nhưng 
phải mượn tạm cơ sở của trường tiểu học An 
Mỹ. Hiệu trưởng đầu tiên là Luật Sư Trần văn 
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Trường Nghĩa Phương năm 1965-66 (ảnh của GS Phạm Đức Liên) 

Trai (nên dân địa phương gọi là trường nầy là 
Trường Ông Trai). Sau đó ba tháng, học sinh 
chuyển vào học ở trường mới được xây dựng tại 
Bàu Ông Đặng, xã An Mỹ với một dãy nhà có 7 
phòng (1 làm văn phòng và 6 phòng học).  

Năm 1959 trường trở thành chi nhánh của 
trường Trịnh Hoài Đức và do thầy Trương văn 
Di làm hiệu trưởng (1959-1962) và sau đó thì 
tách riêng. 

Năm học 1966-1967: trường có đủ 7 cấp lớp 
từ đệ thất tới đệ nhất. Lúc nầy hiệu trưởng là 
thầy Bùi ngọc Ấn. Học sinh An Mỹ gồm 2/3 từ 
thị xã Phú Cường vào học và 1/3 là người địa 
phương lân cận như Phú Lợi, Phú Hữu, Phú 
Chánh, An Mỹ, Tân Uyên, Bình Chuẩn… 

Năm 1968: trường bị hư hại nặng do chiến 
cuộc Mậu Thân. Học sinh 
phải dời ra học ở trường 
tiểu học quận lỵ Châu 
Thành, trường Garden (Phú 
Thọ) … 

Nhờ sự vận động của 
Luật Sư Trần văn Trai, 
trường An Mỹ được xây lại 
và niên học 1970-71, học 
sinh đã trở lại học ở ngôi 
trường mới nhưng cũng ở 
cùng địa điểm. 

Sau năm 1975, trường 
An Mỹ trở thành Cao Đẳng 
Sư Phạm một thời gian. 
Đến năm 1993 trở thành 
trường cấp 2 An Mỹ. Ngày 
nay nơi đây là trường trung 
học phổ thông An Mỹ (cấp 
3).  

Bên cạnh trường Trịnh 
Hoài Đức và An Mỹ, trong tỉnh còn có các 
trường Bán Công (Châu Thành, Lái Thiêu..) và 
các trung học ở các quận Phú Giáo, Dầu Tiếng, 
Tân Uyên… nhưng chỉ dạy đệ nhứt cấp. Học hết 
đệ tứ, học sinh muốn lên đệ nhị cấp phải xuống 
Trịnh Hoài Đức hay An Mỹ. Trường Trịnh Hoài 
Đức còn tiếp nhận học sinh từ Củ Chi, Bình Mỹ 
qua học. 

Thập niên 1970 ở Bình Dương mở thêm hai 
trường trung học mới là: 

Trường Nguyễn Văn Thành: cơ sở nằm ở 
khu vực Gò Đậu. 

Trường Phan Văn Hùm: là tiền thân của 
trường Nguyễn Trãi (Lái Thiêu) sau nầy. 

Hai trường trên đây mới tuyển học sinh vào 
đệ thất vài năm thì biến cố 1975 xảy ra nên chưa 
có thành tích đáng kể. 

Bên cạnh những trường công, hệ thống 
trường tư ở Bình Dương cũng đóng góp rất 
nhiều vào việc đào tạo kiến thức cho học sinh 
tỉnh nhà. 
 
Trường Nghĩa Phương:  
 

Trường rất đẹp do kiến trúc sư Lê Bích thiết 
kế và xây cất tại góc đường Lý thường Kiệt và 

Võ Tánh. Ông cũng là hiệu trưởng của trường. 
Trường gồm một dãy lầu với khoảng 6-8 phòng 
học và một văn phòng. Học sinh của trường tiếp 
nhận từ trường Trí Đức chuyển qua, và sau đó là 
những học sinh không được tuyển vào trường 
công. Một trong những giáo sư của trường có 
nhiều người biết là tiến sĩ Trần Đại Trung, người 
có thời làm cố vấn cho tổng thống Nguyễn văn 
Thiệu. Nhiều giáo sư Trịnh Hoài Đức cũng về 
dạy tại đây như: giáo sư Phạm Đức Liên, Đoàn 
Phế, Nguyễn Trọng Nhượng … Niên khoá 1972-
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73, trường có những lớp 12 đầu tiên. Riêng giáo 
sư Lê Bích là người có công xây trường và giảng 
dạy (môn Pháp Văn) từ Trí Đức ra tới Nghĩa 
Phương nhưng vì không phải là người Bình 
Dương nên ít người biết (trừ những học sinh của 
thầy). 
 
Trường Bồ Đề:  
 

Trường nằm ở phía sau chùa Cô Hồn (chùa 
Thiện Đức). Trường gồm một dãy lầu và hai dãy 
trệt. Số phòng học khoảng 10 phòng. Trường do 
giáo hội Phật Giáo xây cất. Mỗi tuần ngoài giờ 
học phổ thông còn có một giờ dạy về Phật Giáo. 
Hiệu trưởng đầu tiên là thầy Huấn, sau đó là 
thầy La … .Ngoài các giáo sư riêng của trường 
như thầy Võ văn Long (Pháp Văn), Phạm Đình 
Lân (Sử Địa), Nguyễn Kim Long (Toán, Lý 
Hoá), nhiều thầy cô của trường Trịnh Hoài Đức 
cũng được mời dạy thỉnh giảng ở trường Bồ Đề 
như thầy Phạm Ngọc Em, Bùi Thế San … Hai 
nhà thơ  Phạm Công Thiện và Nguyễn Đức Sơn 
cũng từng là giáo sư giảng dạy ở đây. Người có 
công nhiều trong việc giáo dục ở trường Bồ Đề 
là GS Nguyễn Kim Long (làm Tổng Giám Thị). 
Một người rất tận tâm trong việc giáo dục ở đây 
là bác Sáu Từ Văn Xẩn (giám thị). 
 
Trường Đăng Khoa: 
 

Đây là một trường nhỏ, dùng cơ sở của 
trường Văn An để giảng dạy. Một nhân vật nổi 
tiếng đã từng học ở trường nầy là ca sĩ Mai Lệ 
Huyền. 
 
Trường Thánh Giuse:  
 

Nằm sau nhà thờ Phú Cường, trường Thánh 
Giuse được xây cất cuối thập niên 1960. Kiến 
trúc của trường rất to lớn và có nhiều lớp học. 
Đây có thể là ngôi trường lớn nhứt Bình Dương 
lúc đó. Trường do giáo hội Công Giáo quản trị. 
Trong khuôn viên của trường có một phòng tập 
võ Nhu Đạo do võ sư Lê Thanh Vĩnh giảng dạy. 
“Lò” Nhu Đạo nầy đã đào tạo được một môn 

sinh làm rạng danh cho Nhu Đạo Bình Dương 
và chiếm nhiều huy chương vàng trong các cuộc 
thi đua thể thao vùng 3. Đó là CHS Trần Thiện 
Thắng (Trần Hà). Trường Thánh Giuse cũng là 
trụ sở của Hướng Đạo Công Giáo. Sau 1975, 
trường Thánh Giuse trở thành trường Sư Phạm, 
đào tạo giáo viên cấp tốc cho Sở Giáo Dục. Sau 
đó trường lại chuyển thành trường Cấp 3 Thị Xã, 
rồi lại đổi tên là trường cấp 3 Nguyễn Đình 
Chiểu trước khi được hoàn trả lại cho giáo hội 
công giáo.  
 
Trường Tiểu Chủng Viện:  
 

Trường toạ lạc tại khu đất ở sau Thành 
Quan. Trường dành cho những nam sinh học để 
tu thành tu sĩ công giáo bắt đầu tuyển học sinh 
vào những năm 1970. Do mới thành lập nên 
chưa có học sinh tốt nghiệp. Sau 1975 thì nơi 
đây bị lấy làm Trường Đảng. 
 
Trường Tư Thục Thống Nhứt Lái Thiêu: chỉ 
có khoảng 5 hay 6 lớp. 
 
Tài liệu tham khảo: 
 
1. Website của trường An Mỹ: 

http://violet.vn/thpt-anmy-
binhduong/entry/show/entry_id/4061120/cat
_id/3046649 

2. Kỷ yếu Giáo xứ Lái Thiêu, Giáo phận Phú 
Cường, 2012 

3. Trang nhà ĐH Sư Phạm TPHCM: 
http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_
content&view=article&id=5709%3Atrung-
tam-giao-dc-tr-khuyt-tt-thun-
an&catid=2535%3Acac-n-v-trc-
thuc&Itemid=4357&site=144 

4. Bài viết có sự đóng góp bổ túc của các bạn 
Hồ thị Kim Ngân, Lưu Thanh Bình và 
Huỳnh Hoàng Anh (2013). Xin cám ơn các 
bạn. 

 
(còn tiếp) 
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Trường Trịnh Hoài Đức Nữ (ảnh GS Nguyễn Trí Lục) 
 

 

Nguyễn Thị Quyền 

Năm 1968, học xong lớp năm bậc tiểu học 
chúng tôi phải thi vào lớp đệ thất trường trung 
học. Trước năm 1975, tỉnh Bình Dương có 2 
trường trường trung học công lập: một ở An Mỹ 
và một trường lớn hơn mang tên vị quan văn thời 
nhà Nguyễn: Trung học Trịnh Hoài Đức. 

Được học dưới mái trường THĐ là niềm vinh 
hạnh rất lớn, vì chúng tôi đã phải vượt qua một 
kỳ thi tuyển sinh không dễ trên phạm vi toàn 
tỉnh. Còn nhớ lúc đi xem kết quả thi, tim tôi đập 
thình thịch, hồi hộp đến mức run lên, hoa mắt 
không thấy tên mình trên bảng. Đến lúc chị tôi 
kêu lên "Em đậu rồi!", tôi mừng chảy nước mắt 
và thở phào nhẹ nhõm. Đó là cảm giác thi cử lần 
đầu của một học sinh mới mười hai tuổi. 
Thế là tôi đã vinh dự trở thành học sinh của 
trường trung học Trịnh Hoài Đức, lớp đệ thất A3 
(nay là lớp 6) thuộc khoá 14. Hồi đó nam sinh 
được học ở trường Nam trên quốc lộ 13, còn nữ 
sinh học ở trường Nữ thuộc ấp Thạnh Bình. 
Trường nằm giữa 
cánh đồng rất yên 
tĩnh và nên thơ. Ngày 
khai giảng, cũng như 
các bạn khác, tôi mặc 
bộ áo dài trắng tinh 
còn thơm mùi vải 
mới, chân mang giày 
trắng, nhưng lại đội 
nón lá và ôm chiếc 
cặp to đùng được 
thừa hưởng từ chị tôi. 
Vậy mà lúc đó tôi đã 
hãnh diện một cách 
rất ngây ngô. Bây giờ 
xem lại tấm hình cũ 
thấy mình sao giống 
một cái nấm biết đi 
quá ! 

Giáo sư hướng 
dẫn lớp tôi năm đệ 

thất là thầy Lê Phát Triển dạy Việt Văn. Thầy có 
dáng người hơi thấp, tính tình hiền lành, và rất  
thương học sinh. Thầy tận tình hướng dẫn chúng 
tôi bước đầu làm quen với cái gì cũng mới: 
trường lớp, thầy cô, bạn bè, môn học... Tất cả 
đều thật lạ lẫm !Rồi ban điều hành lớp được hình 
thành. Bạn Hứa Mai được chọn làm lớp trưởng 
năm đệ thất. Mai đẹp người lại chững chạc, điềm 
đạm nhất lớp nên được Thầy chọn. Còn bạn Mỹ 
Ly được bầu làm thư ký nhờ chữ viết đẹp, tính 
tình kỹ lưỡng. Vì thế cô thư kí hiền lành này 
được cả lớp tín nhiệm suốt bảy năm trung học. 
Ngoài ra các chức vụ khác thì tôi không nhớ . 

Từ năm đệ lục (lớp bảy) trở đi thì bạn Ngọc 
Trai cùng tôi thay phiên làm lớp trưởng, lớp phó 
cho đến năm tốt nghiệp 1975. Từ thị Ngọc Trai 
là em thầy Từ Văn Nhung dạy môn sinh vật. 
Tính bạn ấy rất vui vẻ và hài hước, luôn hoà 
đồng, được bạn bè thương mến. Tôi thì được cái 
nhiệt tình, thích bày trò này nọ như báo tường, 
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Lớp 12 A3 – khoá 14 chụp ảnh kỷ niệm với GS Trần Trác Lập  
(ảnh chụp khoảng năm 1974-75) 

liên hoan, văn nghệ, đi picnic... cho cả lớp cùng 
vui. Người được giao nhiệm vụ trưởng ban học 
tập suốt thời trung học mà không ai thay thế là 
Huỳnh Thị Thuận. 
Bạn Thuận bé người 
lại xách cặp to nên 
có biệt danh "thầy 
bói". Nhỏ ấy thông 
minh học giỏi, nhất 
là trong các môn 
toán, lý, hoá. Khi bất 
đồng quan điểm với 
ai, nhỏ ấy cãi tới 
cùng không bao giờ 
chịu thua. 
Sĩ số lớp A3 dao 
động từ 40 đến 
45.Tuy đông vậy 
nhưng chúng tôi rất 
đoàn kết và mến 
thương nhau. 
     Có những nhóm 
thân thiết nhau hơn 
do ở cùng địa phương và thường đi học chung 
như nhóm Búng, nhóm Lái thiêu, nhóm Bình 
dương, nhóm Thuận giao... Cũng có những đôi 
bạn thân nhau đặc biệt vì có chung sở trường 
như đôi bạn học giỏi Thuận - Yến, đôi bạn văn 
thơ Cẩm -Nguyệt, đôi bạn nghịch phá Ngọc - 
Thạnh...... .và cũng có những bạn là hoa khôi 
một thời áo trắng như Xuân Mai, Quyền ,Thuỳ 
Linh, Lan Chi, Lai Phong... 

Niên khoá 1974-1975 chúng tôi lên lớp 12, 
được chuyển sang trường Nam, phòng học thuộc 
dãy nhà ngang của trường. Chỉ còn năm học này 
nữa thôi là chúng tôi sẽ rời ghế nhà trường, nên 
chúng tôi càng gắn bó nhau hơn, trao nhau 
những tập lưu bút đầy cảm xúc để lưu giữ kỉ 
niệm về nhau. Có một kỉ niệm mà đến giờ nhiều 
bạn còn giữ là tấm ảnh cả lớp chụp với thầy Trần 
Trác Lập dạy môn sinh vật. Cả lớp giống như 
một đội quân tóc dài !  

Sắp hết năm học, chúng tôi đang ráo riết 
chuẩn bị thi tốt nghiệp thì sự kiện 30/4 xảy ra. 
Trước ngày 30/4, tình hình chiến sự trong nước 
ngày càng căng thẳng nên nhà trường tuyên bố 
đóng cửa. Việc thi cử chúng tôi đành bỏ dở. 

Chúng tôi chia tay nhau trong sự buồn bã, hoang 
mang và thất vọng. Những tưởng công sức học 
hành 12 năm và nhưng ước mơ tương lai tan 

thành mây khói ! Buồn quá tôi và Huỳnh Nga rủ 
nhau đi Thảo cầm viên chơi rồi ngậm ngùi tặng 
nhau kỉ vật, bảo nhau rằng chẳng biết tương lai 
sẽ ra sao ? 

Một thời gian sau, bao lâu tôi không nhớ rõ, 
nhà trường thông báo chúng tôi tập trung trở lại 
để ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp. Như kẻ đang 
khát tìm ra nguồn nước, chúng tôi có được niềm 
hi vọng sau bao ngày buồn bã thất vọng. Thế là 
mỗi buổi tối, chúng tôi phải đạp xe đến trường 
tiểu học Nguyễn Du (bây giờ) ở Thủ Dầu Một để 
ôn tập, đúng ra là để học chương trình mới  của 
cách mạng, chủ yếu là môn Văn và Ngoại ngữ. 
Thời gian học chỉ đâu chừng hai tháng. Vì vậy 
chúng tôi bước vào kì thi không mấy tự tin. 
Nhưng rồi hầu hết đều vượt qua với tấm bằng tốt 
nghiệp phổ thông để thi đại học. Bước qua 
ngưỡng cửa đại học trong buổi giao thời là điều 
vô cùng khó, với số lượng đếm trên10 ngón tay 
cho toàn khoá, riêng lớp tôi chỉ có một bạn được 
vào đại học mà thôi. Từ đó chúng tôi mỗi người 
một ngã: đứa vào sư phạm, đứa theo lâm nghiệp, 
đứa làm hợp tác xã mua bán, đứa xuất ngoại, đứa 
lấy chồng... 
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CHS khoá 14 đón tiếp GS Trần Minh Đẩu  
nhân dịp thầy về thăm trường cũ 

Gần 40 năm không gặp nhau, bọn tôi giờ đã 
sắp bước vào lứa tuổi 60 với những mái tóc ngả 
màu muối tiêu, màu của 
thời gian, màu của 
những lo toan, những 
bộn bề cuộc sống... Và 
chúng tôi rất muốn có 
dịp họp mặt cùng nhau. 

Tháng 11 năm 2008, 
trong dịp lễ cưới con gái 
tôi, mười mấy bạn A3 
được gặp lại nhau. Ai 
nấy mừng vui khôn xiết, 
tíu tít mãi không hết 
những tâm sự buồn vui. 
Tan tiệc các bạn còn rủ 
nhau vào quán để tiếp 
tục những điều chưa nói 
hết. Đó là buổi họp mặt 
đầu tiên đầy ấn tượng. 
Từ đó đến nay mỗi năm 
chúng tôi đều có buổi 
họp mặt định kì. Lớp tôi 
còn được ba lần gặp lại 
giáo sư hướng dẫn năm 
lớp 11, thầy Trần Minh 
Đẩu, từ Úc về. Thầy trò tíu tít nhắc kỉ niệm xưa, 
những lần lớp chọc Thầy giận bỏ dạy rồi bắt lớp 
trưởng đi năn nỉ Thầy. Vậy mà Thầy vẫn thương 
lũ "thứ ba" này ! Lần nào về nước Thầy cũng 
gặp  chúng tôi. 

Đa số các bạn tôi giờ đã làm bà nội hoặc bà 
ngoại, nhưng găp  nhau vẫn đùa vui tươi trẻ như 

ngày nào. Giờ đây hiểu được hoàn cảnh của 
nhau, chúng tôi càng quí mến nhau sâu sắc hơn 
cả ngày xưa./. 

 
      
       Thơ Vĩnh Xuyên 
 

Kỷ niệm 60 năm thành lập  
trường Trịnh Hoài Đức (1955-2015)  
 
Kỷ niệm 60 năm thành lập trường 
Hôm nay về lại rộn niềm thương 
Thầy Cô ngày ấy đà xa vắng 
Lời dạy bây giờ mãi vấn vương 
Trí đức luyện rèn so tựa biển 
Nghĩa ân khai sáng sánh như gương 
Học trò lớp lớp bao danh phận 
Đọng lại trong tôi mỗi bước đường 
                                          

 
 
Trịnh Hoài Đức xưa hoài cảm 

  
Hoài Đức trường ta một khoảng trời 
Chạnh niềm hoài cảm nỗi đầy vơi 
Các phòng thuở ấy đâu còn nữa * 
Những lớp hôm nay đổi khác rồi 
Xúc động dâng trào vùng kỷ niệm 
Bồi hồi thương tiếc chuyện xa xôi 
Thầy Trò họp mặt ngày Nhà Giáo 
Hình bóng xa xưa ruột rối bời. 
                            
Ghi Chú: 
*Trường cũ xuống cấp bị đập bỏ, thay bằng 

trường mới khang trang như hiện nay.  
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Phan Thanh Đào 

Giới thiệu: 
 

Ở Bình Dương có những ngôi nhà cổ. Đây là 
niềm tự hào của tỉnh nhà về kiến trúc, văn hoá, 
giáo dục… của người xưa. Một trong những tác 
phẩm viết về những ngôi nhà nầy là “Nhà Cổ 
Sông Bé” được hoàn thành năm 1995. Đây là 
công trình nghiên cứu của hai tác giả là GS Phan 
Thanh Đào & GS Nguyễn Hiếu Học. Tài liệu 
nầy viết về kiến trúc, sự thẩm mỹ, giá trị giáo 
dục và đi sâu vào chi tiết của những ngôi nhà cổ 
ở Bình Dương. Đặc san Trịnh Hoài Đức xuân 
Bính Thân xin đăng lại một phần của tác phẩm 
nói trên để tưởng nhớ về GS Phan Thanh Đào, 
một vị giáo sư khả kính của trường chúng ta 
cũng là một nhà nghiên cứu chân thành có nhiều 
bài viết rất xuất xắc về lịch sử Bình Dương. Nếu 
có điều kiện, những phần tiếp theo sẽ được đăng 
tải vào đặc san những năm sau. 
 

***** 
 

Từ xưa, dân tộc ta đã thấy vai trò quan trọng 
của gia đình trong việc hình thành nhân cách con 
người, bởi vì cuộc sống trong gia đình đặt cơ sở 
trên những tình cảm vừa có tính bẩm sinh như 
một thứ bản năng, khó cắt nghĩa, lại có tính chất 
thiêng liêng như một thứ đạo lý mà con người, 
thiếu nó khó có thể gọi là một nhân cách. Đó là 
tình nghĩa vợ chồng, tình yêu thương giữa cha 
mẹ và con cái, giữa ông bà và cháu chắt. Gia 
đình còn là một đơn vị kinh tế. Mọi thành viên 
trong gia đình gắn bó với nhau cả về quyền lợi 
lẫn trách nhiệm. Họ lại có cùng huyết thống, 
cùng sống dưới một mái nhà… Do đó, sự giáo 
dục nhắc nhở, khuyên răn rất có hiệu quả. 

Gia đình còn là tế bào của xã hội, là hạt nhân 
cơ bản tạo nên sức sống và cả bản sắc của một 
cộng đồng xã hội. Gia đình lành mạnh, yên vui 
và sung túc nhất định xã hội sẽ phồn vinh. Chính 
vì lẽ đó mà người xưa đã đề ra châm ngôn như 

một nguyên tắc cho sự gắn bó hữu cơ giữa gia 
đình và quốc gia. Châm ngôn tiêu biểu xuất hiện 
ở sách Đại Học là: “Dục trị kỳ quốc, tiên tề kỳ 
gia” (muốn đất nước ổn định, thì gia đình phải có 
nề nếp kỷ cương). Công việc “tề gia” tức giáo 
dục trong gia đình chẳng những đã thể hiện trong 
ngôn ngữ giao tiếp, trong lễ nghi ứng xử, trong 
nếp sống hàng ngày…. mà còn thể hiện cả trong 
kiến trúc, nhất là trong trang trí nội thất. 

Mục tiêu của giáo dục trong gia đình là tạo 
cho được “gia phong” hay nếp nhà, tức là tạo 
nên bản sắc riêng của gia đình, từ đó gây niềm tự 
hào và ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng cho mọi 
thành viên trong gia đình khiến cho bất cứ cá 
nhân nào trong cộng đồng ấy cũng sẽ cảm thấy 
áy náy, bất an một khi có cách sống, cách hành 
động trái với cái “nếp nhà” đã được khẳng định. 

Nội dung của nền giáo dục gia đình ngày xưa 
là ở chữ LỄ, chữ HIẾU, ở tinh thần tự trọng, ý 
thức trách nhiệm với cộng đồng và óc tự lập… 

Lối kiến trúc nhà xuyên trính với nhiều hàng 
cột và mái nhà thấp cùng sự phân bố trong thờ tự 
là biểu hiện chữ lễ. Nhưng trang trí bên trong 
ngôi nhà mới nói rõ tính giáo dục gia đình rõ hơn 
tất cả. Đó chính là những hoành trướng, liễn đối, 
những bài thi, văn nơi bức thờ, nơi những bức tứ 
bình… Những hình thức chữ viết ấy chẳng 
những là hình thức trang trí độc đáo, giàu tính 
thẩm mỹ mà còn tạo không khí trang nghiêm nói 
lên dụng ý khuyên răn, nhắc nhở và nói theo 
ngôn ngữ ngày nay thì đó là hình thức “khẩu 
hiệu hoá” rất có hiệu quả trong việc giáo dục gia 
đình, bởi những “khẩu hiệu” ấy thường nói lên 
những quan niệm, những tình cảm, ước mơ,  
mong mỏi… rất chân tình, nghĩa là thể hiện cái 
TÂM hay tấm lòng của người xưa trong việc 
giáo dục mọi người trong gia đình . 

Một trong những nguyên tắc tạo nên hiệu quả 
trong giáo dục nhân cách và cả trong nhận thức 
là sự lặp đi lặp lại. Những hoành, trướng, liễn đối 
trang trí trong nhà tạo nên không khí trang trọng 
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trong ngôi nhà và những câu, những chữ ấy luôn 
luôn đập vào mắt mọi người tạo sự nhắc nhở lặp 
đi lặp lại hàng ngày trong tâm tưởng mọi người, 
dần dần ngấm sâu vào tiềm thức âm thầm hình 
thành, uốn nắn nên nhân cách của mọi thành viên 
trong nhà từ đó tạo nên cái ta gọi là nếp nhà. Nếu 
ở mỗi quốc gia, người dân tự hào và cố duy trì 
cái bản sắc riêng của đất nước mình, thì trong 
mỗi gia đình nếp nhà chính là nguồn nuôi dưỡng 
lòng tự trọng cho mọi cá nhân trong gia đình đó. 
Điều đó có ý nghĩa giáo dục rất lớn miễn là đừng 
biến lòng tự trọng ấy thành sự tự cao, cục bộ ích 
kỷ mà hậu quả là tự cô lập với xóm giềng, làng 
xã… 

Nội dung những khẩu hiệu ấy thường nhằm 
rèn luyện óc tự lập, tinh thần khiêm tốn, sự tự 
trọng, đức hiếu thảo, biết thương yêu, tôn trọng 
tình nghĩa, tôn trọng đạo lý… 

Bước vào nhà cụ bác sĩ nha khoa Trần Công 
Vàng ở phường Phú Cường, chúng ta thấy tấm 
hoành treo trân trọng ở căn giữa nhà thờ với hai 
chữ CHÁNH TRUNG viết lối đại tự nói lên tinh 
thần cốt lõi của gia đình, biến thành tên hiệu của 
gia đình nầy. 

Nội dung hai chữ Chánh Trung nầy xuất hiện 
ngay ở cặp đối nơi hai trụ cổng ngõ trước khi 
bước vào sân của ngôi nhà như nhắc nhở cả 
khách lẫn chủ nhà: 

CHÁNH TÂM VI TIÊN XUẤT NHƯ THỊ 
NHẬP NHƯ THỊ 

TRUNG LẬP BẤT Ỷ NGÔN Ư TƯ HÀNH 
Ư TƯ. 

(Với tấm lòng ngay lành, thẳng thắn thì vào 
cũng thế, ra cũng thế. 

Giữ cái tâm ở mực trung, không dựa cậy, nói 
như thế, làm cũng như thế.) 

Nhưng muốn hiểu rõ dụng ý của chủ nhân 
ngôi nhà khi viết nên hai chữ ấy, có lẽ chúng ta 
nên đọc hai câu đối treo ngay nơi hai cột bên 
dưới tấm hoành kia: 

CHÁNH TÂM VI TIÊN, MINH ĐỨC 
TRIỆU CƠ TRUYỀN THẾ VIỄN 

TRUNG LẬP BẤT Ỷ, THÁNH NGÔN 
THUỲ HUẤN LỊCH NIÊN TÂN. 

(Lấy tâm chánh trực làm đầu, lấy đức làm 
nền, truyền đời dài lâu 

Đứng vững ở thế trung lập - tức giữ vững bản 
lãnh, nhân cách - đừng cậy dựa, lời thánh nhân 
xưa dạy lại còn mới mãi với thời gian). 

Chữ ở tấm hoành cũng như ở hai câu đối trên 
đều xuất phát ở sách Đại Học và Trung Dung, 
hai tác phẩm kinh điển vào loại hàng đầu của 
Nho giáo mà nội dung chủ yếu của nó là nhấn 
mạnh việc giáo dục cái TÂM của con người: Lấy 
thành ý, chánh tâm làm cơ sở, luôn cố nuôi 
dưỡng cho sáng cái đức làm người, trong tư duy, 
hành động luôn giữ mực trung, mà chữ trung 
trong sách Trung Dung hiểu theo nghĩa ngày nay 
tức là tinh thần nhân bản vậy. 

Nhưng khi đề cao óc tự lập, tự cường, không 
nương dựa, ỷ lại… hoàn toàn không đồng nghĩa 
với sự kiêu căng, ngạo mạn, tự cô lập mình, mà 
ngược lại phải biết khiêm tốn, biết tự chế bản 
thân… Ý nầy thể hiện ở đôi câu đối được trang 
trí hai bên bàn có đặt tấm ảnh lớn của cụ chủ 
nhân ngôi nhà, bên chái phía trái của ngôi nhà 
thờ, viết trên vỏ thân cây cau già bửa đôi khá độc 
đáo: 

XỬ THẾ VẬT KIÊU NHÂN 
TU THÂN NGHI THIẾT KỶ. 
(Trong xử thế chớ kiêu ngạo với người 
Việc tu thân chủ yếu là nên tự chế mình) 
Nội dung nầy phù hợp với lời khuyên của 

người xưa là cần “nghiêm với mình mà khoan 
với người” trong đạo xử thế. Thế nhưng tự chế, 
khiêm tốn không phải là tự hạ, tự ti mà là tự 
trọng, khoan dung. 

Tinh thần tự trọng nầy thể hiện ở một số ngôi 
nhà cổ thuộc thị xã Thủ Dầu Một là ở chỗ mỗi 
ngôi nhà có một tên hiệu nhằm nói lên tinh thần 
trọng tâm của ngôi nhà ấy. Chẳng hạn ngoài nhà 
cụ Trần Công Vàng với hiệu Chánh Trung như 
đã trình bày ở trên, chúng ta còn thấy ở những 
ngôi nhà khác như nhà cụ Trần văn Tề với hiệu 
là TRƯỜNG CỬU, tức là lâu dài. Cặp đối ở 
hàng cột thứ hai, gian giữa sẽ nói với chúng ta về 
nội dung ước mơ của gia đình thể hiện trong hai 
chữ ấy: 

TRƯỜNG PHÁT KỲ TƯỜNG, QUẾ PHÚC 
LAN HINH QUANG THẾ TRẠCH 

CỬU TRIÊM TUẤN ĐỨC, GIAO ĐẰNG 
PHỤNG KHỞI CHẤN GIA THINH. 

(Mãi mãi nảy điềm lành, danh thơm hiển đạt 
làm sáng ân huệ cho đời. 
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Nhà cổ ở Bình Dương 

Luôn luôn thấm đức dày, rồng bay phượng 
múa rạng rỡ tiếng tăm nhà). 

Ý nghĩa của đôi câu đối nầy nói lên dụng ý 
khuyên răn con cháu luôn cố gắng nuôi dưỡng 
tinh thần tự trọng vì chính sự tự trọng mới giữ 
được “gia thinh”, mới khiến mọi thành viên 
trong gia đình phải sống sao cho khỏi tổn thương 
đến danh dự gia đình. 

Còn tấm hoành được treo trang trọng ở gian 
giữa nhà thờ cụ Trần Ngọc Cân, cũng ở phường 
Phú Cường thì đề ba chữ: VĨNH THẾ XƯƠNG 
(Rạng rỡ nhiều đời), mà muốn rạng rỡ nhiều đời 
thì mọi người trong nhà cần tôn trọng đức hạnh 
hơn tiền tài, xem việc làm điều thiện như là tích 
chứa cải quý trong nhà. Cặp đối ở căn giữa ngôi 
nhà thờ đã nói lên điều đó: 

TÍCH ĐỨC THẮNG DI KIM, XỬ THẾ 
ĐƯƠNG TUÂN TƯ MÃ HUẤN 

DUY THIỆN DĨ VI BÁO, CƯ GIA 
THƯỜNG CẨN SỞ NGÔN THU. 

(Chứa đức hơn để vàng, trong việc xử thế 
nên theo lời dạy của Tư Mã – tức Tư Mã Quang, 
đời Tống  

Chỉ có điều thiện là quý hơn cả, việc cư xử 
trong nhà nên trọng sách của người nước Sở - Ý 
nói đến tinh thần trọng đạo đức, trọng sự khiêm 
nhường mà Lão Tử đã đề 
cao trong Đạo Đức Kinh). 

Hai câu đối trên chắc 
người xưa đã dựa váo 
sách Minh Tâm Bảo 
Giám, một cuốn sách 
thuộc loại giáo dục phổ 
thông khá sâu sắc vì 
những tư tưởng trong ấy 
rất “cận nhân tình” hợp 
với đạo lý làm người. 
Sách nầy đã trích lời của 
Tư Mã Quang, tước hiệu 
là Ôn Công:  

“Tích kim dĩ di tử tôn, 
tử tôn vị tất năng thủ. Tích 
thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị 
tất năng đọc. Bất như tích 
âm đức ư minh minh chi 
trung dĩ vi tử tôn trường 
cửu chi kế”. 

(Dành dụm vàng bạc 

để cho con cái, chưa chắc chúng đã giữ được. Để 
sách vở cho con cháu, chưa chắc chúng đã đọc. 
Sao bằng âm thầm để đức lại cho con cháu mà 
làm kế lâu dài). 

Còn Lão Tử thì viết: 
“Thiện nhân bất thiện nhân chi sư 
Bất thiện nhân thiện nhân chi tư.” 
(Người thiện là thầy của kẻ bất thiện. 

Kẻ bất thiện là dụng cụ của người thiện - tức là 
để cho người thiện uốn nắn, dạy dỗ). 

Ở nhà cụ Trần Văn Chứa, ấp 2, xã Tân An 
nơi tấm hoành chính chỉ ghi: TRẦN MIÊU DUỆ 
(Con cháu going họ Trần). Trong ba chữ ấy chỉ 
mới khẳng định tộc họ chứ chưa đề ra ý nghĩ gì 
rõ rệt, nhưng khi đọc đôi câu đối mà theo chúng 
tôi là rất đặc biệt vì tinh thần giáo dục gia đình ở 
cặp câu đối nầy vừa thực tế vừa hợp đạo lý: 

GIÁO TỬ DĨ NGHĨA PHƯƠNG, NGU 
TẮC CANH HIỀN TẮC ĐỘC. 

SANH TÀI HỮU ĐẠI ĐẠO, CẦN VU LỄ 
KIỆM VU GIA. 

(Dạy con theo đường nghĩa, kém cỏi trí năng 
thì theo đường cày ruộng, thông minh sáng trí thì 
theo đường học vấn. 

Làm ra của cải theo đúng đạo lý, siêng năng 
theo lẽ phải, tiết kiệm hợp gia phong). 
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Từ “Nghĩa Phương” xuất phát từ sách Tả 
Truyện của Tả Khâu Minh thời Chiến Quốc. 
Sách ấy có câu: “Thần văn ái tử, giáo chi dĩ 
nghĩa phương" (Tôi  nghe rằng trong việc yêu 
thương con cái, chủ yếu là phải dạy chúng đi 
theo con đường nghĩa). Còn từ “Đại Đạo” theo 
Kinh Lễ thì: “Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi 
công..” (Làm theo đại đạo tức là phải xem thiên 
hạ là của chung). Vậy làm ra tiền tài hợp với đại 
đạo nghĩa là hợp với công lý. Nói theo ngày nay 
tức là làm giàu một cách minh bạch, hợp pháp. 

Người sáng tác câu đối này tuy có sử dụng 
chữ của sách xưa, nhưng đã vận dụng một cách 
sáng tạo, xuất phát từ những suy nghĩ sâu sắc: 
Lao động chân tay hay trí óc đều tốt, miễn sao 
phải phù hợp với đạo lý. Làm giàu mà không trái 
đạo, cần cù siêng năng hay tiện tặn, tiết kiệm 
nhưng phải giữ gìn nhân cách, hợp lễ nghĩa và 
gia phong. 

Căn nhà của ông Nguyễn Tri Quang ở ấp 1 
xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một xây năm Kỷ Tỵ, 
tức năm 1869. Tấm hoành treo ở căn giữa nhà 
thờ đề 3 chữ: TRUNG NGHĨA ĐƯỜNG. Lạc 
khoản ghi làm năm Canh Dần, tính ra là năm 
1890 với đôi câu đối dặn dò con cháu: 

THANH PHƯỚC DI HẬU CÔN, TỔ ĐỨC 
TÔNG CÔNG VẠN ĐẠI PHẤT THẾ. 

HÔNG CƠ THIỆU TIỀN NGHIỆP, PHỤ 
TRUYỀN TỬ KẾ BIẾN DIỆP BẤT THUYÊN. 

(Phước đức thanh cao để lại cháu con công 
ơn tiên tổ không gì thay thế được. 

Nền móng lớn nối nghiệp xưa, cha truyền 
con nối mãi mãi không đổi dời). 

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tri Quang còn 
nhiều hạng mục mang tính chất lịch sử, chúng tôi 
sẽ đề cập trong một bài giới thiệu riêng về ngôi 
nhà ấy. Ở đây, chúng tôi nói thêm về tinh thần 
giáo dục gia đình mà người xưa quan tâm: ngoài 
việc chú trọng đến gia phong lễ giáo, chú trọng 
đến đạo đức , đến tinh thần tự lập… Điều căn 
bản nhất trong giáo dục gia đình là CHỮ HIẾU. 
Người xưa từng công nhận: “Nhân sinh bách 
hạnh, hiếu vi tiên” (Trong mọi tính nết, đạo đức 
của một con người thì chữ hiếu đứng hàng đầu). 
Nhiều sách vở đã ngợi ca những tấm gương hiếu 

thảo. Một kẻ bất hiếu với cha mẹ thì không còn 
xứng đáng là con người nữa. Họ sẽ bị dư luận 
lên án, có khi còn bị luật pháp trừng trị nữa. Thế 
nhưng nội dung chữ hiếu cũng có nhiều cách 
hiểu khác nhau, đặc biệt ở các ngôi nhà cổ, qua 
trang trí nội thất như thiết trí những bàn thờ, 
trang hoàng những bức thờ, treo những tấm 
hoành, những câu đối … đều trực tiếp hoặc gián 
tiếp đề cao chữ hiếu, trong đó nổi bật là sự thờ 
cúng tổ tiên. Trong việc thờ cúng nầy, người xưa 
đã sớm vượt lên trên tinh thần bái vật, tức thờ 
cúng bằng một niềm tin thô sơ, nặng óc tha cầu, 
nghĩa là tin cầu vào những thế lực ngoại tại, mà 
người xưa đã có một quan niệm rất hợp lý và 
hợp tình người. Ông cha ta chú trọng tinh thần 
của cúng tế chứ không phải hình thức của cúng 
tế. Họ xem cúng giỗ là cách biểu hiện lòng tri ân 
các đấng sinh thành, là cách biểu hiện sự hoàn 
thiện nhân cách chứ không phải là hình thức “lo 
lót” hay thương hại. Sách xưa nói: “Phù tế giả, 
phi vật tự ngoại chí giả, tự trung xuất, sinh ư tâm 
dã” (Trong việc cúng tế, không phải từ bên ngoài 
đến mà tự chính trong tâm mình sinh ra vậy). 

Xin dẫn chứng đôi câu đối khác ở nhà ông 
Nguyễn Tri Quang đã phần nào nói lên tinh thần 
đó: 

CÚC DỤC ÂN THÂM THIÊN HẢI 
TRỌNG. 

CHUNG THƯƠNG LỄ ĐÁP LẠP TI 
KHINH. 

(Bồng bế dưỡng nuôi, ơn sâu tựa như là trời 
biển. 

Lễ cúng báo đáp nhẹ, chỉ như hạt thóc sợi 
tơ). 

Rõ ràng là người xưa đã tiên liệu, dặn dò con 
cháu: “Hãy nhớ rằng chứ hiếu chủ yếu là tinh 
thần là thái độ ứng xử, hành động đáp đền chứ 
không phải là hình thức cúng tế rườm rà, linh 
đình, thịnh soạn”. 

Ngày nay, cuộc sống có nhiều đổi thay, thế 
nhưng tinh thần của chữ hiếu chắc chắn còn 
nguyên giá trị, bởi đó là đức tính đầu tiên, mà 
cũng là đức tính tối thiểu cho một con người 
được công nhận là người! 
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Giới thiệu: Hạt Cát là bút danh của CHS Trần 
Bạch Vân (K11). Cô tự học và sáng tác những 
vần thơ chữ Hán thật điêu luyện không thua 
những nhà thơ xưa của TQ. Dưới đây xin giới 
thiệu vài tác phẩm của Hạt Cát… Nếu thích, bạn 
có thể tìm đọc trên trang nhà của HC ở địa chỉ: 
www.hatcat79.com 
 
Cựu không 
 
Giang vĩ âm âm bạch vũ, 
Y hàn bạc mộ nhân tung. 
Mạc mạc vân chu lộng ảnh,  
Cựu không hư viễn khởi phong. 
 
Hư Không Ngày Cũ 
 
Nhạt nhòa mưa trắng cuối sông, 
Người đi lạnh áo tang bồng chiều lơi. 
Thuyền trôi hun hút mây trôi, 
Hư không ngày cũ xa vời gió lên. 
 
Cầm nguyệt 
  
Mộng hồn mang mang dạ, 
Cầm lạc lãnh cung thương, 
Vọng nguyệt thùy tại tưởng, 
Vấn thế kỷ thời hoan? 
 
Cầm nguyệt 
 
Mang mang hồn mộng đêm trường, 
Đàn rơi lỡ nhịp cung thương lạnh dài,  
Ngó trăng tưởng bóng hình ai, 
Hỏi nhân thế có bao ngày là vui??? 
 
Lăng Già Nguyệt 
 
Lăng Già nhất phiến nguyệt, 
Kim cổ vọng du du. 
Sát na sinh trụ diệt, 
Hà xứ ngã chân như? 

Mảnh trăng treo đỉnh Lăng Già,  
Mang mang kim cổ ta bà vọng chân.  
Sanh trụ diệt sát na tâm, 
Biết đâu nguồn cội truy tầm cái ta ? 
 
Khán Vân 
 
Chưởng trung thư khinh bả, 
Mộ xứ tịch huân liêu. 
Chẩm mao tùng hạ ngọa. 
Khán thế bạch vân phiêu. 
 
Ngắm Mây 
 
Trong tay trang sách hững hờ, 
Chiều hôm nắng quái cõi bờ mênh mông. 
Gối tranh nằm khểnh cội tùng, 
Xem nhân thế đó bềnh bồng trắng mây. 
 
Xuân Cư 
 
Vị quan môn độc trú, 
Tứ cố trùng không hư, 
Bạch tuyết phiêu song ngoại, 
Xuân vô ngã ảnh cô. 
 
Chưa về đóng cửa độc cư, 
Mà sao quanh quất không hư trùng trùng, 
Ngó ra tuyết trắng mịt mùng, 
Xuân không thấy bóng, lạnh lùng bóng ta. 
 
Bạch Liên 
 
Bạch liên hoa nhất đoá,  
Khiết tố tự chân nhân. 
Tùng nê ô đỉnh xuất, 
Tuyệt nhiễm vô vi trần. 
 
Hoa sen một đoá trắng ngần,  
Thanh cao tinh khiết thánh nhân tựa hồ. 
Vươn lên từ chốn bùn nhơ, 
Tuyệt không vướng chút nhiễm ô bụi trần  
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Hồ Thị Kim Ngân 
 

Ôi trường xưa, ôi lòng tôi vấn vương muôn 
đời. 

Bao ngày qua, bao ngày vui đâu mờ xóa 
trong tâm hồn. 

(lời bài hát Mái Trường Xưa-Phạm Mạnh 
Cương) 

Sau bao năm cách xa trường xưa, năm 2009, 
KN bỗng có được địa chỉ trang nhà Trịnh Hoài 
Đức do bạn Từ Minh Tâm gầy dựng. KN rất 
mừng, nên ráng ghi chép lại những kỷ niệm từ 
mấy chục năm trước, lúc mình còn là một cô học 
trò nhỏ để góp mặt với các bạn đều là cựu học 
sinh của trường. 

Việc đầu tiên là mở ra ngăn kéo của cuộc 
đời, rồi bồi hồi giở lại từng món nhỏ. Đây là 
Thành –Tích Biểu, với những điểm số, thứ hạng 
của mỗi Đệ nhứt, Đệ nhị bán niên và họ tên Giáo 
Sư phụ trách từng môn học cùng các lời phê. Kia 
là phiếu báo danh thi vô lớp đệ Thất, Đơn xin 
phép nghỉ học, thẻ học sinh … 

Những hồi ức lần lượt kéo về, với những lưu 
giữ đậm nhạt khác nhau.  

***** 
 
Đi lại đường xưa 
(Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa, đường xưa... 
- Phạm Duy) 
     

Vẫn còn nguyên một bao thơ màu xanh nhạt 
với dòng chữ nắn nót của thầy Trần Văn Hải. 
    Thân gởi : 
    XXXXXXXXX 
    Bên trong là một tờ tiền mới năm mươi đồng 
của Ngân-Hàng-Quốc-Gia-Việt-Nam, thầy viết 
rõ Xuân Tân Hợi 71, rồi ký tên bên dưới. 
    Cạnh chữ ký của thầy là các chữ ký của thầy 
Bùi Lý Hồng, thầy Lê Đức Cửu, thầy Đặng 
Thanh Châu, thầy Phạm Viết Tích, thầy Nguyễn 
Thuận Nhờ. 
  Nghĩa là Tết năm đó, chiều lòng bọn học trò 
nhõng nhẽo mè nheo, thầy đã lì xì cho mỗi đứa 
một “gia tài”. 

Và cái gia tài quý giá ấy, KN còn trân trọng 
giữ mãi đến nay. 
     KN không biết nhà, không có số điện thoại 
của thầy Trần Văn Hải nên vào một buổi sáng 
khoảng thập niên 90, KN chỉ biết đứng từ xa 
nhìn thầy cỡi chiếc xe Vespa quen thuộc chạy 
ngang vòng xoay Chợ Bến Thành rồi mất dấu 
giữa dòng người xe. Thầy dạy môn Anh Văn lớp 
Đệ Lục A2 của KN niên học 1966-1967. 
     Thầy Đặng Thanh Châu dạy môn Vạn Vật 
lớp 11A2 niên học 1970 -1971 và lớp 12A3 niên 
học 1971-1972. KN luôn nhớ và làm đúng 
những lời thầy đã dạy gần 40 năm trước. Chuốt 
bút chì bằng lưỡi lam cho ngòi chì khó gãy, cho 
hình vẽ được sắc nét. Bút chì cần mua loại 2HB. 
Đặc biệt, trang vở bên trái dùng để vẽ hình,trang 
bên phải dành ghi bài học. Dùng nhiều bút màu 
khác nhau, xanh đỏ tím đen, để phân loại các đề 
mục, các tiêu đề. Cách trình bày vở như vậy thật 
dễ nhìn, thật dễ nhớ. 
     Sau nầy, KN có chào thầy trong văn phòng 
của Sở Giáo Dục TPHCM. Thời gian sau, thầy 
làm Hiệu Trưởng trường THPT Lê Hồng Phong 
danh tiếng.  
     Thầy Nguyễn Văn Hộ dạy môn Công Dân 
Giáo dục lớp 11A2 niên học 1970-1971. Khoảng 
thập niên 80, thầy dạy trường Trung học Sư 
Phạm TPHCM. Thầy đưa các giáo sinh về 
trường tiểu học ở quận 1 để thực tập sư phạm. 
KN có hướng dẫn một hai giáo sinh thực tập và 
đã gặp lại thầy kính mến.  
     Thầy Đặng Văn Danh là thầy dạy lớp KN 
môn Lý Hóa niên học 1969-1970. Năm đó có lẽ 
thầy mới ra trường Đại học Sư phạm, thầy còn 
rất trẻ. Tài  học và vẻ trẻ trung của thầy khiến 
cho nhiều nữ sinh “ái mộ”. Dường như thầy 
cũng khá ngượng ngùng lúng túng trước họ. KN 
không biết “ái mộ” thầy. KN chỉ đứng từ xa 
quan sát và đến giờ vẫn còn nhớ sợi dây chuyền 
vàng “duyên dáng” lấp ló dưới chiếc cổ áo sơ mi 
trắng tinh của thầy (!). Thập niên 90, KN có 
chào thầy khi tình cờ  gặp lại thầy, thầy Hộ, thầy 
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Thầy Trần văn Hải và Lê Đức Cửu  

trong một buổi họp mặt với CHS THĐ 

Bửu (Hiệu trưởng trường Trung học Sư phạm 
TPHCM) trong quán cà phê mới mở của con trai 
thầy Bửu trên đường Lý Tự Trọng. 
     Thầy Bùi  Lý Hồng - một thanh niên Hà Nội 
đúng điệu. Thầy giảng bài khúc chiết, rành 
mạch, có hệ thống chặt chẽ. Nhưng tiếc là bọn 
con gái như KN thường không giỏi các môn 
Toán Lý Hóa, nên hai niên học 1969-1970 và 
1970-1971 không biết thầy có hài lòng với kết 
quả học tập của lớp không. Thầy mê thể thao và 
yêu cả văn nghệ. KN vẫn còn nhớ,một buổi 
chiều học thêm chuẩn bị thi Tú Tài 1. Phòng học 
trên lầu, gió lạnh vắng. Cuối giờ, KN đã hát theo 
yêu cầu của thầy một bài hát của nhạc sĩ Đoàn 
Chuẩn-Từ Linh: “Gió bay từ 
muôn phía tới đây…” 
     Thầy Lê Đức Cửu dạy môn 
Việt Văn lớp 11A2 niên học 
1970-1971. Thầy rất nhiệt tình, 
rất say sưa khi bình luận, phân 
tích thơ văn. Bên tai KN giờ 
đây còn văng vẳng tiếng đọc 
thơ của thầy: “Vòng trời đất 
dọc ngang, ngang dọc. Nợ tang 
bồng vay trả, trả vay…” 
     Thầy Huỳnh Thành Tâm 
dạy môn Việt Văn lớp Đệ Ngũ 
A2 niên học 1967-1968. KN có 
nhiều dịp gặp lại thầy ở 
TPHCM và chào thầy với tất cả 
sự ngưỡng mộ. Thầy là học giả 
Huỳnh Phan Anh, là một nhà 
dịch thuật nổi tiếng và là sư phụ 
của ông xã KN. 
     Thầy Nguyễn Bé Tám dạy môn Âm nhạc 
lớp Đệ Thất A2, Đệ Lục A2 các niên học 1965-
1966-1967. Ngoài giờ học nhạc lý căn bản ở lớp, 
KN còn tham gia trong ban hợp xướng của 
trường, nên KN đã học ở thầy được nhiều điều. 
Không kể về kiến thức, tài năng của thầy trong 
lĩnh vực âm nhạc. Không nói đến những yêu cầu 
chuyên môn của thầy là cần hát đúng giọng, 
đúng nhịp, có sắc thái biểu cảm. KN nhớ và vẫn 
thực hiện y như vậy những điều thầy dạy về kỷ 
luật, về quy cách trình diễn hợp xướng: lần lượt 
đi nhẹ nhàng thẳng hàng ra sân khấu, đứng 
nghiêng vai đều đặn, lưng thẳng, mắt nhìn đúng 
hướng, không có bất cứ động tác thừa nào… 

     Thầy Bùi Thế San dạy môn Vạn Vật lớp Đệ 
Tứ A2 niên học 1968-1969. Lúc đó, thầy phơi 
phới yêu đời. Giọng thầy giảng bài mạnh mẽ, 
đầy vẻ tự tin. 
     Những kiến thức căn bản nhất về hội họa 
KN và các bạn có được từ đó đến giờ là từ thầy 
Lê Văn Bình. Thầy dạy môn Hội Họa lớp Đệ 
Thất đến lớp Đệ Tứ A2 từ niên học 1965 đến 
1969. Thầy mẫu mực, hiền lành và rất yêu nghề. 
Thầy cũng là một tên tuổi  trong lĩnh vực hội 
họa VN. 
     Thầy Đinh Đức Vượng dạy môn Anh văn 
lớp Đệ Tứ A2 niên học 1968 - 1969. Thầy thổi  
một làn gió mới làm cả lớp bất ngờ. Tiếng Anh 

những năm đó đã bắt đầu “lên ngôi”. Bước vào 
lớp học là thầy không nói tiếng Việt nữa. Thầy 
chào cả lớp bằng tiếng Anh. KN và các bạn chào 
đáp bằng tiếng Mỹ (!). Thầy giảng bài, đặt câu 
hỏi. KN ráng theo thầy, trả lời ngọng nghịu, 
cũng tiếng Anh. Rất tiếc, thầy ơi, không còn 
được học thực hành như vậy, nên đến giờ, thật là 
lạc hậu, KN chỉ  biết nói tiếng Việt mà thôi. 
     Cô Hoàng Thị Đàn Hội dạy môn Sử Địa lớp 
Đệ Tứ A2 niên học 1968-1969 và cô Hồ Thị 
Thanh Ngạn dạy môn Sử Địa lớp Đệ Tam A2 
niên học 1969-1970. Các cô là hình ảnh thật thơ 
mộng của miền sông Hương núi Ngự. Tên đẹp. 
Người cũng đẹp. Bạn Sầu Riêng trong bài viết 
Theo Áng Mây Trôi  đã bày tỏ “mối thiện cảm” 
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với các cô. Riêng KN, cứ mỗi lần nghe bài hát 
“Tà áo tím” là lòng thấy nao nao.  
     Niên học 1968-1969, cô Trần Thị Tính dạy 
môn Việt Văn lớp Đệ Tứ A2 đã tổ chức cho lớp 
kiểu học thuyết trình. Cả lớp hăng hái chuẩn bị. 
KN đại diện nhóm sẽ thuyết trình tác phẩm 
Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh. Sáng hôm 
đó, bất ngờ một bạn nghịch ngợm đưa cho KN 
một cái kiếng trắng viền đen (hẳn là không độ). 
Hai bên góc tròng kiếng có dán hai bông hoa 
hippie nho nhỏ màu lá xanh – là KN và các bạn 
đua theo phong trào hippie thời đó. KN rất thú vị 
đeo vào - dù không có cận thị gì cả. Và làm mặt 
tỉnh thuyết trình trước cô và các bạn. Hú vía, cô 
không rầy rà chút nào. Cô chỉ chú ý đến “nội 
dung” và đã bỏ qua “hình thức”. Cho tới giờ KN 
vẫn biết ơn nụ cười độ lượng của cô.  
     Khoảng thập niên 80, KN có chào cô Trần 
Thị Thịnh trong mấy lần gặp cô ở buổi họp giáo 
viên toàn quận 1. Lúc đó, cô là giáo viên dạy 
trường Trung học Trần Văn Ơn quận 1. Cô đã 
dạy môn Quốc Văn lớp Đệ Thất A2 của KN niên 
học 1965-1966. 
      KN và các bạn vẫn còn nhớ những giờ học 
Nữ Công với cô Chung Hữu Hiếu  lớp Đệ Thất 
A2, Đệ Lục A2, Đệ Ngũ A2 các niên học 1965-
1966-1967-1968. Cô ngồi trên bàn giáo sư, tập 
trung vào “ chuyên môn” với một số bạn - đã ra 
dáng thiếu nữ đảm đang - đứng vây xung quanh. 
KN có lúc làm biếng không làm bài nên cũng 
“thừa cơ” - không có ai làm chủ tình hình - 
mượn tạm bài làm của bạn Hường hoặc bạn 
Thùy Vân, dán vào tập của mình, rồi chạy lên 
nộp để cô “vô tư” ghi điểm cho. Chà, thật là tội 
lỗi. 
     Cô Lý Thị Ngọc Anh dạy Việt Văn lớp Đệ 
Lục A2 niên học 1966-1967 lúc nào cũng đẹp 
rực rỡ như một bông hoa đang độ ngát hương. 
Dường như các thầy khá “ngây ngất”. Tụi em 
cũng mê mải ngắm, đôi lúc quên nghe lời cô 
giảng. 
    Các cô Vương Minh Phụng dạy môn Công 
Dân Giáo Dục, cô Đào Thị Thảo môn Anh Văn, 
cô Đặng Ngọc Liên môn Toán lớp Đệ Thất A2 
niên học 1965-1966, cô Lương Thị Thanh Kiệm 
dạy môn Công Dân Giáo Dục lớp Đệ Ngũ A2 
niên học 1967-1968 và cô Đặng Thị Nga dạy 
Toán Lý Hóa  Tứ A2 1968-1969. Các cô mãi là 

một hình mẫu lý tưởng của một cô giáo trong 
tâm tưởng của KN và các bạn. 

**** 
Nhờ thường xuyên đọc trang nhà THĐ, nên 

KN đã lần lượt biết thêm tin tức về các Thầy Cô 
đã từng dạy lớp A2, khóa 11 của KN và các bạn. 
xin chép lại như dưới đây: 
 
-Thầy Nguyễn Bé Tám: 

Thầy lại khóc rồi thầy lại cảm ơn những học 
trò THĐ vẫn thương và nhớ đến thầy. Thầy Bé 
Tám rất lãng tai, nói thật lớn mới nghe (Kim 
Nên) 

Năm nay, trừ thầy Vân tương đối còn khỏe 
mạnh, các vị còn lại đã yếu hơn, thầy Bé Tám 
rất lãng tai, nói thật lớn mới nghe, thầy Lưu rất 
ốm yếu, thầy Quý cũng vậy...(Huỳnh Xuân 
Khai) 
-Đại Hội Toàn Cầu CGS và HS Trịnh Hoài Đức 
lần thứ 3. Từ San Jose (North California) có cô 
Đặng Ngọc Liên và Lê Hồng Lệ (lần đầu tiên 
tham dự). 

CGS đến từ nơi xa nhứt: Lê Đức Cửu (Việt 
Nam) 
-GS Đặng Ngọc Liên: 

Đây là lần thứ 2 tôi đến dự buổi họp mặt của 
các em CHS Trịnh Hoài Đức. Rất vui được gặp 
lại các bạn cũ và các em học sinh thân thương 
ngày xưa. Mong các em tiếp tục. Cám ơn các em 
trong Ban Tổ Chức. 
 
-Thầy Bùi Thế San: 

Nhà thầy San ở Pico Riviera, cách Little 
SaiGon khoảng 25 phút lái xe. Điều gây ấn 
tượng nhứt cho chúng tôi là trước nhà của thầy 
có một cây quít ra trái đầy cây. Cả ngàn trái chớ 
không ít!. Cây ra trái thật đẹp. Thế là chị Cẩm 
Hồng, cô Liên và phái đoàn có dịp chụp những 
tấm hình rất đẹp. 

Cô Nga, phu nhân của thầy San đón chúng 
tôi vào thăm thầy. Hơn hai mươi năm qua, bịnh 
tình của thầy San không tăng không giảm. Thầy 
yếu nhưng không bịnh nặng. Khi nghe chúng tôi 
đến thăm, thầy rất mừng và cũng hơi tiếu lâm. 
Khi chỉ cô Liên và hỏi ai đây thì thầy trầm ngâm 
một chút và nói: “Vợ ông hiệu trưởng”. Còn khi 
hỏi thầy Lục thì thầy San lại nói: “Chồng của cô 
Liên!!!”. 
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CHS khoá 11 gặp lại thầy Lê Đức Cửu và cô Nguyễn thị Tâm  

Cô Nga mời chúng tôi ra phòng khách để trò 
chuyện. Cô còn đãi chúng tôi ăn bánh uống trà 
… Trong lúc chuyện trò, phóng viên rất ngạc 
nhiên khi nghe tin thầy Nguyễn Hiển (dạy Pháp 
Văn) vẫn mạnh khoẻ và đang sống rất hạnh phúc 
ở Việt Nam. Vậy mà lâu nay CHS cứ đồn đoán 
rằng thầy đã mãn phần. Hy vọng trong tương lai 
CHS chúng ta sẽ liên lạc được với thầy.  Ngoài 
ra, có thêm tin: sau khi thầy 
Tô Hoà Dương mãn phần, cô 
Châu thị Đẹp cũng đã về Việt 
Nam để dưỡng già. 

Trước khi từ giã thầy Bùi 
Thế San, cô Nga còn cho phép 
chúng tôi hái một số trái quít 
có cành (nguyên chùm) để 
dành chưng Tết thì bảo đảm 
sẽ rất đẹp. (theo trang nhà 
THĐ) 
 
-Thầy Đinh Đức Vượng: 
 Nhà thầy cũng ở khu 
Fountain Valley. Thầy dạy 
môn Anh Văn ở THĐ. Thầy 
nói lúc đó có hai thầy Vượng. 
Học trò phân biệt: Thầy 
Vượng dạy Toán là thầy 
Vượng “mập”, còn thầy 
Vương dạy Anh Văn là thầy Vượng “ốm”. Thầy 
dạy ở THĐ từ năm 1965 đến 1971 thì được đổi 
về dạy ở trường Gia Long Sài Gòn. Sau 1975 
thầy còn dạy học tiếp một thời gian trước khi 
qua Mỹ năm 1992. Thầy khen học trò THĐ là 
đoàn kết, ngoan ngoãn.  

Về sức khoẻ, thầy cho biết đã bị mổ mắt hai 
lần. Lần đầu thì tốt nhưng lần thứ nhì thì không 
hoàn chỉnh cho lắm (vì mổ đúng ngày 31/10: 
ngày lễ ma quỷ của Mỹ !). Về gia đình, cô là 
một cô giáo và thầy cô có 2 người con, một trai 
và một gái. 

Anh Diệp đại diện CHS chúc Tết thầy cô. 
Thầy rất cảm động và chúc lại toàn thể thầy cô 
và cựu học sinh THĐ được nhiều sức khoẻ, vạn 
sư an lành trong năm mới. Thầy xin lỗi về mấy 
lần họp mặt CGS & HS thầy không đến tham dự 
được vì khi hội họp đông người và mỗi lần nghe 
âm thanh lớn thì thầy cảm thấy mệt. 

Riêng cô Thịnh và thầy Viên hiện ở Las 
Vegas thăm con cháu nên học trò không đến 
thăm được. Hẹn thầy cô vào dịp họp mặt THĐ 
vào mùa hè năm nay (theo trang web THĐ) 
-Cô Hoàng thị Đàn Hội: 

Hiện ở Sài Gòn, bạn Huỳnh Xuân Khai là 
người biết địa chỉ. 

Riêng ở VN, KN và các bạn đã gặp lại các 

Thầy Lê Đức Cửu, Thầy Trần Văn Hải, Cô 
Nguyễn Thị Tâm, tại nhà một bạn ở Bến Cát 
ngày 04.10.2014 
   KN và các bạn cũng đau buồn nghe tin 
chúng ta đã mất đi hai Thầy Cô yêu quý : 

- GS Đặng Thanh Châu đã mãn phần tại 
Saigon - Việt Nam lúc 11g15 ngày 15/11/2013, 
hưởng thọ 69 tuổi,  

- GS Trần Thị Thịnh, pháp danh Phổ Vương, 
vừa mất ngày 21/6/2015 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 
77 tuổi,  

Mong Thầy Cô được  yên nghỉ nơi miền lạc 
cảnh. 

Mãi mãi chúng em luôn kính trọng và biết 
ơn tất cả các Thầy Cô đã từng giảng dạy chúng 
em dưới mái trường Trung học Trịnh Hoài Đức 
thân yêu./. 
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Nguyễn Văn Lâm( K.12) 

 
Trước hết cho phép tôi gởi lời chào kính 

trọng đến toàn thể quý thầy cô cùng toàn thể tất 
cả các bạn cựu học sinh trường Trung học Trịnh 
Hoài Đức . 

Cơn gió đông thoáng qua cửa sổ làm tôi cảm 
buốt cả người, báo hiệu năm cũ sắp đi qua 
nhường chỗ cho mai vàng khoe sắc. Mùa xuân 
mới lại về trên quê hương, cũng là lúc mà bao 
nhiêu kỷ niệm hiện về trong đầu óc tôi cách đây 
hơn nửa thế kỷ - tôi cứ ngỡ như mới hôm qua. 

Nhớ lắm và rất rõ; đó là ngày 31-05-1966 
khi tôi cầm phiếu báo danh dự thi vào lớp “đệ 
thất” trường Trịnh Hoài Đức, (nơi thi là trường 
Bồ Đề) Bình Dương. Sáng hôm ấy khoảng 50 
học sinh “lớp nhất” trường Tiểu học Lái Thiêu 
lên đường dự thi; đây là kỳ thi đầu tiên trong đời 
học trò và cũng là kỳ thi quan trọng nhất, tương 
lai tươi sáng hay đen tối là do ngày hôm nay. Tất 
cả đều cố gắng nhưng hy vọng quá mỏng manh 
vì thí sinh qúa đông mà toàn tỉnh Bình Dương 
chỉ có một trường trung học tuyển sinh vào năm 
lớp đệ thất (3 lớp nam và 2 lớp nữ) coi như cầm 
chắc phần rớt ở trong tay. Thời gian dần trôi, 
ngày xem kết quả tuyển sinh đã đến; thay vì đến 
trường Nam để xem, tôi lại đến trường Tư thục 
Nghĩa Phương xin mẫu đơn dự thi học bổng vào 
lớp đệ thất, ghi đầy đủ chi tiết nộp cho văn 
phòng nhà trường xong, trên đường về với một 
tia hy vọng lẻ loi ghé vào trường Nam xem kết 
quả thi cho có lệ. Đây rồi, bảng thông báo danh 
sách thí sinh trúng tuyển, xem mãi bỗng mắt tôi 
loé lên một tia chớp lạ, tên tuổi, số báo danh của 
tôi nằm trong danh sách. Tôi lại dụi mắt cố nhìn 
thật kỹ, tên có thể nhầm nhưng số báo danh 
không thể lẫn lộn được. Tôi cảm thấy thân mình 
như muốn bay bổng lên không trung, sự thật 
trăm phần đây rồi mà cứ ngỡ như mơ; khoảng 
mươi phút sau tôi lấy lại tinh thần, quá mừng 
đến run cả người. Sau đó tôi tiếp tục xem tên 

những thằng bạn khác, và đây Nguyễn Văn 
Danh (tự Danh lùn) cũng trúng tuyển mà nay 
pháp danh “Thích Hoàng Chơn” tu tại gia. Hơn 
năm mươi đứa mà chỉ có tôi và Danh hãnh diện 
trúng tuyển vào trường Trịnh Hoài Đức (đệ thất 
P4 hay đệ thất bê bối). 

Mùa tựu trường đến, chúng tôi vừa mừng lại 
vừa lo, ngôi trường cùng thầy cô, bạn bè mới , 
mọi sự việc đều xa lạ nhưng phải hết sức cố 
gắng vì đây là cánh cửa mở ra cho tương lai, 
bằng mọi giá phải cố gắng vượt qua, chỉ có nằm 
mơ mới vào được trường này; nhưng hôm nay 
lại là sự thật. Ở cấp tiểu học suốt niên khoá chỉ 
gặp có một thầy hoặc cô, còn bây giờ mỗi môn 
học là mỗi giáo sư giảng dạy làm mình càng lo 
lắng thêm lên. Nhà mình ở tận Hóc Môn xa quá 
không thể đi về trong ngày được; lúc đó mình 
mới chỉ vỏn vẹn mười một tuổi, cuối cùng phải 
ở trọ nhà người thân, tự đảm đương việc nấu ăn 
giặt giũ, cuối tuần mới được về nhà. Thật là gian 
nan cho một đứa trẻ còn quá nhỏ!. Ngày khai 
giảng đã đến, lớp học chúng tôi là phòng giữa 
của dãy nhà ba phòng cạnh trường Nông Lâm 
Súc. Thời gian  thấm thoát trôi qua, cuộc đời học 
sinh xa nhà cảm thấy vui vì được quý thầy cô 
yêu mến, bạn bè thân thương,. Buổi trưa đến 
trường chiều về nhà trọ bằng xe đò nhưng có 
bao giờ được ngồi đàng hoàng tử tế trong xe 
đâu, chỉ đeo ngoài thành xe đến trường thật là 
nguy hiểm. Rồi năm ấy, cùng ngọn gió đông thổi 
về, nhà trường tổ chức sinh hoạt hội trại, cả khối 
đệ thất chúng tôi được xếp là làng 7, và theo thứ 
tự các lớp trên làng 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ngày vui qua 
mau, bạn bè giã từ nhau về gia đình chuẩn bị 
đón chào xuân mới; mùa xuân “Đinh Mùi 
1967”. Ba ngày xuân thanh bình của quê hương 
đã trôi qua, bạn bè tiếp tục đến trường, tuổi thơ 
học trò êm đềm và đẹp quá. 
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Bước vào ngôi trường mới đầy mơ ước, ước 
mơ một tương lai đầy hoa thơm cỏ lạ và tâm hồn 
học sinh như tờ giấy trắng tinh ghi lên những 
dòng cảm nhận đầu đời mà mình có quyền mơ 
mộng; ôi hạnh phúc quá!!! đẹp quá !!! Thế rồi 
gốc phượng già phía sau văn phòng bắt đầu nở 
rộ, đỏ cả một góc trường điểm thêm vài khúc 
nhạc ve sầu buồn áo não, báo hiệu cho mùa chia 
tay sắp đến. Năm học đầu tiên dưới mái trường 
thân thương kết thúc, chia tay bạn bè, từ giã thầy 
cô trong chín mươi ngày buồn vui lẫn lộn. Vui 
được về với gia đình mẹ cha anh em, không phải 
tự lo nấu ăn sau những buổi chiều học tâp, 
không còn cảnh đu bám vào thành xe đò những 
mỗi chiều về mưa nắng trên quốc lộ 13 … Buồn 
cho việc tạm xa rời những kỷ niệm yêu thương 
bên thầy cô, bạn bè thân thiết cùng mái trường 
mang tên danh nhân trong làng văn học nước 
nhà, ngôi trường mến yêu được bao quanh bởi 
những cánh đồng ruộng ngát xanh màu cỏ lúa 
tạo nên bức tranh thuỷ mặc tao nhã nay đã dần 
bị xoá đi do nhịp độ phát triển xã hội. 

Ba tháng hè chóng vánh trôi qua, chúng tôi 
chuẩn bị đến trường đón chào năm học mới. 
Chúng tôi lên lớp “đệ lục P4” và chuyển sang 
học ở dãy lầu nhưng không khí có phần trầm 
lắng không sôi động như năm trước, ẩn chứa 
điều gì không được bình thường, cảnh vật u 
buồn như báo hiệu điều xấu sắp xảy ra. Thi lục 
cá nguyệt vừa xong cũng trùng vào lúc gió đông 
nhè nhẹ thoáng qua báo hiệu mùa xuân đang đến 
gần. Tất niên năm nay nhà trường có tổ chức thi 
vẽ tranh, tôi được thầy Bình hướng dẫn và kết 
quả bức tranh của tôi được ông hiệu trưởng 
trường Nghĩa Phương mua với giá 300 đồng ở 
thời điểm đó. 

Mùa hè lại đến, tôi giã từ mái trường thân 
yêu còn mang nhiều vết đạn trên tường vôi 
trắng, giã từ thầy cô bạn bè với vô vàn luyến 
nhớ, và tôi cũng tạm từ biệt căn nhà trọ suốt hai 
năm qua đã cưu mang giúp đỡ tôi trong hoàn 
cảnh khốn khó để được cắp sách đến trường, 
mong tìm hướng đi cho cuộc đời. Ba tháng hè 
trôi qua nặng nề, cuộc chiến đang tiếp diễn, cảnh 
người chạy loạn hằng ngày làm tôi thấy quê 
hương tôi sao quá khổ đau.  

Ngày tựu trường đã đến, năm nay tôi không 
còn ở trọ nữa vì tình hình chiến sự, lớp học lại 

thưa dần, chúng bạn đứa theo cha mẹ chuyển 
trường khác, đứa vì chiến cuộc cướp mất người 
thân, đứa phải lo đảm đương gánh vác việc gia 
đình nên không có điều kiện đến lớp. Một số 
giáo sư phải lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng 
động viên cho nên lớp học lúc nào cũng không 
được vui, học không ra học mà chơi chẳng ra 
chơi. Kể từ năm nay (đệ ngũ P4) buổi trưa tôi đi 
học và chiều về nhà, mà đoạn đường từ nhà đến 
trường cả hai lượt đi về trên 60 km. Có những 
hôm đi đến đoạn đường Thạnh Lộc, An Phú 
Đông thì bị chặn lại vì đang có giao tranh tôi 
phải đi ngược lại cầu Bình Lợi theo quốc lộ 13 
đến trường. Có lúc cầu Băng Ky bị đóng tôi phải 
ra Hàng Xanh lên ngã tư Thủ Đức ra Bình Triệu 
mới đến trường được. Cứ thế tiếp tục năm này 
sang năm khác, con đường đi tìm tương lai của 
tôi sao mà gian khó quá. Có lúc tôi muốn bỏ 
cuộc mặc cho thế sự nổi trôi, nhưng rồi bằng 
mọi cách tôi phải cố gắng vượt qua, đường đi thì 
trắc trở có lẽ tôi là người gian nan nhất của khoá 
12. Né đường này tránh đường kia mới đến 
trường được. Thế rồi năm này tiếp năm sau, vất 
vả cũng trôi qua. Năm học kết thúc và năm học 
mới lại cứ thế tiếp nối nhau. 

Ve sầu lại trổi khúc nhạc buồn vào những 
buổi trưa tan trường báo hiệu mùa chia tay đến 
gần, mùa tựu trường năm nay, lại một lần nữa 
tôi phải chia xa một số bạn thân, vì lên đệ tam 
tôi chọn ban A, còn một số khác chọn ban B thế 
là tạm cách xa, mới đó mà đã qua bốn năm gắn 
bó với nhau. Tôi lại có một số bạn mới, năm nay 
1970-1971 quyết tâm cố gắng học thất tốt để 
chuẩn bị cho mùa thi năm sau, bằng không thì 
coi như sáu năm đèn sách sẽ đổ sông đổ biển, lại 
chỉ biết cố gắng và cố gắng. Tình hình chiến sự 
tạm lắng dịu việc học thuân lợi hơn, mùa xuân 
năm ấy lớp chúng tôi tổ chức bán báo xuân, các 
bạn gồm Huỳnh Xuân Khai, Huỳnh Hữu Phi 
Long, Nguyễn Thành Thắng, Đỗ Thị Kim Hoa, 
Lê Thị Bạch Loan, Thạch Thị Hai, Nguyễn Thị 
Đắc và tôi cùng đi bán báo xuân ở các trường 
Trung học Phú Giáo, và Đức Hoà, Hậu Nghĩa. 
Đó là niềm hãnh diện trong cuộc đời học sinh, 
không những của riêng tôi mà cho chúng bạn và 
cả ngôi trường mến yêu của tôi nữa. Năm lớp đệ 
tam qua đi với bao kỷ niệm đẹp đẽ khắc sâu vào 
tâm trí. 
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Năm nay 1971 – 1972, chúng tôi vào lớp đệ 
nhị A3, tất cả các bạn đều hết sức nỗ lực cho kỳ 
thi tú tài phần thứ nhất. Mới đầu năm không khí 
học tập đã dâng cao độ, đứa nào cũng quyết tâm  
giành cho được mảnh bằng đầu tiên trong cuộc 
đời học sinh để không phụ lòng cha mẹ và thầy 
cô đã dày công dạy dỗ bao năm qua.  

Cuối năm học, chiến sự nổ ra kinh hoàng 
khắp nơi nhưng dù hoàn cảnh có thế nào chăng 
nữa tôi cùng các bạn cố gắng đạt kết quả tốt 
trong kỳ thi năm nay, nếu không cuộc đời xem 
như kết thúc từ đây. Chúng tôi học cả ngày lẩn 
đêm mặc cho đạn bay súng nổ. Kết quả năm đó 
cả lớp đạt tỷ lệ trúng tuyển trên con số 90%, một 
con số khá ấn tượng. Tôi may mắn cầm được 
chứng chỉ tốt nghiệp Tú tài phần thứ nhất để kỳ 
tới được vào nhập học lớp đệ nhất là năm học 
cuối cùng bên ngôi trường thân thương sau bảy 
năm vô vàn kỷ niệm…  

… Hồi tưởng lại mới ngày nào đó ngọn gió 
đông len vào cửa sổ tóc tôi còn xanh, cuộc đời 
tràn đầy nhựa sống, tương lai xanh rì với muôn 
vàn mơ ước; rồi nay cũng ngọn gió đông ấy nhìn 
lại tóc mình đã hai màu điểm bạc tỷ lệ thuận với 
tuổi xế chiều. Năm mươi năm rời xa mái trường 
thân yêu, giờ đây nhớ lại cứ tưởng như mới xảy 
ra ngày hôm qua nhưng những kỷ niệm ấy đã 
trôi xa mãi có chăng chỉ còn trong tiềm thức.  

Trước thềm năm mới Bính Thân 2016 tôi xin 
góp một số kỷ niệm tinh thần nhỏ nhoi vào giai 
phẩm xuân Trịnh Hoài Đức, kính chúc quý giáo 
sư sức khoẻ, an khang, kính chúc tất cả các Cựu 
học sinh Trịnh Hoài Đức hạnh phúc, thành đạt 
trên mọi lĩnh vực./. 
 
Viết tại Sài gòn, tháng 10 năm 2015 
 

  
 

             
 

 

  Những Lá Thư 
 
Nông Thị 
 
 
Những lá thư một thời 
Những lời không thể nói 
Nắng chói vàng tim nhỏ 
Trắng quá giấy học trò 
Thanh thoát như áo bay 
Nắn nót những ngây say 
Như trái tim nồng nàn 
Anh có còn nhớ không? 
Ta mơ một trời mộng... 
 
 
 

Có lá thư rất... dở 
Kể toàn chuyện ...không đâu 
Rồi mắc cở ngại trao 
Anh vắc trên hàng rào 
Cả lớp bao người thấy 
Thư vẩy tay trong gió 
Tình ngại ngùng mở ngỏ 
Em thẹn thùng bè bạn 
Mực xanh điểm trời hồng 
Nửa thế kỷ rồi nhỉ? 
Nghĩ thôi mà giật mình.. 
Bao đêm khuya thức tỉnh 
Vương vấn những giấc mơ 
Đêm có trăng bên ấy? 
Ngày không nắng nơi đây.. 
 
 
 

Anh có nghe con dế 
Tiếng gáy thật não nề 
Mùa Đông dài lê thê.. 
Em vẫn làm thơ tình 
Bút vẫn xanh chuyện mình 
Nghĩ hoài một đoạn kết 
Viết mãi vẫn không xong 
Đêm qua trăng rất tròn 
Quay quắc nhớ ước vọng 
Thêm một thư không gửi 
Dậu rào nào gai góc 
Móc thủng giấy như hồn... 
 
Hôm qua trời bỗng khóc oà 
Mưa to gió lớn làm nhòa thư 
tôi...
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Thuý Đinh 
 (viết cho Tím K20 và bằng hữu K9) 

	
Mỗi ngày qua là mất một ngày. Mỗi năm qua 

là đã mất đến ba trăm  sáu mươi lăm ngày. Sao 
mà nhiều quá vậy? Tôi lại loay hoay tự hỏi rồi 
cười một mình. Một năm bao nhiêu lần ngược 
xuôi đường Saigon – Bình Dương. Một năm có 
mấy lần nhẹ lòng nhìn vào mái trường cũ mà 
không có nỗi ngậm ngùi, thương tiếc. Hơn nửa 
thế kỷ rồi, thời áo trắng đã xa biền biệt, tuổi trẻ 
đã trở thành dĩ vãng, kỷ niệm đã chìm khuất tận 
đáy lòng. Thầy cô, bạn bè, trường lớp ẩn hiện 
mờ mờ ảo ảo và tôi lạ lẫm một chiều về ngồi 
trên ghế đá tìm không thấy văn phòng cũ, dãy 
phòng thí nghiệm cũ nữa. Đôi mắt cứ phải đổi 
kính vẫn không nhìn rõ, ở đâu đó là những bóng 
hình xưa, ở đâu đó là mùa xuân vàng, là mùa hạ 
đỏ, là mùa thu tím hay là mùa đông xám nhạt 
nhòa.  

Thời gian là con thuyền chở đời người xuôi 
xa, không ngừng nghỉ, năm tháng cũng trôi dần, 
trôi dần về cuối bãi. Một 
người bạn khẽ khàng nói, 
đời người như lục bình 
trôi, khi mười hai đứa ra 
ngồi ở quán ven sông một 
ngày đầu tháng Mười. Con 
nước dâng lênh đênh đưa 
những cánh hoa tím gần 
bờ thật dễ thương. Đời 
như lục bình trôi thì nhẹ 
nhàng quá , êm đềm quá, 
tôi nghĩ thầm, tôi thương 
thầm, tôi hỏi thầm có ai 
được vậy không? Nên khi 
nghe Nga kể chuyện chờ 
Tươi ngoài bến đò An Sơn 
một  sáng mùa xuân mà 
mắt tôi bỗng cay nồng. Có 
lẽ chỉ có tình A2 mới thấu 
hiểu nỗi nhớ niềm thương 

bạn dành cho bạn ấm áp thế nào. Có lẽ chỉ có K9 
sau hơn năm mươi hai năm mới còn nhiều lần 
hội ngộ cảm động đến vậy. Nên khi nghe Tiếng 
tâm sự sôi nổi về cuộc đời, về tình cảm âm thầm 
dành cho người bạn học cũ tôi cứ ngỡ đứng 
trước mặt  mình là cậu thanh niên mười tám tuổi 
chứ không phải là ông dược sĩ tóc muối tiêu hôm 
nay. Những mối tình trong sáng đã sống mãi với 
thời gian cho dù không gian đã quá nhiều thay 
đổi. Nên khi có người thốt ra lời chỉ trích dằn 
dỗi và mười một đôi mắt quay nhìn thì  tôi vẫn 
ngồi im như ngày xưa đã từng bước đi không hề 
quay lại. Ai cũng có cái cõi riêng, đường đi riêng 
nhưng may mà còn một chốn chung để về cùng, 
ngồi cùng và nói cùng nhau là mùa cũ rất đỗi 
thân thương. 

Bây giờ, sắp hết một năm nữa rồi, trong tận 
cùng nỗi nhớ nhìn lại những mất mát đã giữ kín 
trong ngăn kéo trái tim khô cằn của mình. Một 



TRANG 36                                                                                   Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức  

 

 

chút thôi không quên....Đã thành bụi tro ở trời xa 
là cậu Long B4. Đã về nghỉ yên ở quê chồng là 
Nết A2. Bàn tay đã buông bỏ cuộc đời lắm phiền 
toái này mang nụ cười tới nơi bình an mãi 
mãi...Nơi đó không có nước mắt nuối tiếc, nơi 
đó không có bóng tối cô đơn, không có những 
nhọc nhằn phận người mong manh... 

Bây giờ, chỉ còn tôi ngồi giữa bộn bề thường 
ngày để dàn trải lòng mình  trên những con chữ 
rối tung. Không biết dàn xếp ý tưởng, không biết 
bắt đầu từ đâu và kết thúc chỗ nào cho nhẹ 
nhàng. Đêm cứ trằn trọc vì chưa tròn lời hứa với 
chị với em. Ngày cứ miệt mài những lo toan 
chưa quẳng gánh được. Đôi khi chỉ muốn thênh 
thang trên mấy cung đường yên ắng, nghe mưa 
và gió hát ru mình ngủ quên mọi chuyện. Áo 
trắng đã đổi màu, áo xanh khăn tím đã mù khơi, 
sách vở đã thành cổ tích. Dấu chân xưa đã rời xa 
sân trường cửa lớp. Tất cả giống như con tàu đã 
mất hút trên ga chiều cuối năm chông chênh 
buồn.  

Bây giờ, cúi xuống gọi mùa mới đến chầm 
chậm  giùm tôi, giữ giùm một chút se lạnh trời 
tháng chạp để giấu bàn tay vào túi áo len như 
ngày nào.  Chiếc áo len xám mẹ mua từ hồi đệ 
Tứ vẫn còn nguyên, bốn mươi tám năm và 
những vòng xe đạp sớm sớm đến trường. Ôi con 
đường đất đỏ bao nhiêu bận đi về! Ôi trường Nữ 
của một thuở dại khờ! Ôi trường Nam làm 
chứng nhân cho một thời mới lớn! Nhớ nhớ 
thương thương, trái tim thắt đau kỳ lạ. Giá tôi 
được quay lại từ đầu với Trịnh Hoài Đức, với 
A2, với những bạn bè vừa tinh nghịch vừa dịu 
dàng, vừa ngoan hiền vừa bướng bỉnh...Giá như 
tôi được bắt đầu lại cùng màu tím thân yêu thì 

định mệnh đã khác rồi...Mọi thứ đều đã đổi thay, 
đường xưa trường cũ đã khác, bè bạn không còn 
nhìn thấy nhau mỗi ngày nữa...Cũng đành, chỉ là 
mộng mị mà thôi . 

Những tờ lịch mở lần đến năm mới, hoa đã 
vàng trên bến sông, nhiều bước chân đã hối hả, 
xen giữa tiếng cười là âu lo đăm chiêu theo từng 
ánh mắt. Tôi không biết tìm nơi đâu bình yên, 
nơi đâu là chốn thanh bình cho mình nghiêng vai 
ngồi  đợi phút giao mùa. Lặng lẽ, lặng lẽ góc 
vườn đời bé nhỏ xanh xao những chiếc lá muộn 
phiền. Không còn thấy bếp lửa đỏ canh nồi bánh 
tét ngoài sân nhà ngoại. Không còn đi phiên chợ 
đêm co ro chờ sáng ba mươi. Không còn giọng 
nói dì ấm áp đứng chờ dưới hàng hiên. Mẹ già 
chín mươi lưng còng tóc bạc thân hao gầy nửa 
nhớ nửa quên không còn biết Tết. Sợi chỉ đời 
bung ra không cuộn lại được nữa nên bước chân 
cứ trượt dài về phía cuối dốc... từng ngày và 
từng năm. 

Mùa Xuân chắc ngại ngần chưa gõ cửa nên 
chỉ có nắng hanh hao chiếu qua thềm nhà tôi hiu 
hắt. Người đưa thư lâu không còn mang đến 
những cánh thiệp Tết như ngày xưa nữa. Tôi đã 
lâu không còn tới bưu điện nhờ chuyển thư cho 
ai nữa. Nên thôi, lời cầu chúc đầu năm tôi lại gửi 
vào đây, Thầy Cô, bè bạn gần xa xin nhận thật 
nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, bình an và 
sức khỏe trong năm mới này. 

(Tháng Giêng 2016) 
 

 
 
Thơ 
 
Chữ  Tình 
   

 Xứ người,  tulip đâm bông, 
   Tôi sang, lac lối người trong tình người . 
    Quê mình, khoảng độ đầu đông, 
    Tôi về, ngập lối mênh mông tình nhà. 
     Ở đâu tình cũng mặn mà, 
     Chữ tình muôn trạng, đậm đà, vô biên. 

 
Trần Anh 

  (tháng 01/2016)       
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Thơ Hà thị Cúc 
 

 
Cố Nhân 
 
"Biết nhau từ lúc dại khờ 
Giờ đây cát bui đã mờ mắt trông 
Cánh hồng....."  
Mình chiết bên song 
60 năm ấy 
Nào trông thấy người 
Đăm đăm cánh nhạn buồn 
Lệ thầm lặng rơi 
Ngẹn ngào không thốt nên lời gặp nhau 
..... 
Còn đâu đôi má hồng đào 
Mắt buồn xinh mộng làm nao lòng người 
Còn đâu môi thắm đẹp tươi 
Tóc thề buông thả muôn lời mộng thơ.. 
... 
Giờ đây mòn mỏi đợi chờ 
Cố nhân ơi hẳn đôi bờ cách xa 
.... 
Cố nhân ơi hẳn đã là cố nhân 
Chuyện ngày xưa chuyện phàm trần 
Chuyện ngày nay chuyện những vần thiền thơ 
Thì thôi không đợi không chờ 
Thì thôi thôi vậy 
Dại khờ ngóng trông 
Về đi, ta hãy về đi 
......... 
Đường xa vạn dặm..... 
có gì là xa.... 
 
Một lần gặp gỡ 

 
Bay nửa vòng trái đất 
Để gặp nhau….. 

Những bạn, Thầy 55 năm trước 
 

Bạn Trường Tôi 
Chữ “Bạn Trường” trân trọng viết hoa.. 

Có Người Quen, Người lạ… 
Có bạn biết tên chưa biết mặt 

Có Bạn biết mặt biết tên.. nhờ xem qua Trang 
Nhà 

Có Bạn cùng xóm cùng trường.. 
Tất cả thật thân thương….. 

  
Trong ký ức.. gợi nhớ con đường 
Gợi nhớ ruộng lúa, con mương 
Đường đến trường bụi mù đất đỏ. 

Con gái thời ấy, chúng tôi… 
Áo dài trắng tung bay giờ tan trường…. 
Chân vội bước, vì chuyến xe tăng giá… 

  
 

Con gái thời ấy chúng tôi… 
Dịu dàng … ngơ ngác 

Bước ra đường đi một mạch 
Không ngước, ngó hai bên 

  
Đôi khi, Bạn Trai học cùng trường 

Bạn Trai học cùng khóa 
Không biết tên… 

  
50 năm rồi… người còn người mất 

Người  tha phương, người ở lại quê nhà 
Tìm gặp nhau khi tuổi +50… 

Trái tim nồng nàn khi nhắc tên trường cũ 
  

Cuộc đời mỗi đứa, những ngã rẽ khác nhau 
Vẫn có điểm chung “Trịnh Hoài Đức” 

Những ngã rẽ chia mình đi nhiều hướng 
Giờ họp mặt .. quý giá làm sao.. 

Tay bắt mặt mừng… lòng rung rưng xúc động 
  

Cám ơn đời đã cho tôi thêm tuổi 
Cám ơn Bạn bắc cầu nối bạn bè 

Cám ơn những giây phút bình yên 
Lòng trong veo “tuổi học trò” 

Một buổi sáng trọn vẹn của niềm vui, hạnh phúc 
 

        Cám ơn Bạn nhé … 
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Lưu Thanh Bình 
 

Không biết từ bao giờ, nếu dùng tên người 
mà đặt cho cầu thì người ta lại thường lấy tên 
“Bà” chứ ít khi lấy tên “Ông”. Không hiểu tại 
sao ? Hay tại phái nữ tượng trưng cho phồn 
thực, viên mãn chăng? Như cầu Bà Hồng, cầu 
Bà Năm ở Nhị Bình, cầu Bà Hai ở Búng, cầu Bà 
Hên ở trên Thủ, cầu Bà Bếp bên Bình Mỹ, cầu 
Bà Tàng ở … quận 8. May mà phe ta cũng còn 
được lưu danh đôi chỗ, theo tôi biết ít nhất là vài 
cầu, như cầu Ông Đành (Bình Dương), cầu Ông 
Thìn (đi Gò Công) và cầu Ông Bố ở Lái Thiêu 
quê tôi, mặc dù tôi cũng không biết Ông Bố là 
ông nào. Tuổi thơ tôi có nhiều kỷ niệm với chiếc 
cầu này, đất đai họ tộc cũng ở đó, mộ phần ba 
má tôi cũng gần đó, có lúc đi làm ở Khu công 
nghiệp Sóng Thần ngày hai lượt đi về qua đó, 
khi ấy chiếc cầu hãy còn bắc ván ghép chứ chưa 
đổ bê tông như sau này.  Trong bài “ Lái Thiêu, 
nhớ nhớ quên quên” tôi có nhắc sơ qua về chiếc 
cầu này, chiếc cầu mà tôi chắc những ai là dân 
Lái Thiêu ly hương cũng có ít nhiều kỷ niệm với 
nó. Cá biệt có cầu Ông Đụng bên Thạnh Lộc, 
“Ông” không phải người mà là gọi tránh con 
sấu, con cọp. “Ông Đụng” có nghĩa là cọp, sấu 
đánh nhau. 

Những năm 60, lúc tôi cắp sách đến trường 
học vỡ lòng, thì không phải trường tiểu học gần 
dinh quận, mà là trường Ấp Trưởng  gần cầu 
Ông Bố. Đến bây giờ đầu đã hai thứ tóc nhưng 
tôi vẫn nhớ đến thầy cô khai tâm mở trí cho tôi, 
thầy Ren lớp 1, cô Quýt lớp 2, cô Điệp lớp 3, 
thầy Ích lớp 4 và thầy Nghĩa lớp 5. Những vị ân 
sư này hầu hết đã ra người thiên cổ nhưng mỗi 
khi nhắc đến, với tấm lòng tôn sư trọng đạo, tôi 
xin cúi đầu tri ân. Khi đó, cầu Ông Bố nằm trên 
hương lộ 43 dẫn từ Lái Thiêu đi Thủ Đức. Chưa 
có Ngã Tư cầu Ông Bố, vì Quốc lộ 13 mới chưa 
có. Bên cạnh cầu có chiếc cầu sắt nhỏ hơn, là 

cầu tuyến đường xe lửa Lộc Ninh - Dĩ An. Sau 
này dù đường xe lửa đã ngưng hoạt động vì 
chiến tranh nhưng chiếc cầu sắt vẫn còn tồn tại 
một thời gian dài. Còn chiếc cầu Ông Bố có kiến 
trúc y hệt cầu Bà Hai, cầu Cây Trâm. Đó là cầu 
bê tông cốt thép, có hai khung vòm chạy dọc hai 
bên, phía ngoài là lối đi riêng cho khách bộ 
hành, ngoài có lan can, không phải kiểu cầu 
Bailey thay thế sau này. Cầu trông vừa đẹp, vừa 
bền chắc, lại an toàn. Hiềm nỗi hơi hẹp, chỉ vừa 
một làn xe, phù hợp với mật độ xe cộ lưu thông 
lúc đó. Còn nhớ cuối thập niên 60, các vị “anh 
hùng xa lộ” thường khoe bản lãnh để tự khẳng 
định bằng cách cỡi Honda 67 chạy trên vòm cầu 
hoặc nằm ép mình chui qua dưới lườn xe be. 

Cầu đã đẹp, suối chảy dưới cầu còn đẹp hơn. 
Con suối phát nguyên từ những mạch nước trên 
vùng đất cao hội tụ về, lượn lờ qua cánh đồng 
lúa như dải lụa vắt ngang qua tấm thảm xanh rì. 
Biết bao thế hệ trai trẻ đã vui chơi tắm mát dưới 
dòng suối này. Ba tôi có lần kể rằng, ông và bác 
Chín tôi (liệt sỹ chống Pháp) thuở nhỏ cũng từng 
tắm táp thỏa thuê ở đấy. Một lần, ông bạn văn 
Hoàng Anh của tôi cũng nói rằng đã từng tắm 
suối cầu Ông Bố. Tôi quên hỏi lại, sao ở Bình 
Dương mà lặn lội xuống Lái Thiêu tắm suối làm 
chi ? 

Ba tôi là tư chức, làm cho hãng thuốc lá MIC 
(Manufacturing Indochine  de Cigarette), ngày 
thứ bảy chỉ làm một buổi. Chiều cuối tuần, ông 
thường chất hết vợ con lên chiếc traction đen ra 
Đông Ba đổi gió. Đậu xe tại nhà người quen gần 
cầu Ông Bố, ông dẫn anh em tôi ra cánh đồng đã 
gặt xong để thả diều. Nắng đã nhạt, gió chiều 
nổi lên nâng hai cánh diều xanh đỏ vút cao. Ông 
lại dạy cách thả thơ: vòng mảnh giấy tròn, giữa 
soi lỗ theo sợi nhợ chạy lên. Ngắm nghía chán, 
chúng tôi bèn cột sợi nhợ vào hòn đá rồi tung 
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Cầu Ông Bố ngày nay (nguồn internet) 

tăng chạy trên cánh đồng như chim sáo sổ lồng, 
ba chỉ đứng nhìn theo. Giờ dắt cháu nội đi thả 
diều, lòng tôi cũng lây cái hào hứng của chúng 
nó, bất giác nhớ đến tấm lòng cao cả của ba khi 
xưa. Thời gian trôi như nước chảy dưới chiếc 
cầu kia, rồi sẽ có lúc đám cháu con nhớ đến tôi 
như vậy. Lại có lúc, ba tập lái xe đạp cho tôi. 
Khi rành rẽ rồi thì ba tôi gỡ hai bánh phụ phía 
sau ra, tôi bèn đạp một mạch thẳng tới… cầu 
Ông Bố mà không biết bóp thắng ở đâu. Hoảng 
quá tôi buông hai chân thòng xuống, miệng la 
bài hải. May mà có anh lính gác cầu chạy theo rị 
lại, không thì chắc đi Thủ Đức ăn nem quá.    

Qua khỏi cầu Ông Bố độ dăm chục thước, 
bên phải đường đi Thủ Đức là một triền dốc đổ 
xuôi xuống cánh đồng Đông Ba, cuối dốc là 
Piscine Mạch Chà. Đây là một hồ tắm độc đáo 
có một không hai: mạch nước từ trong lòng đất 
trào tự nhiên ra ngoài, người ta tận dụng xây 
thành hồ tắm, nước  xanh trong chảy suốt ngày 
đêm. Chính tại nơi đây, tôi đã tự học bơi mà 
không cần thầy dạy. Năm học lớp 4 với thầy Ích 
(sau này là Huynh trưởng Hướng Đạo), nhà 
trường tổ chức cho học sinh cắm trại ở Mạch 
Chà, lần đầu tiên tôi nấu cơm dã chiến ngoài 
trời. Lửa táp làm chiếc nồi nhôm đen thui, cơm 
sống lớp trên đổ màu vàng khè vì gạo góp thập 
cẩm đủ loại, đít nồi một lớp cơm cháy muốn 

thành than luôn. Vậy mà đâu có ế, thậm chí còn 
cạo “sồn sột” suýt thủng nồi, thật vui. Bài học 
thì quên hết ráo, mà sao vui chơi thì nhớ dai quá 
đỗi, hơn năm mươi năm còn nhớ! Cả hai lượt đi 
và về, tất cả học sinh đều lội bộ, đi qua cầu Ông 
Bố còn dương oai bằng cách gõ thau, nồi kêu 
“lẻng xẻng”. Bây giờ thì Mạch Chà đã bị san 
bằng, trên đó người ta xây một bệnh viện địa 
phương cấp xã, phường. Mỗi lần qua đây, tôi cố 
liếc nhìn tìm chút dấu xưa, cảnh cũ nhưng than 
ôi không còn sót chút gì. Làn sóng dân ngụ cư 
tràn vào, khu vực cầu Ông Bố không còn giữ vẻ 
phong quang như cũ mà đã trở thành khu dân cư 
nhà phố liền kề, tấc đất tấc vàng, tìm cho ra hình 
ảnh một con bò, con trâu đang đứng gặm cỏ hơi 
bị khó.  

Khoảng năm 1969-1970, hãng thầu RMK 
của Mỹ trúng thầu làm đường QL13 mới, khởi 
đi từ Bình Triệu lên Bến Cát, cắt ngang qua 
hương lộ 43 ở đoạn gần cầu Ông Bố, chỗ giao 
cắt ấy nay có tên gọi là Ngã tư cầu Ông Bố, 
cũng là trạm dừng chân của các hãng xe đò 
đường dài, lâu ngày trở thành bến xe dù. Đi xe 
buýt Bình Dương-Sài Gòn, muốn ghé Lái Thiêu 
chỉ cần nói xuống trạm cầu Ông Bố là lơ xe biết 
liền. 

Năm 1963, chiến tranh lan rộng, khu vực cầu 
Ông Bố trở thành vùng xôi đậu, một phần do vị 
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trí “đắc địa” của nó: phía Bắc là Rừng Cò Mi 
rậm rạp, phía Đông là Dĩ An thuộc Biên Hòa, 
phía Nam là Thủ Đức thuộc Gia Định và phía 
Tây là Lái Thiêu thuộc Bình Dương. Muốn hành 
quân tảo thanh phải có sự phối hợp của ba địa 
phương. Cái khó của bên này lại trở thành thuận 
lợi của bên kia. Lần hồi, hương lộ 43 mất an 
ninh luôn. Điện lưới quốc gia kéo từ nhà đèn 
Thủ Đức về Lái Thiêu dọc theo hương lộ 43 
chập chờn khi có khi không. Năm Mậu Thân 68, 
một đơn vị bộ đội ém quân ở Phú Hội chờ tổng 
công kích đợt 2. Quận Lái Thiêu mở cuộc bố 
ráp, vô tình xua toàn bộ đại đội địa phương 
quân rơi vào ổ phục kích. Thiệt hại cả hai bên 
đều lớn: quận trưởng, cố vấn Mỹ và gần hết binh 
sĩ chết tại trận, bên bộ đội cũng bị thiệt hại nặng 
vì phi pháo. Khu vực xảy ra chiến sự bị bỏ 
hoang vắng một thời gian dài, dân chúng di tản 
ra chợ quận Lái Thiêu, một số xuống Thủ Đức 
hoặc Dĩ An lập nghiệp, xa hơn đến Nhị Bình, 
Hóc Môn. Lần hồi, những địa danh như Cống 
Ba Miệng, Bót Sư Tử, Đồng An …ít người còn 
nhớ. Cầu Ông Bố bị hư hại nặng cũng được thay 
bằng cầu sắt kiên cố, bề ngang rộng hơn nhưng 
không đẹp bằng. Sau 1975, cầu sắt được thay 
bằng… cầu ván đóng đinh. Mãi đến sau năm 
2000, cầu Ông Bố mới được xây mới như trong 
hình bên dưới.       

Cạnh bên cầu Ông Bố có một đồi cát thấp, 
dân gian quen gọi Gò Cát, là một nghĩa trang 
công cộng hình thành hơn trăm năm trước, đa 
phần là mả đá ong. Ngày còn bé, chúng tôi hay 
theo ba đi tảo mộ vào ngày 25 tháng chạp. Ông 
bà cố tôi nằm nơi đây. Trong lúc ba tôi cắm cúi 
tô sơn đỏ lên những nét chữ mờ trên bia hay dẫy 
cỏ, gom đốt lá khô, thắp hương khấn vái tổ tiên 
thì anh em chúng tôi tha thẩn gần đó tìm trái cò 
ke làm ống thụt, bứt cỏ gà đá chơi. Dây chùm 
bao, nhãn lồng, hà thủ ô cũng mọc hoang đầy 
mặt đất. Bây giờ (2015) nghĩa trang đã bị giải 
tỏa để lấy đất xây Bệnh viện Quốc tế Miền Đông 
thật hoành tráng và siêu thị Lotte của Hàn Quốc, 
Gò Cát chỉ còn trong ký ức mà thôi. Bên cạnh 
cầu Ông Bố, trên đường đi Dĩ An còn một nghĩa 
trang nữa tuy mới mà cũ, đó là những ngôi mộ 
cải táng từ Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi di dời về 
trong đó có ngôi mộ của cố tổng thống Ngô 

Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu nhưng bia mộ 
chỉ đề là Huynh và Đệ.   

Cuối cùng là ngôi trường tiểu học Đông Ba, 
tuy nhỏ hơn trường Ấp Trưởng nhưng gần với 
cầu Ông Bố hơn. Không hiểu sao tôi thấy ngôi 
trường này giống hệt như mô tả trong bài 
“Trường làng tôi” của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu: 
cũng hai gian lá đơn sơ, cũng mảng sân vuông, 
cũng cây điệp cổ thụ tỏa bóng mát xuống sân 
trường, cũng “muôn chim hót vang lên êm 
đềm”, có lẽ bởi ngôi trường xa thị tứ ồn ào, 
khung cảnh đồng quê yên tịnh … Sau này có 
thêm mấy phòng học mới, mái tôn Fi-bro xi 
măng tường gạch dùng làm phân hiệu cho 
trường Nông Lâm súc ở Búng. Năm 2010, 
trường được xây mới, trở thành trường mẫu 
giáo, học sinh đa số là con em công nhân ở các 
khu công nghiệp gần đó. Đẹp hơn nhưng không 
có hậu. 

Cầu Ông Bố nằm trong khu vực đang trong 
quá trình đô thị hóa, sự đổi mới diễn ra hàng 
ngày, những công trình xây dựng lớn mọc lên 
ngày càng nhiều, người ở đâu về ở cũng đông 
hơn, tiến bộ đan xen với phức tạp. Những con 
hẻm nhỏ dẫn vào các khu nhà trọ đều được bê 
tông hóa, quán xá ven lộ đầy ắp hàng hóa. Tệ 
nạn xã hội cũng theo về lẽ đương nhiên. Con 
suối thơ mộng chảy dưới chân cầu nay nước đen 
thui ngầu bọt do nước thải từ khu công nghiệp 
Việt Nam – Singapore trên Thuận Giao theo 
dòng kênh dẫn về, xuôi theo cầu Tân Phú rồi ra 
sông Chợ trước khi hòa vào sông Cái. Cái giá 
phải trả cho công nghiệp hóa khá đắt. Cầu Ông 
Bố chỉ còn cái tên gọi, khung cảnh xưa không 
còn./. 
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Ở đâu đó 
 
Ở đâu đó, có một người mang tên Ngày Xưa 
ở đâu đó, có một mình lang thang đi tìm 
ở đâu đó, có mối tình ngu ngơ như mưa 
ở đâu đó, có nỗi buồn về ngang qua tim 
 
Ở đâu đó, có những chiều ngồi đau miên man 
ở đâu đó, có bóng hình ai thiên thu chờ 
ở đâu đó, có tiếng lòng ai luôn than van 
ở đâu đó, có nửa đời chìm trong cơn mơ 
 
Ở đâu đó, có giọng ca hòa theo câu thơ 
ở đâu đó, có phím đàn ngân vang không lời 
ở đâu đó, có dấu sầu nghiêng bên sương mờ 
ở đâu đó, có tóc phai màu đêm chơi vơi 
 
Ở đâu đó, có dốc nào lao xao chiêm bao 
ở đâu đó, có đón chờ chim di bay sang 
ở đâu đó, có nụ cười nhiều năm lao đao 
ở đâu đó, có ngón tay gầy mong tay đan 
 
Ở đâu đó, có nhớ người mù xa phương trời 
ở đâu đó, có trách tình ngây ngô đau hoài 
ở đâu đó, có tiếc…thôi đành thôi ai ơi! 
ở đâu đó, có khóc…ngàn năm không phôi phai. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dấu hỏi 
(tặng Trí Dũng, KNên, KOanh, MLan ) 
 
Có phải mùa xuân xa biền biệt? 
Dấu xuân năm cũ cũng nhạt nhòa 
Áo trắng tóc dài che mắt biếc 
Guốc mộc quên đường xưa đã qua 
 
Có phải bây giờ không còn Tết? 
Bóng chiều che nửa mặt nhớ thương 
Tựa cửa đếm thầm bao ngờ nghệch 
Tháng tháng ngày ngày mơ cố hương 
 
Có phải người đi không quay lại? 
Thấy liêu xiêu bước ngắn bước dài 
Lối nhỏ bỗng thành muôn gai dại 
Đất hóa than hồng đau gót ai 
 
Có phải mai thôi vàng ngoài ngõ? 
Gió thôi chờ gõ cửa nắng xuân 
Một chút ngậm ngùi thương hoa cỏ 
Một chút nao lòng thương cố nhân 
 
Có phải mùa xuân xa biền biệt? 
Có phải bây giờ không còn Tết...? 

 

Thuý Đinh 
(tháng Giêng 2016) 
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Phóng viên ghi chép theo lời kể của GS Nguyễn Văn Lý 

 

Năm 1967, tôi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 
môn triết, cùng lúc với GS Trần Văn Em. Tôi 
nhận sự vụ lệnh về dạy ở Trường Trung Học An 
Mỹ, cùng lúc đó GS Trần Văn Em được phân 
công về trường Trung Học Trịnh Hoài Đức. 
Niên khoá này, trường An Mỹ chưa có lớp đệ 
nhất để dạy môn triết nên tôi được sắp xếp dạy 
môn Công Dân Giáo Dục. Gần cuối năm có một 
cuộc thi Thể Dục cho học sinh trong tỉnh để 
được lấy thêm điểm cộng vào kỳ thi Tú Tài. Hội 
đồng thi đặt tại trường Trịnh Hoài Đức dưới 
quyền của Hiệu Trưởng là GS Nguyễn Trí Lục. 
Tôi được phân công về coi thi tại trường Trịnh 
Hoài Đức và lần đầu tiên tôi được gặp cô Trần 
Thị Thịnh, cô cũng được phân công tương tự để 
chấm điểm cho các học sinh nữ. 

Các môn thi nhảy cao, nhảy xa, leo dây... 
được thực hiện tại sân trường Trịnh Hoài Đức, 
còn môn thi chạy được tổ chức tại sân banh Gò 
Đậu, nằm kế bên quốc lộ 13 cũ chớ không phải 
ở vị trí hiện nay. 

Tôi nhớ cô Thịnh là người Bắc nhưng cô 
phát âm giọng Bắc và giọng Nam đều rất chuẩn. 
Trong kỳ thi, tôi phát hiện có hiện tượng nhiều 
thí sinh đi thi giùm cho bạn bè hoặc em út... nên 
tôi có nhắc nhở các em không được vi phạm nội 
quy thi. Một số em biết sợ vì thấy là mình làm 
sai và có thể bị loại nên tự ý rút lui, tuy vậy cũng 
có những em tự tin rằng có thể qua mắt được 
giám khảo. 

Mà thật ra cũng khó để biết chính xác các 
em này có đúng là người đi thi hay không. Tôi 
bèn hội ý với cô Thịnh, cô đưa ra đề nghị: 
“Chuyện đó cũng dễ thôi, anh mà nghi đứa nào 
thì đợi cho đến lúc nó vừa thi xong, nhảy cao 
qua lằn mức và rớt xuống hố cát cái "ịch " thì 
anh tới hỏi liền, má của em tên gì? Em sanh 
ngày tháng năm nào, ở đâu?... Lúc người ta mới 
vừa cố sức thực hiện bài thi nhảy cao hay nhảy 
xa, phải tập trung vận dụng hết khả năng và sức 
mạnh, chắc chắn đầu óc chưa tỉnh táo để có đủ 

sức đối phó, nếu gian lận chắc chắn sẽ bối rối và 
sự dối trá sẽ lộ ra liền”. Vậy là lần đầu tôi học 
được bài học kinh nghiệm từ cô Thịnh và rồi tôi 
sáng tạo thêm bằng cách hỏi tên cha, địa chỉ, lớp 
học ... 

Tôi cũng muốn kể thêm một chuyện bên lề, 
có lần đi chấm thi Âm Nhạc, cũng là một môn 
nhiệm ý như Thể Dục, một thí sinh lên thi xin 
hát bài Trăng Rụng Xuống Cầu. Anh chàng vừa 
say sưa hát vừa ra điệu bộ, tôi cũng chú ý lắng 
nghe, đến đoạn "... vì đâu trăng vui nên trăng 
rụng xuống cầu...", bỗng nhiên tôi nghe tiếng rơi 
đánh cộp trên bục giảng, hoảng hốt, tưởng đâu 
trăng rơi xuống, hoá ra vì quá say sưa hát mà 
hàm răng giả rơi xuống lúc nào không hay!. 

Một kỷ niệm khác với cô Thịnh, khoảng thập 
niên 90, hàng năm trường An Mỹ ở Việt Nam 
đều có tổ chức họp mặt cựu Giáo Sư và Học 
Sinh của trường, trong dịp này tôi cũng được 
gặp lại cô với tư cách là giáo sư An Mỹ. Tôi khá 
ngạc nhiên vì trước kia cô là GS Trịnh Hoài Đức 
chứ không phải An Mỹ. Hỏi ra mới biết, lúc 
khởi đầu trường An Mỹ là một chi nhánh của 
Trịnh Hoài Đức, sau này khi số học sinh tăng 
lên, trường mới tách dần ra, do đó cô Thịnh là 
GS của trường Trịnh Hoài Đức và cũng là GS 
An Mỹ. 

Tôi cũng nghe nhiều người kể lại, cô Thịnh 
còn có một biệt tài là nhớ hết tên từng học sinh 
của trường nữ Trịnh Hoài Đức lúc cô làm Giám 
Thị. Trường nữ Trịnh Hoài Đức có tất cả 8 
phòng học, với 2 lớp sáng chiều, mỗi lớp trung 
bình 40 học sinh. Vậy cô Thịnh nhớ được bao 
nhiêu tên học sinh? Bằng cách nào? Ngoài ra cô 
còn được tiếng là hiền lành, mẫu mực, ăn mặc 
giản dị, thanh cao, cô được nhiều người quí mến. 
Học sinh vâng lời cô vì kính trọng chứ không 
phải sợ cô vì cô là giám thị. Khi các em làm gì 
sai, cô gọi vào gặp riêng, ân cần khuyên bảo. 
Lúc lớp học có giờ trống, để học sinh không làm 
ồn, cô thường vào lớp nói chuyện cho học sinh 
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nghe về những vấn đề xã hội, đạo đức, học tập 
nhằm nêu gương tốt và hướng dẫn học sinh cả 
hai mặt trí dục và đức dục. 

Được tin cô qua đời, chúng tôi rất bất ngờ vì 
trước đó thấy cô vẫn tươi tắn khoẻ mạnh, không 
có dấu hiệu gì để nghĩ rằng cô lại sớm chia tay 
với mọi người. Gọi điện thoại đến chia buồn với 
gia đình cô, tôi chỉ muốn nói với các con cô một 
điều: Các bạn nên hãnh diện vì có một người Mẹ 
được nhiều người yêu mến, quí trọng như cô 
Thịnh. 
     Đưa tiễn cô, cầu chúc cô bình an ở cõi vĩnh 
hằng.     

 (7/2015) 
 

 
 

Bạn có biết 
 
Những gia đình có nhiều anh chị em học 
Trịnh Hoài Đức: 
 
Gia đình CHS Trần văn Long (7 người): 
 
1. Trần văn Long 
2. Trần thị Phụng 
3. Trần công Hảo 
4. Trần thị Lan 
5. Trần thị Mai 
6. Trần thị Cúc  
7. Trần thị Trang  
 
Gia đình CHS Nguyễn Hữu Phúc (6 người): 
 
1. Nguyễn hữu Phúc k1 
2. Nguyễn thị Diệp k5 
3. Nguyễn ngọc Cẩn k5 
4. Nguyễn thị Nga k9 
5. Nguyễn thị Kim k12 
6. Nguyễn anh Quân k17 
 

 
 

   
               

Khúc Yêu Thương 
                                              
Nguyễn thị Cẩm 
 
Mùa Xuân xanh tóc cháu yêu 
Hồng xinh nụ môi hàm tiếu 
Cháu nhìn bà mắt trong veo 
Nắc nẻ tiếng cười trong trẻo 
 
Mùa Thu trôi trên tóc bà 
Lặng lẽ nhuộm từng sợi bạc 
Thu trầm buồn trong câu hát 
À ơi cháu ngủ cho ngoan… 
 
Mùa Thu đi qua đôi mắt 
Hững hờ in dấu chân chim 
Bà ngâm điệu hò khoan nhặt 
Cháu say nồng trong tay êm 
 
Cháu đón mùa Xuân đầu tiên 
Bà đếm những mùa Thu cũ 
Lớp bụi thời gian che phủ 
Đâu rồi một thuở an nhiên 
 
Bỗng dưng đất trời rất lạ 
Không còn héo hắt mùa Thu 
Ấm áp một trời nắng Hạ 
Cháu cười tan cả  mùa Đông. 
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Nhật Lệ Nguyên Thy 

(Một thoáng nhớ về 20/11) 
 

Một ngày như mọi ngày, khi ông mặt trời 
còn say giấc điệp thì tôi đã tỉnh giấc vươn vai, 
uốn mình, chân rời khỏi giường, vội vã bước ra 
sân tận hưởng không khí trong lành của một 
ngày mới. Vẫn các động tác thể dục đều đặn, 
nhịp nhàng thường ngày nhưng hôm nay lòng tôi 
nghe sao là lạ hơn mọi hôm. Dường như có cái 
gì len nhẹ vào hồn tôi. Chưa kịp nhận ra điều gì 
thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại cầm tay reo 
lên. 

Tôi với nhanh lấy và mở máy. Chợt nghe 
giọng ngọt ngào của một phát thanh viên nào đó: 
“Xin chào cô Ng - tôi là người phụ trách chương 
trình… Một học sinh tên NTS tặng cô bài hát 
nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, mời cô nghe nhé! 
Chúc cô thật hạnh phúc và thật nhiều niềm vui, 
chào cô”. Tôi chưa kịp phản ứng, tiếng hát đã 
vang lên… “Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi 
rơi….”. Điệu nhạc trầm lắng, chậm rãi và âm 
vang khiến tôi lịm người đi. Thì ra đứa học trò 
đặc biệt nhất của lớp X ngày nào đây mà. Cái 
đứa học trò được bạn bè tặng cho cái biệt danh 
khá ấn tượng là “heo mập” đây! Bài hát ấm áp, 
ngọt ngào vẫn cứ vang vang…Tôi nghe người 
nhẹ tênh. Có cái gì chạy dài theo cơ thể, chạy 
dần ra cả tay chân. Tôi lặng người đi, mắt nhắm 
nghiền, người thả lỏng. Lời ca trầm ấm cứ vang 
lên cho lòng tôi đắm chìm trong bồi hồi, cảm 
xúc… “Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy…”. 
Cuộc đời của người đứng trên bục giảng cơ 
chừng nghe một chút ấm lòng… một chút an 
ủi… Đã bao lớp học trò qua đi. Đã bao lớp học 
trò thành đạt. Cũng có đứa hoàn cảnh không 
may phải sống lầm lụi với sương gió, nắng 
mưa… 
  Cuộc đời là vậy đó. Như dòng nước chảy 
xuôi. Lúc êm đềm, thư thả, lúc chỉ gợn nhẹ, lúc 
lại phải đứng trước những cơn lốc xoáy của cuộc 
đời, phải cật lực, phải vất vả lắm mới tìm được 
cách vượt qua bao thác ghềnh. Rồi các em cũng 

lớn dần lên theo năm tháng. Có lúc các em hẹn 
quay về ngồi bên nhau, cô trò tâm sự bao điều: 
chuyện học tập, chuyện trường lớp, chuyện cuộc 
sống, chuyện bạn bè xưa và nay. Các em giúp tôi 
sống lại những ngày tháng yêu thương bên phấn 
bảng… 

Cũng từ khoảng khắc ấy, tôi nhớ lắm cậu 
học trò nhỏ tên Ph.. giữa cái nắng hanh khô của 
12 giờ trưa mùa đông năm nào, em đã hớt ha hớt 
hải thắng gấp xe đạp, nhấn chuông để vào nhà 
tặng tôi quà 20/11: một bức tranh. Bức tranh đó 
là chân dung cô giáo với chiếc áo dài màu xanh 
biển giản dị, đơn sơ, đôi mắt tràn đầy yêu 
thương đang xoa đầu một em học trò nhỏ như ân 
cần bảo ban, động viên điều gì. Nổi bật trên 
phông nền xanh mượt của cỏ non ấy là dòng chữ 
màu đỏ tươi: “Cô giáo yêu thương của em” mà 
đã bao năm vẫn còn hằn sâu trong tim óc khiến 
tôi không kềm nén được cảm xúc mỗi khi nhớ 
đến và mỗi khi bất chợt nhìn thấy nó trên kệ 
sách. Nét vẽ trong tranh nguệch ngoạc, thơ ngây 
của một cậu học trò nhỏ trung học, như ánh mắt 
trong trẻo vui sướng lúc em xòe ra khoe với tôi 
từ năm đó, trong hơi thở hổn hển vì nắng nóng, 
vì đạp xe mệt nhoài: “Em vẽ ròng rã 3 ngày đêm 
đó cô, cô thấy có giống cô không?”. Ôi! thương 
quý làm sao! Cảm động làm sao món quà đơn sơ 
mà đậm tình và đầy ý nghĩa ấy…!... 

Bài hát “Bụi phấn”- món quà tặng cô giáo từ 
tấm lòng trẻ thơ đã kết thúc nhưng âm vang của 
nó vẫn còn ngân nga mãi trong lòng tôi. Cảm ơn 
các em đã nhớ đến ngày 20 tháng 11, đã nhớ đến 
các Thầy Cô dù chỉ một thoáng, dù chỉ đôi lúc. 
Cảm ơn những trang đời đẹp, những kỷ niệm 
nhỏ nhoi đã cho tôi chút hạnh phúc ngọt ngào 
bên giọt nước mắt yêu thương cứ mãi trào 
dâng…. 

(11/2015) 
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Ánh Hồng, Bảo Thuý, Thầy Nhung trong sân nhà thầy 

 
 

Thúy Trần 
 
1. Thăm lại thầy xưa 
  
 Về Bình Dương, thăm lại con đường, những 
nơi chốn cũ...". Miễu tử trận" một di tích xưa, đã 
bị đập bỏ, thay thế bởi công viên, trong đó ta có 
thể nhìn thấy cái trạm gác làm mất vẻ mỹ quan. 
Thật tiếc cho cái miễu không còn nữa. 
 Thăm lại dốc " Ông Cò". Trải qua bao nhiêu 
năm, hôm nay đi lại con dốc cũ, nó luôn mang 
sự bình yên cùng những hàng cây cổ thụ ,vẫn 
sừng sững toả bóng mát. Ngày xưa, cái bóng 
mát kia cùng những cơn gió nhẹ thỉnh thoảng 
làm rơi vài chiếc lá bàng khô , đã từng đưa bước 
chân tôi cùng các bạn, mỗi buổi đi học về. 
 Thời gian rất ngắn, tôi đành phải huỷ cuộc 
hẹn vài người bạn để thăm thầy xưa. Tôi đến 
thăm lại thầy Nhung, người thầy dạy môn Sinh 
học, qua 40 năm tôi mới gặp lại. Thầy vẫn như 
ngày xưa, lòng đầy nhiệt huyết... 
 ... Ngày đó, thầy còn rất trẻ. Thầy chủ nhiệm 
lớp tôi. Thầy đem đến luồng gió mới, thổi cái 
hồn vào môn Sinh, với cách 
giảng dạy cùng phong cách 
tự nhiên lôi cuốn, nên tôi rất 
ấn tượng với thầy. Môn 
Sinh đối với tôi hơi "khó 
nuốt", nhưng từ khi học 
thầy tôi lại mê môn Sinh. 
 Hôm nay gặp thầy, lòng 
tôi tràn đầy niềm vui. Vẫn 
là phong cách ấy, thầy nói 
về trường Trịnh Hoài Đức 
xưa và nay, một ngôi 
trường đã từng nổi tiếng có 
những thầy giỏi và trò 
giỏi... 
 Hai đứa tôi được vợ 
thầy đãi bánh chuối và bánh 
khoai mì, do cô làm. Thiệt 
là ngon!. Cảm động nhất 
khi thầy lấy cây hái cho mỗi 

đứa trái xoài tứ quý to đùng, và ra về , mỗi đứa 
còn được mớ bánh ngọt. 
 Cảm xúc dạt dào trong tôi... Lúc chia tay 
thầy luôn nói: "Học trò beautiful, beautiful". 
Vâng thầy ơi: "Very, very... beautyful" trong 
lòng em về thầy nói riêng và cũng " beautyful " 
trong lòng bao thế hệ học trò mà thầy đã từng 
dạy... 
 
2. Lời của dòng sông: 
 
 Trở về thăm lại dòng sông đất Thủ. Sông 
hiền hoà vẫn lững lờ trôi, thỉnh thoảng cùng đám 
lục bình trôi theo dòng chảy, vài con đò chầm 
chậm ngang qua. 
 Chợt nhớ về ngày xưa. Có lẽ ngày ấy sông 
đẹp hơn, thiên nhiên bao la, nước trong trẻo hay 
sông trẻ hơn? Ngày ấy không có hàng lan can 
chạy dọc theo bên bờ như bây giờ, mặc dù có an 
toàn hơn, nhưng tôi có cảm giác mất đi sự tự do 
của sông, gò bó hơn... 
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 Chính dòng sông lấy đi bao nhiêu sinh mạng, 
trong đó có anh bạn hàng xóm, anh là vận động 
viên bơi rất giỏi, anh có ánh mắt buồn biết nói, 
chân thật, nụ cười hiền hoà, mỗi ngày anh đi 
ngang qua nhà tôi để bơi với con sông. Anh 
thường nhìn tôi cười với ánh mắt như chất chứa 
bao nỗi niềm... 
 Rồi một ngày, dòng sông đã cướp đi cái tuổi 
trẻ nơi anh, lấy mất của anh cái tuổi mười tám. 
Tôi đã lặng người khi hay tin anh mất!!  
 Hôm nay, đi lại trên những con đường cũ , 
khu chợ cá, còn đâu cái bến đò, mọi nơi đều lạ 
lẫm, đường phố thông thoáng, rộng rãi hơn, nhà 
cửa khang trang, các cửa hiệu sáng choang ánh 
đèn về đêm. Lòng thấy bâng khuâng, thèm và 
tiếc nuối mong nhìn thấy lại con phố xưa thuở 
nào, những căn nhà mái ngói... cùng tiếng lóc 
cóc của những chiếc xe ngựa . 
 

 
 

Ngày còn bé, tôi ao ước được ngồi trên chiếc 
xe ngựa, xin mãi mới được đi, vì từ nhà ra phố 
chợ không bao xa. Tôi thích được ngồi cuối xe, 
cái cảm giác thật thoải mái khi thò hết hai chân 
ra ngoài, và nhìn ngắm khắp nơi, chiếc xe trút 
hẳn xuống vì sức nặng của người. Thương cho 
con ngựa oằn mình kéo lê chiếc xe trên đường 
đi. Tiếng lóc cóc vó ngựa cùng hoà với tiếng lục 
lạc nơi cổ ngựa, tạo nên tiếng nhạc buồn tênh, 
như lời ru em trong buổi trưa hè. Thỉnh thoảng, 
ngựa dừng chân, ngoái đầu đạp chân hí vang, 
như tiếng rên trong cơn mệt nhọc, tiếng roi vút 

lên lưng ngựa của bác đánh xe. Thương quá chú 
ngựa, lòng tôi chợt thắt lại, nước mắt chực trào, 
tôi hằng ao ước khi lớn lên có tiền mua hết ngựa, 
đem về thả trên cánh đồng... Tôi mân mê, vuốt 
nhè nhẹ trên mình ngựa. Mùi ngai ngái, bộ lông 
nâu vàng mượt mà, chắc nịch. Cái đuôi dài cong 
cong, cùng ánh mắt to buồn rười rượi ẩn sau hai 
miếng da che mắt. Thương quá ngựa vàng ơi.... 
 Ngày nay, hình ảnh xe ngựa đã đi vào quên 
lãng. Mọi thứ đã trở thành rêu phong, chỉ còn 
đọng lại trong ký ức. Bất giác tôi chợt nhớ đến 
hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan: 
 Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo 
 Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.  
 Hoàng hôn sắp tắt trên dòng sông. Tiếng 
máy đò văng vẳng gần xa. Tôi cảm thấy lạc 
lõng, đơn côi với hình ảnh của Bình Dương ngày 
nay. Nỗi bâng khuâng vỗ nhẹ vào lòng. Có 
chuyến đò nào chở tôi trở về lại ngày xưa hay 
không? 
 Lời kết cho câu cuối: 
 Chiếc xe yên vắng,người ngựa nay còn đâu 
 Bốn chân xưa gác lại buồn tênh ngựa vàng 
 
3. Ghé nhà thờ Bình Dương: 
  

Vừa mới khánh thành, đẹp và hoành tráng, 
từ những bức tranh tường được làm rất công phu 
cả năm, những hàng ghế ngồi nghe đâu mười 
triệu cho một cái, toàn bằng gỗ quý... 
 Thật buồn khi không còn hang đá Đức Mẹ 
Maria ngày nào, mà thuở xưa mình thường chụp 
hình, ngay cả trong ngày cưới. Mọi nơi đều đẹp 
lung linh và đồ sộ. Bất giác nghĩ tới những nhà 
thờ vùng xa, đến cái ghế ngồi cho giáo dân còn 
không có, mái nhà thờ dột nát khi mùa mưa về. 
Niềm vui vụt tắt, một chút gợn buồn... 
 
4. Nhớ bạn 
 

Nhớ về bạn nghìn xa cách 
Dẫu bước phương nao có còn gặp lại? 
Nỗi nhớ khôn nguôi ngày ấy sánh bước... 
Bên thềm gọi nắng xưa 
Thoang thoảng đâu đây mùi hoa sứ 
Tiếng cười nồng ấm ngày ấy xa rồi... 
Tiếng chuông chùa đâu đây gợi nhớ 
Nghìn thu yên giấc, một đời đã ra đi... 
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Ngô Thị Nguyệt

      Cuộc sống tất bật bên công việc và bổn phận 
khiến tôi giống như một rôbốt không hơn không 
kém. Đã lâu lắm rồi, tôi chưa được nhìn ngắm 
lại ngôi trường thân thương thời phổ thông của 
tôi. Ngôi trường mang tên người thầy mẫu mực 
đáng kính: TRỊNH HOÀI ĐỨC nằm khiêm tốn 
nép mình ven Quốc lộ 13 thuộc xã An Thạnh 
(Búng), huyện Thuận An (Lái Thiêu) tỉnh Bình 
Dương. 
      Ngoài kia, tiếng ve từng hồi râm ran như dạo 
đầu điệp khúc vào hè vang dội cả một khoảng 
trời như thông báo mùa trái cây đang chín dần, 
mùa gặt đang tới hồi tất bật và mùa thi cũng 
đang gần kề. Điệp khúc ve cao trào vang lên một 
như nhắc nhở nhiệm vụ soạn đề cương ôn thi 
học kỳ 2 cho học sinh, và cũng đồng thời béo 
vào tai lũ học trò nhắc nhở rằng các bạn đừng 
mải mê rong chơi, mải mê lướt web, mải hào 
hứng với những trò chơi ảo tưởng đi rồi sẽ cùng 
“đứng tim” với các đề thi, “quặn lòng” với 
gương mặt buồn đau, nghiêm khắc và “điếng 
người” với cái roi mây tí tẹo từ tay ba mẹ đấy 
các bạn nhỏ ạ! 
    Đang miên man thả hồn theo tiêng ve bỗng 
tiếng nhạc đâu đó vang lên … “ Những chiếc giỏ 
xe chở đầy hoa phượng…” khiến tôi chạnh 
lòng… Chợt nhớ đến ngày về họp mặt của cựu 
giáo sư, cựu học sinh trường Trịnh Hoài Đức - 
khung trời áo trắng ngày xưa - với bao kỷ niệm 
đáng nhớ trong lòng tôi. Chao ôi! đã bao nhiêu 
năm tháng tôi chưa về thăm lại ngôi trường thân 
yêu để họp mặt cùng bạn bè, cùng các khóa đàn 
anh và được gặp lại Thầy Cô ngày xưa, cũng là 
để được ngắm nhìn “khung trời kỷ niệm” với 
bao ước mơ bay bổng thời trung học. Nghĩ lại 
mình cũng tệ thật! Thế là tôi alô rủ rê các bạn. 
Nhỏ Cẩm, nhỏ Phong, nhỏ Thạnh, chị Gái thì 
gật đầu ngay, còn Nguyễn Quyền, Hậu thì hứa 
sắp xếp, nhỏ Thuận có phần háo hức mong gặp 
lại bạn bè. Như tiếp thêm sức mạnh, tôi phác 

thảo ngay kế hoạch công việc cho những ngày 
sắp tới để có thể thoải mái tối đa cho ngày “thăm 
lại trường xưa” của mình.  
    Rồi ngày ấy cũng đến. Trong niềm háo hức, 
tôi đi thật sớm và có mặt trước cổng trường 
THĐ chờ nhỏ Cẩm đáp chuyến xe bus từ Sài 
Gòn lên. Chưa đầy 2 phút đã nghe tiếng nhỏ 
Cẩm thánh thót “Ê! Nguyệt, tao đây nè !” . Chắc 
nhỏ này cũng khó ngủ trong đêm qua như mình 
đây - tôi thầm nghĩ. Sau vài ba câu thăm hỏi, 
thấy còn sớm, chúng tôi quyết định tranh thủ ghé 
thăm thầy Lê Vĩnh Thọ trước khi vào trường. 
Sau vài giây ngờ ngợ Thầy Cô Thọ đều nhận ra 
hai đứa. Giọng Thầy Cô vẫn không thay đổi, 
nhất là ánh mắt, ánh nhìn, cái miệng nói. Thầy 
Cô hỏi thăm khóa 14 chúng tôi thật nhiều, nhắc 
tới nhiều bạn lắm. Không ngờ Thầy vẫn còn nhớ 
như in từ dáng dấp đến cá tính của một số bạn 
học khá hoặc học tệ môn Văn và thường hay 
“quậy” trong giờ Thầy. Nụ cười thầy vẫn hiền 
hòa, đôn hậu và kín đáo. 
    Đến thăm thầy Thọ thì không thể nào không 
nhớ đến tủ sách của Thầy, cái kho sách quý 
hiếm mà ngày xưa chúng tôi từng đọc tại chỗ mê 
say quên cả thời gian, được nghe thầy kể một 
cách hóm hỉnh là hồi sau 1975 có đoàn người 
nào đó đã đến và xin mang đi tất cả có lẽ là đem 
về làm ‘thư viện quốc gia”. Biết vậy bọn tôi ai 
cũng tiếc hùi hụi. Sách đâu dễ lọt vào mắt xanh 
của thầy, vậy mà thoắt một cái là chúng ra đi 
biền biệt không được ngoái lại nhìn người chủ 
thân yêu. Ô hay! Sách cũ ra đi thì có sách mới 
đến chứ. Cũng những chiếc kệ đầy ắp những 
sách là sách như ngày nào. Đọc sách nhà thầy 
Thọ thì phải đọc thật chậm, thật kỹ, phải có thời 
gian ngẫm nghĩ mới hiểu ra tư tưởng, tình cảm 
lồng vào trong ấy. Sách tượng trưng cho người. 
Thầy dạy chúng em điều hay, lẽ phải. Thầy dạy 
làm người phải thế nào. Lời thầy gọn nhẹ, giản 
đơn mà thâm thúy. Thầy vào bài nhẹ nhàng, 
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không nhìn sách mà cứ tuôn chảy, tuôn chảy… 
Tiết học khép lại trong âm vang lời thầy và sự 
nuối tiếc của lủ học trò chúng tôi...Sau này tôi 
mê làm cô giáo dạy Văn là vì vậy. 
    Rồi tình cờ đọc thơ thầy Thọ sáng tác trên tờ 
Văn Học, đọc thoáng qua, tôi không hiểu. Là ý 
gì đây? Tôi cứ ngơ ngơ, ngác ngác…, không 
hiểu nổi mà lại thích đọc. Thế thì đành đọc đi 
đọc lại nhiều lần rồi ngẩm nghĩ… Cứ như thế rồi 
cũng nghiệm ra. Chao ôi! Nó thâm thúy làm sao, 
khi thì phê phán, khi thì trào phúng và trào 
phúng đặc biệt làm sao! Khổ nỗi thầy lại là cộng 
tác viên thường xuyên của tờ báo này mới khó 
cho thân tôi chứ.! 
   Thế là thành thông lệ, hễ về trường là hai đứa 
ghé qua nhà thăm thầy Thọ (nhà Thầy nằm đối 
diện trường THĐ). Những năm sau này, biết 
thầy Thọ được các trường Đại học ở thành phố 
thỉnh giảng, hai đứa ít ghé sợ bận lòng thầy. Lần 
ghé thăm mới nhất gần đây thật là vui. Thầy Cô 
như trẻ ra hẳn, con cái thành đạt cả, cháu nội, 
ngoại đủ đầy lại ngoan ngoãn, thông minh. Còn 
hạnh phúc nào hơn. Ấn tượng nhất là phòng 
khách của Thầy, nào là tranh vẽ, thơ, họa, tranh 
ảnh cực kỳ mỹ thuật, rất riêng, độc đáo, có một 
không hai. Nhìn cách bày trí ta có thể hiểu quan 
điểm sống của chủ nhà: một gia đình sống đơn 
giản, tự nhiên không một chút cầu kỳ mà đầy tài 
hoa và tràn ngập niềm tin yêu, hạnh phúc. Điện 
thoại reo vang, thế là hai đứa đành từ giã Thầy 
Cô Lê Vĩnh Thọ trong niềm lưu luyến. 
    Tôi và nhỏ Cẩm sóng bước bên nhau. Hai đứa 
tự nhiên im bặt. Chao ôi!, có cái gì  bỗng nhiên 
rân rân chạy dài trong cơ thể, lăn tăn ra cả đôi 
tay và đôi chân tôi dường như muốn sựng lại. Có 
lẽ nhỏ Cẩm cũng đang cảm xúc. Nhỏ ấy đang 
nhìn bao quát cảnh vật quanh trường như tôi. 
Đầu tiên là cổng trường, dãy phòng học vụ, rồi 
dãy phòng thí nghiệm, dãy lầu và sân chơi. Kia 
là dãy phòng trệt với hàng cây bả đậu nay đã cao 
to và rất nhiều tán lá - nơi đã cất giữ biết bao kỷ 
niệm của những năm cuối cấp 3 của chúng tôi: 
nào là cắm trại, chơi trò chơi dân gian: kéo co, đi 
cà kheo, bóng chuyền, bóng rổ rồi làm bích báo, 
thi nấu ăn, thi văn nghệ…(ấn tượng nhất là được 
xem màn kịch câm khênh xác người), Tôi còn 
nhớ như in là ngay thời điểm đó tôi tranh thủ tìm 
đề tài để viết tin sinh hoạt cho tờ báo lớp. Muốn 

tập làm phóng viên tôi tìm đến người đoạt giải 
nhất môn bóng chuyền (bạn Nghĩa) và nhanh 
miệng hỏi: “Xin lỗi, bạn có thể cho biết cảm xúc 
của mình khi đạt giải nhất bóng chuyền lần 
này?”. Đinh ninh là sẽ nhận được câu trả lời theo 
dự đoán, ai ngờ bạn ấy nhếch mép cười nửa 
miệng và trả lời một cách kênh kiệu pha chút tự 
mãn: “Cũng bình thường thôi”, rồi đi thẳng 
không thèm nhìn người phóng viên chưa qua 
trường lớp đang “ngẩn tò te” trố mắt nhìn 
theo…. “Quê”quá, tôi bèn lủi nhanh về lều lớp 
mình ngồi vào một xó, tự giận bản thân không 
có kinh nghiệm mà “bày đặt”… Trại năm ấy lớp 
chúng tôi được xếp vào loại khá nhờ tỉ mỉ, công 
phu, có tinh thần tập thể, bố trí hợp lí từ chỗ 
ngồi, gian bếp, cổng trại đến các sinh hoạt khác 
như hát đồng ca, món ăn dân dã đồng quê (chỉ 
thương cho thầy Đặng Văn Danh, khi về trại HS 
chủ nhiệm thì … không còn một thứ gì để ăn). 
     Một cách thân yêu, tôi quay nhìn lại dãy lầu, 
nơi cất giữ khá nhiều kỷ niệm dễ thương của tôi. 
Đó là năm học lớp đệ tứ A3. Nhớ làm sao những 
giờ học vui vẻ, thoải mái, những giờ chơi thật 
thú vị: được ăn chung trái cây các thứ như ổi, 
cóc, me dốt, xoài chua to đùng. Ai có thứ gì đem 
thứ ấy, vừa ăn vừa “tám” chuyện trên trời dưới 
biển.  Khoái nhất là chuyện thỏ thẻ tâm tình mí 
nhau và cùng “gỡ rối tơ lòng” cho nhau nữa. Có 
còn nhớ không hở Lan Chi, Thùy Linh, Ngọc 
Trai, Nguyễn Quyền, Thúy Oanh?. Chưa hết 
đâu, bọn mình còn tham gia phong trào kết 
nghĩa với đàn em (lớp đệ thất buổi chiều) bằng 
cách viết thư qua lại và nhét vào hộc bàn, rồi 
trao nhau những quyển “lưu bút ngày xanh” 
trang trí đẹp đẽ được chuyền tay nhau trước kì 
nghỉ hè (hãnh diện nhất là mời được Thầy Cô 
ghi vào mấy chữ cùng chữ kí. Tôi còn nhớ về 
người cô khá ấn tượng  - cô Hoàng Thy Đàn 
Hội. Cô đẹp người, đẹp dáng và giờ dạy của cô 
thu hút lắm luôn - ngặt nổi là ghi bài khá vất vả 
vì cô ghi bảng theo “hứng” mà không theo một 
trật tự nào. Tôi còn nhớ như in câu hỏi hiếu kỳ 
của mình “Tên đúng của cô là “Thy y dài” hay 
“Thị”? Cô dùng tay vừa chỉ vừa nói “Thy y dài”. 
Ra thế! Không biết hiện giờ cô ra sao, cô Đàn 
Hội thương mến của tôi? 
    Lại nhớ đến Thầy Bùi Thế San, người thầy 
mà duyên gặp trò từ một màn kịch. Hè năm 
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trước Thầy San và một số thầy cô được chúng 
tôi mời đến lớp A3 dự buổi họp mặt chia tay. 
Hôm ấy phần trình diễn văn nghệ của lớp khá 
đặc sắc. Bạn Thúy Oanh là diễn viên xuất sắc 
nhất với vai cậu học trò nghịch ngợm.  Một chút 
tinh nghịch, một chút hợm hĩnh, kiêu ngạo. Nhỏ 
Oanh hất mặt, trề môi và hất cái nón kết mỏ vịt 
lên quay tít trên không trung, may thay nón rơi 
chụp xuống trên đầu người học trò, mỏ vịt mằm 
sau gáy. Tiếng vỗ tay vang lên đột ngột khiến 
diễn viên diễn càng xuất thần hơn. Sau này nghe 
thầy San cho biết là từ cái kịch ấy, năm sau thầy 
đã nhận dạy lớp A3 chúng tôi. Eo ơi ! duyên 
Thầy – Trò là như thế đó. Cảm ơn màn kịch 
ngắn đã cho chúng tôi được học người thầy mà 
chúng tôi hằng ngưỡng mộ. 
    Chợt nhớ Thầy Phan Thanh Đào – người thầy 
hiền hậu, luôn thương yêu học trò của khung trời 
THĐ ngày xưa, sau 1975, thỉnh thoảng tôi gặp 
lại người Thầy yêu quý này trong hoàn cảnh gấp 
gáp. Vài câu thăm hỏi, vài giây lắng đọng để 
thương, để nhớ, để vui, để hoài vọng về một thời 
khó lãng quên… 
    Gì mà nhìn xa xăm, mơ màng vậy N? Nhỏ 
Cẩm đã đưa tôi về thực tại. “Vào đi, đông rồi 
kìa”. Ôi chao! Hai đứa vừa nhận ra nhóm bạn 
mình bèn lủi tới chào hỏi, tán gẫu rồi qua quýt 
với một vài đàn anh, đàn chị khác…  
     Thông báo vào hội trường (dãy phòng thí 
nghiệm ngày nào) vang lên. Mọi người cùng lần 
lượt sóng bước. Sau phần nghi lễ, phát biểu khá 
cảm động của chương trình họp mặt là phần dự 
tiệc thân mật và giao lưu. 
     Vui ơi là vui! đông ơi là đông! chuyện đông 
tây kim cổ, chuyện công việc tư việc, chuyện 
ngày xưa ngày nay cứ tuôn ra xối xả, rân ran. Ôi 
chao! Mọi người nhìn nhau tươi cười, hớn hở 
chào hỏi cùng với lời nhận xét: lạ quá, lạ mà rất 
quen ở giọng nói, cái miệng cười. Khác xưa quá 
… Lại nhìn nhau, lại ăn uống, lại cười… Lại đi 
sang các bàn khác thăm hỏi, tay bắt mặt mừng. 
Cứ như thề, như thế… 
     Chao ơi ! Buổi tiệc họp mặt sao mà trôi 
nhanh quá! Vui sao là vui, vui chừng như chưa 
có cuộc vui nào hơn. Cảm xúc vừa nhẹ nhàng 
mà đầm ấm, vừa dịu dàng mà mênh mang, mênh 
mang… 

Cảm ơn những trang đời đẹp, những giờ 
khắc tuyệt vời được ở bên trường lớp, thầy Cô 
“ngày xa xưa ấy”, những giờ phút “thăng hoa” 
đó đã nêm thêm chút ngọt ngào cho niềm hạnh 
phúc trong ngăn tim be bé tôi cứ mãi tuôn chảy 
không thôi... Cảm ơn những người đã có công tổ 
chức họp mặt để chúng tôi tìm lại những kỷ 
niệm dấu yêu thuở nào… 
 

 
 

Trường Xưa 
 
Em nghiêng đầu dịu dàng mà trang trọng 
Chào mái trường yêu dấu của ngày xưa 
Trịnh Hoài…ơi! thương biết mấy cho vừa 
Những ngày tháng tung tăng chân vụng dại 
 

Em đã đến, vẫn bước chân mềm mại 
Vẫn ấm nống hơi thở của tình yêu 
Nhớ hàng cây, nhớ ngọn cỏ liêu xiêu 
Nhớ giọng cười giòn tan trên ghế đá 
 

Hàng bả đậu vẫn điềm nhiên thong thả 
Vẫy tay chào cô trò nhỏ thuở nào 
Ánh mai hồng theo gió nhẹ lên cao 
Cho lòng em xôn xao thêm nỗi nhớ 
 

Nhớ thương hỡi! nhớ thương, thương quá đỗi 
Nhớ bạn bè, lớp học, nhớ Thầy Cô 
Thương những ngày cắm trại, những trò chơi 
Thương nhớ cả giờ thi đầy căng thẳng 
 

Buổi văn nghệ hiện lên nhiều dấu ấn 
Bản đồng ca giọng lĩnh xướng ấm trầm 
Tuổi học trò đầy hoa mộng vang ngân 
Đẹp làm sao ôi ! khoảng đời trung học 
                              
Em nghiêng đầu dịu dàng mà trang trọng 
Chào mái trường yêu dấu của ngày xưa 
Trịnh Hoài ơi...! yêu biết mấy cho vừa 
Khung trời nhỏ bao ước mơ chắp cánh.... 
 
Nhật Lệ Nguyên Thy
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Lưu  Từ 
 

Giữa một buổi trưa thật oi ả và nóng bức, từ 
căn lầu karaoke đối diện nhà tôi, bổng vang lên 
giọng hát của một người con gái nào đó trầm và 
đục, không được hay lắm nhưng lời hát của bản 
nhạc đã đánh thức và đưa hồn tôi lan man về một 
nơi nào đó thật xa xôi… “Hôm nay tôi trở về 
thăm trường cũ…” Lời bài hát đưa tâm trí tôi trở 
lại khung cảnh mấy mươi năm trước… 

Chung quanh tôi là cả một đám đông… con 
nít… đang chen chen, lấn lấn để đến gần bờ 
tường sau văn phòng trường Trịnh Hoài Đức. 
Trên bức tường đó có dán sáu tờ giấy trắng đánh 
máy chi chít tên của những thí sinh trúng tuyển 
vào lớp Đệ Thất cho khóa học năm tới. Có 
những tiếng la hét vui mừng nhưng phần đông là 
những bóng dáng tiu nghỉu, đôi mắt đo đỏ nặng 
chịch chực chờ khóc… 

Mười hai tuổi, với dáng người bậm trợn, tôi 
cũng mạnh bạo chen chen lấn lấn bất chấp những 
tiếng la lối của những đứa bé đồng lứa tuổi 
chung quanh. Cuối cùng tôi cũng đến được sát 
bên chân tường. Những dòng chữ chi chít đập 
vào mắt tôi như những con cuốn chiếu bò lỏng 
nhỏng trông thật tức cười. Biết mình chẳng học 
hành hay giỏi gì để có thể được đứng đầu bảng, 
nhưng chắc ai cũng dò tìm tờ đầu tiên của danh 
sách. Những con cuốn chiếu quanh đi quẩn lại 
những tên tuổi thật lạ quắc… Nào là họ Lê.. họ 
Trần.. họ Nguyễn… họ Lý ….họ Võ.. chẳng có 
một cái tên quen thuộc, là tên tôi. Bỏ qua tờ thứ 
nhất bắt đầu dò tìm bảng thứ hai một cách kỹ 
càng hơn.. hy vọng tên mình được nằm trên trang 
giấy đánh máy ấy.. A!! nào bây giờ thì có thể 
nhìn thấy được họ và tên lót ..thị.. thị 
..văn…văn..Trần thị….Nguyễn văn.. nhưng tôi 
không tìm văn.. văn mà là .. hữu… hữu.. à đây 
rồi.. hữu Nghĩa… nhưng tôi nào kiếm … hữu 
Nghĩa… cứ như thế trang thứ hai của danh sách 
trúng tuyển trôi qua mắt mà không thấy tên tôi 

trên đó. Lại phải cố chen chen lấn thêm lần nữa 
để tới trang thứ ba… Những tiếng la chói lói 
vang bên tay nhưng tôi chỉ làm lơ… “Ê, thằng 
kia.. sao đạp lên chưn tao”… “Làm gì lấn dữ 
dậy… đụng ông ..ông đấm cho một thoi đấy…”. 
“Ô, bọn nầy ghê thật, tôi tự nghĩ..”… Thoi ông 
thì ông thoi lại.. coi thằng nào chết... “À, trang 
thứ ba đây rồi..”. Lắc lư giữa một lũ chen lấn tôi 
cũng cố dò tới dò lui tìm một con cuốn chiếu 
quen thuộc.. nhưng rồi tờ danh sách nầy cũng 
qua đi trống rổng tên tôi .. Ý nghĩ ..thi rớt.. bắt 
đầu hiện hữu trong khối óc non dại.. Một chút lo 
sợ vẩn vơ của một đứa bé nổi dậy trong lòng.. 
“Thi rớt là hết đường… Má tôi nghèo làm gì cho 
tôi ăn học…” Ngẩn ngơ nhìn xung quanh, vài cô 
cậu bé đồng lứa tuổi đang lẳng lặng ra về không 
trống không kèn làm lòng tôi bỗng chùng lại, sợ 
rằng số phận mình rồi cũng sẽ như thế. 

Không còn vẻ háo hức như lúc đầu, tôi chen 
chúc bước sang tờ danh sách thứ tư, mặc tình 
mọi xô đẩy tứ phía, dần dà cũng ngốn được danh 
sách ở trang bốn, vẫn chỉ là những con cuốn 
chiếu đen thui không quen thuộc. Thế là hết, tôi 
lặng người, cảm giác trống vắng, buồn ơi là buồn 
trong lúc ngốn nốt tờ danh sách thứ năm. Danh 
sách ở tờ cuối không tới được nửa trang, chỉ dăm 
ba tên lạ quắc…. Kể như xong.. Bước đường học 
vấn của tôi đến đây là chấm dứt. 

Như kẻ mất hồn, tôi lơ đãng nhìn vào hai cái 
tên cuối cùng của danh sách trúng tuyển.. Miệng 
tôi bổng thét lên một tiếng thật to và tay chân 
vung vẩy cuồng lên… “Đậu rổi….. đậu 
rổi…đậ..”.. Bình.. một quả đấm của một đứa nào 
đó tông vào bụng đẩy ngã tôi vào vách tường.. 
Nhưng ngay lúc ấy tôi không thấy đau đớn hay 
tức giận, bình thường chắc là không tránh khỏi 
một cuộc đánh lộn. Lồm cồm đứng dậy với  cái 
miệng   toe toét cười tôi nhìn lại một lần nữa cái 
tên thân yêu của tôi chễm chệ xếp vào hạng áp 
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chót của thí sinh trúng tuyển.. Thì đã sao.. Miễn 
đậu là được.. Như thế đấy, tôi đã bước vào 
ngưỡng cửa trường trung học Trịnh Hoài Đức 
tỉnh Bình Dương. 

Một số những con cuốn chiếu lạ lẫm trên 
danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp Đệ Thất 
năm ấy lại trở nên quen thuộc và thân thích vì 
ngồi chung lớp với tôi. Thật phải nói, cha mẹ 
những thằng bạn học cùng lớp đúng là những 
nhà Nho học chính tông, nên có những đứa bạn 
tên gọi nghe thật là oai phong lẫm liệt, khó mà 
quên. Cho mãi đến hơn bốn mươi năm sau, tôi 
vẫn nhớ mồn một cái tên nghe rất kêu.. “Vũ an 
Quốc”. Người bạn nầy là một trong số ít người 
“Bắc” vào thuở đó. Tướng mạo của anh roi roi 
ốm nhưng có cú nhảy cao thật tuyệt đẹp mà tôi 
được thấy trong lần thi “Điền Kinh” toàn trường. 
Kế tiếp là “Lâm quốc Bình”. Anh nầy nhỏ con ít 
nói, là bạn thân với tôi nhưng rất tiếc chỉ thân 
nhau trong hai năm thì người bạn nầy đã chuyển 
trường, vì bố anh ta thuyên chuyển đi nơi khác. 
Tiếp theo là “Trần hưng Long”. Tôi không thân 
anh nầy cho lắm nhưng là đối thủ của tôi trong 
những lần biểu diển Thái Cực Đạo trong lớp học 
võ với người Đại Hàn thời ấy. Một “Võ trường 
Thọ” người Bình Nhâm. Tiếp là “Đặng vinh 
Vang” người cùng xóm nhà thờ Búng với tôi 
nhưng thường đối kỵ nhau cả trên bàn “Ping 
Pong..” . Người gây ấn tượng nhiều nhất trong 
tôi là “Luân Hải”. Bạn nầy  người Lái Thiêu, lớn 
con như Từ Hải trong truyện “Kiều.” đấy là theo 
sự tưởng tượng của chính bản thân tôi. 

Sau một năm quen với từng người ở lớp Đệ 
Thất, bước sang năm Đệ Lục, lớp P4 như đoàn 
kết thành một khối theo chiều hướng lì lợm, phá 
phách. Có lẽ chỉ duy nhất lớp tôi dám đi ăn hiếp 
lớp đàn anh là lớp Đệ Ngũ năm đó. Mới năm Đệ 
Lục, tôi vừa đúng mười ba vẫn còn rất ngu ngơ 
nhưng có những bạn lớn hơn tôi cả ba tuổi, mười 
lăm hay mười sáu, đây có lẽ là tuổi bắt đầu biết 
mơ mộng, biết nhung nhớ, biết… nên một hôm 
có người bạn thân than vãn rằng  đang tò vò theo 
đuổi một cô gái nào đó trên Bình Dương, chẳng 
may bị một anh chàng  thuộc  lớp lớn hơn, ngáng 
chân làm trở ngại. Thế là cả lớp tôi nổi máu anh 
hùng cứu bạn. Vào giờ ra chơi, bọn tôi đã đi vây 
lớp anh chàng kia ngay trong lớp học và cả quán 
nước mía trước cổng trường. Và chiều hôm ấy, 

lợi dụng .. rừng nào cọp nấy… bọn tôi chận 
đường tại bến xe Búng về Bình Dương.. Tội 
nghiệp người đàn anh lớp Đệ Ngũ đã phải xin lỗi 
và hứa không theo đuổi cô gái kia.. dành độc 
quyền cho bạn tôi. Lớp Bê Bốn tôi ngày xưa như 
thế đấy. 

Nợ mòn con lớn, dần dà cũng lên tới lớp Đệ 
Ngũ và con đường võ nghiệp của tôi đã chấm dứt 
rất sớm sau khi ông thầy dạy võ Đại Hàn thiệt 
mạng trong trường, trong cái ngày quả thật hổn 
độn nầy, bạn thân tôi bị mất chiếc xe đạp rất tốt, 
rất nhẹ và bạn tôi quá sợ hãi không dám về nhà, 
trong khối óc non dại hẳn đây là một cái tội rất 
lớn, bạn theo về nhà tôi hôm ấy và mãi đến tối 
mới dám lò dò về nhà. Chỉ vài ngày sau người 
bạn ấy đến rước tôi đi học với chiếc xe Honda 67 
mới toanh, chỉ tủi thân tôi, hai chân đếm bước 
hơn cây số hằng ngày để đến trường. 

Có lẽ năm Đệ Tứ là năm thật đáng nhớ vì có 
nhiều kỷ niệm và bài học mà tôi còn giữ lại cho 
đến hiện tại, hay phải chăng tôi nhớ nhiều vào 
thời điểm nầy vì tôi không còn là đứa bé vô tư 
như bao ngày tháng qua…. Buổi chiều hôm ấy, 
khi tiếng chuông tan trường vừa đổ, bạn bè trong 
lớp bổng dưng ồn ào hẳn lên như đàn ong vỡ tổ, 
chúng tôi chậm chạp thu xếp sách vở và rôm ra 
trò chuyện, thật ra sau hơn hai giờ khép mõm 
nghe bài giảng, bạn bè giờ mới có dịp đấu khẩu 
với nhau. Lớp tôi ở trên lầu và mãi tít cuối cùng 
gần cái quán nhỏ,  nên cũng hơi lâu bọn tôi mới 
xuống tới sân trường. Khi đi đến khoảng ngang 
cột cờ thì bổng dưng trước mắt là một khung 
cảnh xô bồ náo loạn, không đẹp mắt cho lắm xảy 
ra ngay trên sân trường. Chẳng là mấy cậu lớp 
Đệ Thất nhanh tay nhanh chân ra trước khi 
chuông tan học vừa đổ, đang quần nhau giành 
giật bánh , kẹo chewingum, kẹo sô cô la mà hai 
ông cố vấn ngoại quốc đang toe toét cười vứt  
thảy ra từ bên trong cửa sổ sau của văn phòng. 
Cả bọn nháo nhào trông như một đàn chó đang 
giành ăn.  

Hôm sau, ngay từ giờ đầu của buổi học, vị 
giáo sư già và khả kính, đã gắt gỏng lớn tiếng 
dạy cho chúng tôi một bài học làm người: “ Các 
em Không biết tự trọng…  Chỉ có  bọn vô học  
mới làm cái chuyện giành giật từng cục kẹo, cái 
bánh được vứt ra để làm trò vui. Các em là 
người có học thức mà cũng làm việc nầy . Thật 
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là nhục nhã.. Hạ nhục chính bản thân và nhà 
trường.. Không thể chấp nhận được..” Cả lớp tôi 
im phăng phắc trước sự phẫn nộ của ông thầy già 
và đây là lần đầu tiên tôi bổng nhiên ý thức được 
cái gọi là tinh thần Quốc Gia Dân Tộc, cái gì gọi 
là sự tự tôn tự đại của một giống nòi. Hai giờ học 
ngày hôm ấy quả thật rất ư nặng nề trôi qua, 
nhưng đã dậy lên trong lòng bọn tôi một cái nhìn 
thật mới mẻ, chán ghét những ai có xu hướng 
chạy theo ngoại bang. Chính vì ý nghĩ  bồng bột 
nầy đã tạo cho lớp tôi có một kỷ niệm khó 
quên…!  

Vào dịp tết cuối năm ấy, lớp Tứ P4 Pháp Văn 
bọn tôi được lớp Tứ  A2 ưu ái thân tặng một tờ 
Nội San thật đẹp, bọn tôi chuyền tay nhau đọc và 
hầu hết phản ứng của mỗi cá nhân sau khi đọc 
lướt qua tờ báo nầy là một tiếng “ hừ..” thật khó 
chịu và không cảm tình, vì trong đó, phần lớn có 
lẽ là những bài thơ, những ý kiến từng cá nhân 
của lớp A2, trông giống như những con sâu nhúc 
nhích kết nối nhau bằng một thứ văn tự mà cả 
lớp tôi, không ai biết đọc và hiểu được, đúng là: 
“Nhè thằng Tây học tặng Anh văn..” . Ở vào một 
thời điểm sớm hơn chắc lớp tôi đã không cay cú, 
nhưng sau cái bài học đáng giá còn mới toanh 
của vị giáo sư già không lâu trước đây, bọn lớp 
tôi đồng nghĩ rằng tờ Nội San nầy mang đầy tính 
cách khoe khoang, hành động đem chuông đi   
gióng xứ người đã thể hiện tính cách tự cao tự 
đại rồi, hai nữa bọn tôi có cảm giác  như là 
những thằng mù, và dù một quyển sách có quí 
giá bao nhiêu trong tay kẻ mù chữ cũng chỉ là vô 
dụng, đáng vất vào thùng rác. Mãi đến khi niên 
học gần chấm dứt, lớp tôi có dịp ra mắt một tờ 
Bích Báo.  Một bài thơ Đường Luật thất ngôn bát 
cú trong tờ báo nầy đã gây nên sự công phẫn cho 
lớp A 2... Bắt đầu như thế nầy.. 

 
Lớp Tứ A 2 quả lớn gan, 
Dám chơi  Bê Bối (B4) cuối năm tàn.  
Bích Báo mình treo, người Việt đọc, 
Nội San họ gửi, thằng Mỹ nhai. 
Lựa lão Trọc đầu, dâng Mỹ nữ, 
Nhè thằng Tây học, tặng Anh văn. 
Văn chương mẹ đẻ nào đã biết.   
Bập bẹ  “ I   You”  cũng làm tàng. 
  

       Bài thơ nầy đã mở đầu cho một cuộc “Bút 
Chiến…” không đáng được đánh giá như thế vì 
chỉ  tuần lể sau lớp tôi đã phải tiếp kiến một phái 
đoàn không mời mà đến, gần khoảng mười nàng 
nử sinh áo trắng lớp Tứ A2, cộng với áp lực của 
Giáo Sư, Giám Thị và Đại Diện của Hiệu 
Trưởng trường đồng truy vấn tác giả, lý do phát 
xuất bài thơ nầy và đòi hỏi một giải pháp trừng 
phạt thích đáng. Sau khi mất gần hai giờ Pháp 
Văn của thầy Võ kim Lân mà cũng chỉ nhận 
được một sự nhất trí im lặng giữ vững lập trường 
của cả lớp tôi. Cuối cùng ban giảng huấn đã đưa 
ra một giải pháp mà lớp tôi phải chấp nhận hầu 
xoa dịu lòng tự tôn tự đại và vết thương tinh thần 
của lớp bạn.. Anh trưởng lớp của lớp tôi .. 
Nguyễn văn Tỷ đã soạn thảo một văn thư… xin 
lỗi lớp bạn và phải tuyên đọc văn bảng nầy đến 
tất cả các lớp học của trường vào thời điểm đó. 

Một năm đầy dẫy sóng gió cũng đã được kết 
thúc một cách nhẹ nhàng, vui vẻ qua buổi trình 
diễn văn nghệ dã chiến của nữ ca sĩ Khánh Ly 
cùng Trịnh công Sơn, và nhạc sĩ Miên Đức 
Thắng dưới tàng cây “Đa” mát mẻ sau văn 
phòng. Và… không ai hiểu .. nhưng chỉ một 
người hiểu rằng, trong buổi trình diển nầy con 
tim tôi bất chợt  sai một nhịp đập, để trong tôi 
mãi ngậm ngùi ray rứt.. “Nhánh buồn trăm năm 
thành cổ thụ…. Che khuất nụ tình chết lúc 
xanh…”                    

Theo thông lệ, trước khi lên Đệ Tam tất cả 
học sinh Đệ Tứ phải thi đậu  bằng Trung học Đệ 
Nhất Cấp, nhưng năm đó là năm đầu tiên Bộ 
Giáo Dục bãi bỏ cuộc thi nầy. Cả bọn tôi đều tấn 
lớp không ai phải ngồi lại nhưng lớp học tôi 
cũng đã vắng đi nhiều bạn bè, vì lớn tuổi không 
đủ điều kiện hoãn dịch nên một số đành rời xa 
mái trường thân yêu gia nhập quân ngũ. Nhưng 
để bù lại, nhiều khuôn mặt mới từ các lớp khác 
nay chuyển qua ban B là Toán Học nên lớp tôi 
cũng đông đông vừa đủ. Đệ Tam có lẻ là một 
năm nhẹ nhàng nhất cho các học sinh vì không 
phải thi cử gì cả nhưng với riêng tôi thì quả thật 
quan trọng và nặng nề, vì tôi đã đưa ra một quyết 
định cho chính mình mà có lẽ ít ai nghĩ tới..Đó là 
: “Cố tình học dở..”. Qua những câu chuyện 
thường nghe về học tài thi mạng, những ai học 
giỏi trong lớp nhưng trợt vỏ dưa trong các kỳ thi, 
chỉ chuốc lấy sự nhạo báng làm trò cười cho mọi 
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người, điều nầy làm tôi lo lắng rất nhiều. Tôi 
cũng  được liệt vào hạng giỏi vì năm nào cũng 
được lãnh thưởng cuối năm, chỉ trừ năm Đệ Lục 
dù xếp hạng nhì toàn lớp nhưng chỉ vì một phút 
lơ đểnh nhìn ra ngoài trời trong lúc vị Giáo  Sư 
đang thao thao bất tuyệt giảng giải bài, nên bị 
cho điểm hạnh kiểm rất kém, xui là ông thầy nầy 
lại là Giáo Sư hướng dẫn lớp tôi. Thật dễ dàng 
đạt được tiêu chuẩn… Do tâm lý “Cố tình học 
dở..” nầy, những bài toán chứng minh lở dở nửa 
chừng trong kỳ thi Lục Cá Nguyệt, những bài Sử 
với năm tháng lộn ngược đủ để biến tôi từ một 
nam sinh có hạng trong lớp, trở thành một kẻ đội 
sổ cuối năm Đệ Tam, nhưng cũng không tồi tệ 
lắm để phải ngồi lại lớp. 

Có lẽ không ai phản đối với ý nghĩ.. Đệ Nhị 
là năm ngắn nhất và ít kỷ niệm nhất, vì quanh đi 
quẩn lại, kỳ thi Tú Tài Một cuối năm là một ám 
ảnh cho mọi học sinh thời bấy giờ, riêng với bọn 
mày râu thì câu vè ..”Rớt Tú Tài anh đi Trung 
Sĩ..” đã nói lên được tính cách quan trọng của 
năm nầy. Ngắn vì cứ mong đừng bao giờ đến 
cuối năm, đừng phải đối diện với sự thật “Đậu 
..Rớt..” lắm khi phũ phàng. Một điều đáng nhớ là 
vào đầu niên học năm nay có rất nhiều những 
Giáo Sư rất trẻ được bổ nhiệm về trường tôi, 
những cô Giáo Sư xinh đẹp dễ lầm là nữ sinh 
nếu họ không mặc những chiếc áo dài hơi màu 
mè. Còn nam Giáo Sư thì vừa đẹp trai vừa trẻ 
tuổi đủ để cho những chàng thanh niên địa 
phương phải ganh tức, đưa đến việc hăm dọa và 
kể cả dùng vũ lực. Riêng lớp tôi hằng ngày cũng 
đã có hai ba người tình nguyện tháp tùng, có thể 
nói là đi theo bảo vệ an ninh cho một vị giáo sư 
trẻ nầy trên tuyến đường về Sài Gòn. Cuối cùng 
năm học cũng qua đi, tôi vẫn đội sổ nhưng đã lấy 
được bằng Tú Tài Một mà mọi bạn học cho rằng 
may mắn. 

Niềm vui thi đỗ phần một không kéo dài 
được bao lâu, tôi lại  phải đối đầu với áp lực kỳ 
thi Tú Tài hai cuối năm Trung Học, lắm lúc tự 
hỏi vì sao Bộ Giáo Dục lại sắp xếp hai kỳ thi thật 
quan trọng trong hai năm liên tục, vào thời điểm 
nầy trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức đang chực 
chờ hốt hết những ai rớt Tú Tài đôi, bọn con trai 
chúng tôi thật lo sốt vó cả lên. Từ con số năm 
mươi sáu học sinh cùng vào lớp Đệ Thất nay chỉ 

còn vỏn vẹn không đếm đủ trên mười đầu ngón 
tay. Bạn bè cũ đã vắng đi thật nhiều nhường chỗ 
lại cho những khuôn mặt mới từ các trường Tư 
Thục đỗ đạc Tú Tài phần Một. Không còn những 
chuyện phá phách nhưng cũng lắm chuyện 
không vừa ý. Một người bạn thi rớt phần Một đã 
xin trường cho phép học lại năm Đệ Nhị nhưng 
đã bị thẳng thắng từ chối. Bọn tôi tự hỏi vì sao ? 
Người bạn nầy năm trước đây rất tích cực trong 
việc đưa đón bảo vệ cho một vị Giáo Sư khỏi 
những phiền phức trên đường về. Nay chính vị 
Giáo Sư nầy đã không có một chút do dự từ chối 
lời yêu cầu. Đây có phải là hậu quả của những 
năm lì lợm quậy phá của lớp tôi hay không ?  

Cuối cùng tôi cũng đã leo lên được bậc thềm 
của trường Đại Học, bỏ lại ngôi trường cũ nhưng 
ghi khắc hoài những khuôn mặt trẻ trung của bạn 
bè chung lớp mà rất lâu… rất lâu rồi.. tôi chưa hề 
gặp lại, hay có lẽ  tâm trạng tôi giống như nhân 
vật..” Thù Nhi”, mãi đi tìm một “Trương vô Kỵ” 
trong tiềm thức, dù rằng .. “Tăng  a  Ngưu..” 
đang hiện diện trước mặt trong tuyệt tác phẩm 
Kiếm Hiệp Cô Gái Đồ Long của Kim Dung. 

 

 
 

Thơ 
 

 
 
Vĩnh Xuyên 
 
Xuân về tiễn ngọn gió đông 
Sắc xuân rực rỡ tô hồng má em 
Mừng xuân mở cửa, vén rèm 
Trẻ già rước lộc say mèm tình xuân… 
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Lưu Thanh Bình 
 

Sau năm 1975, địa giới hành chánh các tỉnh 
miền Đông có nhiều thay đổi, ba tỉnh Bình 
Dương, Bình Long và Phước Long được gộp lại 
thành tỉnh Sông Bé, sáp nhập thêm quận Tân 
Uyên của Biên Hòa và quận Phú Hòa Đông 
được trả lại cho Củ Chi (thuộc Hậu Nghĩa cũ). 
Cùng chung một tỉnh nhưng dân phía nam như 
Lái Thiêu, Bến Cát, Dĩ An… rất ít người biết 
đến Phước Long, một nơi bị xem như “sơn cùng 
thủy tận”, họa chăng những người lớn tuổi còn 
giữ vài ký ức về Bà Rá, Thuận Lợi, Phú Riềng… 
những địa danh nhắc nhớ chốn ma thiêng nước 
độc, mười người bị sốt rét hết chín, những đồn 
điền cao su đất đỏ là địa ngục trần gian của dân 
“công tra”. Nhìn trên bản đồ Việt Nam, đây 
chính là nơi mà mảnh đất hình chữ S có được bề 
ngang đầy đặn nhất. Phước Long sau này, vào 
những năm 80 thế kỷ trước vẫn còn giữ nguyên 
những nét đẹp hoang sơ, mộc mạc nhưng không 
kém hùng vĩ với rừng cây, sông suối, thác khe, 
đèo dốc… dễ làm ngán ngại lòng người nhưng 
có sức hút thật mãnh liệt khó quên với những ai 
có máu phiêu lưu. Riêng tôi, sau bảy năm công 
tác (1987-1993), Phước Long với nhiều dấu ấn 
đậm nét trở thành quê hương thứ hai. Về đồng 
bằng, tôi bỏ lại sau lưng một phần đời mình với 
nhiều kỷ niệm vui buồn sẽ theo tôi đến ngày 
nhắm mắt xuôi tay. Ôi Phước Long thân yêu, nơi 
“miền cao gió bay”(nhạc Trịnh), mật ngọt sao 
hóa đắng đến vậy, cuộc mưu sinh sao đắm đuối 
thay. Rồi năm tháng tiếp diễn, với những lần 
thay đổi việc làm, từ Nhà máy Gỗ lạng Chơn 
Thành, Khu công nghiệp Việt Hương, Khu công 
nghiệp Sóng Thần, Xưởng Chế biến Gỗ 
Kompong Chàm, rồi đến Nhà máy Gỗ Bàu Bàng 
… như những lớp sóng đời xô lên nhau của một 
kiếp người. Những kỷ niệm năm xưa tưởng đã 
ngũ yên, nhân đọc bài viết về Đồng Xoài của 
anh La Toàn Vinh trên trang nhà THĐ làm tôi 
quá đỗi bồi hồi, không thể không nhớ và viết lại 
chuyện cũ. Dĩ nhiên cũng còn một vài góc khuất, 
tôi xin giữ lại cho riêng mình. 

Năm 1987, xí nghiệp 3/2 mở rộng sản xuất 
lên phía bắc, thành lập Nông trường trồng cây 
xuất khẩu Phước Long, tôi được cử làm kế toán 
nông trường ngay từ buổi đầu. Khi ấy đường đi 
rất xấu, qua khỏi thị trấn Phú Giáo là bắt đầu 
“con đường đau khổ” tập một (gồm rất nhiều 
tập), bụi đỏ mù trời, ổ voi ổ trâu lu bù, không có 
khái niệm lề phải lề trái mà cứ đánh tay lái liên 
tục, cứ có đường bằng phẳng là chạy. Hai bên 
đường, cây mọc hoang gie ra chắn mất tầm nhìn, 
nhiều nhất là cây le ( họ trúc), vào mùa khô, bụi 
đất bám đầy trên nhành lá trông thật xơ xác, tiêu 
điều. Qua Bàu Ao, Nước Vàng rồi đến vùng 
kinh tế mới Tân Hưng, Tân Lập đường đi càng 
thêm xấu. Khi cả người đã ê ẩm, rêm nhức thì 
thị trấn Đồng Xoài hiện ra vừa kịp lúc. Từ trên 
đỉnh dốc nhìn xuống, thị trấn Đồng Xoài nằm lọt 
thỏm trong lòng chảo; chếch về phía Đông Bắc, 
núi Bà Rá hiện ra sau màn sương mờ thoắt ẩn 
thoắt hiện, còn ngoảnh nhìn về hướng Tây, núi 
Bà Đen hiện ra sừng sững giữa một vùng đất 
bằng phẳng rộng lớn. Đến Đồng Xoài, việc đầu 
tiên là tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống tắm táp lấy lại 
sức rồi mới đi tiếp. May là có bạn Nhiều (dân 
A3 khóa 12) làm việc tại đây nên tôi thường ghé 
qua đó, xem  như điểm dừng chân trên đường 
thiên lý. Gọi thị trấn cho oai, thực ra Đồng Xoài 
khi đó chỉ tập trung dân cư, nhà phố ở khu vực 
chợ và hai bên đường gần ngã tư trung tâm. Ra 
khỏi vài trăm mét là ánh sáng văn minh tắt lịm. 
Từ đây có hai hướng đi về Phước Long: một đi 
thẳng về phía Bắc, qua Thuận Lợi, Làng 9 rồi 
đến Phú Riềng, Bù Nho, Phước Bình, vượt qua 
sân bay đến cầu Suối Dung là vào Phước Long; 
hoặc  rẽ phải đi về Bù Na, đến ngã ba Đức Liễu 
thì rẽ trái vào Phước Tín, Phước Bình. Nói thì 
nghe dễ lắm, nhưng thực tế để vượt qua cung 
đường ấy thường phải mất một buổi hay non 
một ngày tùy thời tiết.  

Phước Long với màu đất đỏ thẫm giống như 
cao nguyên Trung phần, nắng bụi mưa lầy: nắng 
như đổ lửa, chói chang nhức mắt, không khí khô 
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ran vì thiếu độ ẩm, mưa như trút nước, kéo dài 
tới hai ba ngày, buổi trưa không thấy bóng nắng. 
Nông trường 3/2 nằm trên một ngọn đồi kéo dài 
xuống một hồ nước lớn dùng cho tưới tiêu, 
nguyên đây là đồn điền cà phê của tướng Mai 
Hữu Xuân, bị tận thu và bỏ hoang sau năm 1975. 
Những ngày đầu thành lập, chưa có cơ sở vật 
chất phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu nên cuộc 
sống mấy mươi con người trở về thời kỳ đồ đá : 
ăn cơm bụi, ngủ trên những chiếc võng và tắm 
“tiên”. Ngặt nỗi hồ nước ở quá xa và sâu hút, 
nên khi tắm xong, vượt dốc trở lên thì mồ hôi lại 
ướt đầm lưng áo. Buổi sáng, sau khi làm vệ sinh 
cá nhân xong thì mỗi anh chọn lấy một cái … 
cuốc rồi tùy nghi di tản ra các bụi rậm. Giơ cao 
cuốc phụp xuống, tạo ra một cái lỗ rồi ngồi 
xuống mà làm thơ. Lắm bận vì ham đuổi theo 
bầy gà rừng con đẹp mắt mà các “thi sĩ” quên 
mất nhiệm vụ. Đêm nằm trằn trọc, khó ngủ vì lạ 
chỗ, nghe tiếng vạc kêu sương hay mễn “tác” 
vọng về từ các nương rẫy gần đó, buồn thúi ruột. 
Cuộc sống gian khó khiến tình thân nảy nở, trở 
thành mật thiết giữa các thành viên mà trước đó 
hầu như không quen biết nhau dù cùng chung 
một xí nghiệp. Cực nhất là vận tải, bốc xếp nọc 
lục (lõi cây không còn giác, võ) được thu mua từ 
các lâm trường và các địa phương như Bình 
Long, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Đồng Xoài 
… tập trung về sân bãi của nông trường. Theo 
thời gian, mọi việc dần đi vào ổn định, rồi khai 
hoang dọn mặt bằng, khoan hố, trồng trụ, xuống 
giống, che phên, tưới nước và vô phân. Hai 
mươi lăm hecta tiêu dần định hình. Mùa mưa 
đến, trồng cỏ chống xói lở, lập vườn ươm giống, 
cải tạo vườn cà phê, trồng mới vườn ca cao, lập 
trại bò. Năm sau thì nông trường đã có điện nội 
bộ, cùng theo đó là căn tin, nhà ăn tập thể, cư xá 
cho các đội. Rồi đến xây dựng nhà máy nước đá 
công suất 200 cây/ngày. Rồi đến nhà máy cưa  
xẻ gỗ. Mọi việc tuần tự diễn ra, cuốn hút bao 
công sức khiến không ai còn nghĩ đến chuyện 
riêng. Chỉ có những buổi chiều rảnh việc, cơm 
nước đã xong xuôi mà trời hãy còn sáng, cả bọn 
kéo nhau ra ngồi trên đường, đưa tay xoa trên 
mặt nhựa tưởng như trở về với ánh sáng văn 
minh. Không hẹn mà tất cả đều ngoảnh nhìn về 
phía nam, con đường chạy thẳng xuống chân đồi 
rồi mất hút sau một khúc quanh, con đường xa 

tít diệu vợi ấy dẫn đến tổ ấm của mỗi người, của 
mấy mươi con người nơi đây. Tôi chưa biết 
“chớp bể” như thế nào nhưng “mưa nguồn” thì 
thấm thía biết bao. Những cơn mưa kèm theo 
gió giật, lốc xoáy như muốn cuốn phăng mọi vật 
cản, vừa ngớt một đợt thì bồi ngay thêm đợt nữa, 
có khi kéo dài cả ngày. Ngồi bó gối trông ra, 
những thân cây nghiêng ngã sau màn mưa liên 
tục chuyển hướng. Buồn ơi là buồn. Ở đây cũng 
không có khái niệm ngày chủ nhật. Ngày nào 
cũng như ngày nào. Thị tứ gần nhứt là chợ 
Phước Bình, cách đó hai cây số, nhưng mọi 
người đều ngán đi bộ vì phải vượt qua con dốc 
dài, đất đỏ bám vào giày dép một lớp dày dẻo 
quẹo, đi một đổi lại phải cúi xuống lấy que khều 
nạy ra, cuối cùng thì lột dép ra xách, xắn quần đi 
chân không coi bộ còn nhanh hơn. Xe gắn máy 
cũng chịu cảnh đất bùn bám đầy vào dè, phải 
dừng lại ven đường, tìm cây xeo cho rớt ra từng 
dề đất đỏ quạch. 

Phước Long đất đỏ màu mỡ là vương quốc 
của cây điều. Mùa mưa Phước Long đến sớm 
hơn miền xuôi, cây điều cũng ra hoa sớm nên 
vào mùa thu hoạch, trái điều chín trước nơi 
khác, bán được giá cao hơn. Đối với những 
người nghèo đi khai hoang, cây điều là bạn thân 
buổi đầu. Không kén đất, dễ trồng, không cần 
phân tro chăm sóc, chỉ làm cỏ quanh gốc không 
cho cỏ dại chụp năm đầu rồi sau đó bỏ mặc tự 
lớn. Hai năm đã có trái chiến, ba năm thì tiền 
bán trái điều (thực ra gọi là hột điều mới đúng) 
đã có thể trang trải một phần chi phí gia đình. 
Khi đã có tích lũy thì mới nghĩ đến việc trồng 
những cây có giá trị cao như cao su, tiêu hay cà 
phê. Phước Long đất rộng người thưa, ngoài dân 
bản địa S’Tiêng, đa phần là người mới từ nơi 
khác đến. Cuộc sống buổi đầu đầy dẫy khó khăn, 
tất cả đều tập trung cho việc sản xuất, mưu sinh. 
Nhắc đến Phước Long, mọi người hay nghĩ đến 
sóc Bom Bo hay Thác Mơ nhưng thực ra nơi đây 
còn có rất nhiều những thắng cảnh thiên nhiên 
đẹp hoang sơ chưa có bàn tay con người đụng 
đến. Chưa có resort, chưa có cáp treo, chưa có 
du lịch sinh thái. Nhờ vậy cũng chưa có hàng 
quán chặt chém và rác thải gây ô nhiểm. Tôi tự 
nhận mình là người may mắn được tiếp cận với 
những cảnh đẹp thiên nhiên nơi đây: cầu Đắc 
Lung chênh vênh trên dòng sông Bé ầm ào mùa 
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nước đổ, đồi Bằng Lăng (chưa bị trọc) quanh co 
trên đường lên đỉnh núi Bà; quần thể Tượng Đức 
Mẹ, trường Nhất Linh và Thác Mơ; rừng cấm 
nguyên sinh ở Bù Gia Mập, và nhất là Đắc Ơ, 
Đức Liễu với những nương cà phê xanh ngắt 
ven đồi, sương chiều đọng dưới đuôi lá dù nắng 
hãy còn chiếu trên đỉnh đồi phía tây. Còn sóc 
Bom Bo của nhạc sĩ Xuân Hồng thực ra nằm sâu 
trong rừng chứ không phải là sóc Bom Bo sau 
này, do chiến tranh nên dời ra ngoài, gần con 
đường QL14 đi Bù Đăng. 

“Ở rừng thấy khỉ cũng đẹp”, hàng trăm con 
người sinh hoạt nơi khỉ ho cò gáy này mà chỉ có 
duy nhất một bóng hồng là chị hàng nước, 
nhưng nàng cũng đã có chồng. Anh chồng lại 
thích chai rượu hơn thích vợ, buổi sáng đèo mo 
cau cơm và bình toong rượu đạp xe lên rẫy, có 
khi ngủ lại không về.  Nếu có về thì cũng say 
mèm, lăn đùng ra ngủ, không cơm nước, không 
tắm rửa, chẳng thèm nhìn vợ. Thấy có cơ hội, 
mấy anh chàng “Tây Môn Khánh” bên nông 
trường mon men sang lân la tán tỉnh. Một lần, 
bên chiếu rượu, anh chồng phát biểu: “ Độ rày 
heo rừng ở đâu về nhiều, chực phá đám mì của 
tôi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cây mác, đêm rình coi 
heo rừng về ủi là tôi cho một phát toi đời”. Vài 
con heo rừng đang ngồi nhậu nghe chột dạ, 
nhưng không biết có bỏ tật hay không. Có lần từ 
dưới xuôi lên, chúng tôi đi đường Chơn Thành, 
Bình Long vì phải ghé qua Lộc Ninh giải quyết 
công việc, sau đó đến ngã ba Thanh Hà vòng về 
Phước Long qua ngã Đa Kia. Đường xa nên 
đành phải ăn cơm hàng, cháo chợ. Xe đang bon 
bon thì phát hiện có vài thành viên trong đoàn bị 
trúng thực, phải dừng xe lại để mấy anh chàng bị 
Tào Tháo rượt chui vào những bụi cây ven 
đường. Buổi trưa im ắng, chợt trên xe có người 
la lên: “Chim lịnh, chim lịnh”, thế là mấy anh 
chàng trong bụi xách quần chạy ào ra xe, vọt lẹ. 
Đó là con chim luôn đi theo chúa sơn lâm, nghe 
tiếng “boong boong” của nó là muôn thú đều im 
bặt. Thực ra, chưa chắc hôm đó có chim lịnh, có 
khi chỉ là trò đùa dai mà thôi. Lại có lần săn đêm 
(may mà tôi không tham gia), không biết ma xui 
quỷ khiến thế nào mà tay thiện xạ nhứt nông 
trường lại nhầm cái bóng đèn dầu trong nhà 
người ta với mắt con nai (!), làm cả bọn quay lui 
chạy trối chết. Nghe nói trước kia, khi bắt đầu 

cuộc săn vào đầu hôm, người ta kỵ không bắn 
thú nhỏ như cheo, thỏ, nhím, sóc vì sợ động 
rừng, thú lớn bỏ đi hết, nhưng nay tôi thấy ngay 
cả con chim cú người ta cũng không tha. Chỉ 
trong vòng một thập niên, nai, mển, chồn, heo 
rừng, nhím, trúc biến mất dần và trở thành của 
hiếm ngay trên quê hương của chúng. Có lúc 
khô nai là đặc sản của Phước Long, là quà Tết ý 
nghĩa cho người phương xa, nay kiếm đỏ mắt 
không thấy. Phải lần dò về tận Bù Đăng hoạ 
chăng mới có nhưng cũng rất đắt. Lại nghe nói 
thời Pháp, voi, hổ, gấu, tê giác, bò rừng … vượt 
sông mò về tận ngoại vi chợ Bà Rá, tôi nghe như 
chuyện hoang đường. 

Khi xí nghiệp chế biến đũa tre xuất khẩu 3/2 
chuyển công đoạn sơ chế từ đồng bằng lên vùng 
cao để tiết giảm chi phí vận chuyển thì Nông 
trường Phước Long được chọn làm nơi đặt một 
nhà máy sơ chế (ba nhà máy kia ở Bù Đăng, 
Đồng Xoài và Lộc Ninh), cây tre gai và lồ ô chở 
từ rừng về được đưa vào máy cắt, máy chẻ, máy 
tách và máy đục định hình rồi bó lại chở về xuôi, 
sau đó sẽ được tẩm, sấy, chà bóng, vuốt đầu, 
phân loại rồi xuất sang Nhật hoặc Hàn Quốc. 
Loại đũa tre ấy chỉ dùng một lần rồi bỏ, khi 
dùng phải tách ra vì còn dính với nhau một chút 
ở đầu. Sau này nhiều quốc gia cấm sử dụng vì 
tác hại phá rừng khủng khiếp của nó. Nhưng 
cũng nhờ đi thực địa để khai thác nguyên liệu 
mà tôi biết tường tận mọi cánh rừng trong vùng, 
từ Lâm Trường Nghĩa Trung, Lâm Trường 
Thống Nhất ở Đồng Xoài đến Lâm trường Hạnh 
Phúc ở Đắc Ơ, Lâm Trường 30/4 ở Bù Đốp hoặc 
các cánh rừng ở địa phương  xa như Phước Tín, 
Đa Kia, Đường 10, Thọ Sơn, Bù Na … đến tận 
Sông Măng giáp giới với Campuchia. Tre gai 
thường mọc nơi có nước như bờ sông, suối hoặc 
nơi ẩm thấp, mỗi bụi tre có đường kính hàng 
chục thước, gai đâm tua tủa từ dưới gốc lên cao 
vài ba thước, thợ rừng phải tìm cách trèo lên cao 
vượt khỏi đám gai rồi mới đốn tỉa, róc nhánh và 
lôi rút ra khỏi bụi. Thời gian để một bụi tre tái 
sinh, phục hồi như cũ là từ ba cho đến năm năm, 
hoặc cũng có thể chết rụi luôn. Cùng với dây 
mây, tre và lồ ô được xếp vào loại lâm sản phụ, 
ít được bảo vệ nên ngày càng hiếm hoi, chỉ 
những nơi địa hình quá khó khăn, thâm sơn cùng 
cốc,  xe không vào được thì họa may mới sống 
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sót. Lớp lá rụng dưới gốc tre, lồ ô lâu ngày thành 
một lớp đệm dày, ẩm ướt là nơi thích hợp cho 
bọn vắt sinh sôi nảy nở.  

Tôi thích nhất những buổi sáng thức dậy, 
chợt thấy gió hanh se lạnh lùa trong nắng sớm. 
Mùa mưa sắp dứt, sẽ có một khoảng  ngắn thời 
tiết thật đẹp trước khi chuyển sang mùa khô. 
Bầu trời xanh cao hơn, báo hiệu Phước Long sắp 
bước vào mùa thu hoạch. Mọi người hối hả lên  
rẫy dựng chòi giữ lúa. Những quả điều da láng 
chín mọng với hai màu đỏ vàng. Những dây tiêu 
xanh mướt, bung nhánh xây tháp quanh trụ với 
những chuỗi hạt no tròn. Hoa cà phê nở trắng 
cành, trắng xóa cả vườn. Cây cao su bước vào 
thời kỳ cho mủ nhiều nhứt trong năm.  Vạn vật 
như muốn đáp lại công khó suốt năm của bao 
người. Nông sản giúp trang trải chi phí gia đình, 
từ ăn, mặc, học hành, thuốc men, đi lại, giao tế, 
cưới gả … Nhà thêm vui, chợ thêm đông. Sau 
Tết, đường sá khô ráo, xe đã có thể vào tận cội, 
mùa khai thác gỗ lại bắt đầu.  

Sau chiến tranh, Phước Long đổ nát xây 
dựng lại hạ tầng từ con số 0. Đường xá hầu hết 
là đường đất, chỉ thỉnh thoảng có sót lại vài đoạn 
đá lởm chởm càng thêm khó đi. Những khúc cua 
tay áo khiến tôi liên tưởng đến con đường đèo 
Ngoạn Mục, từ trên Đà Lạt xuống Phan Rang. 
Lại có những đoạn đường ở Phước Tín, Đa Kia 
xe phải đi ngầm qua suối vì cầu đã bị sập. 
Những con dốc sâu thăm thẳm mà lái xe cứ để 
xe tuột theo vệt đường mòn chứ không thể bẻ lái 
hay đạp thắng được. Xe tải lâm sản, ngoài những 
chiếc xe Reo của Mỹ, hầu hết là xe Zin của Liên 
Xô ba cầu, thêm cuộn cáp trơi ở đầu máy, chúng 
tôi hay đùa, còn một cầu nữa là “cầu trời” . Vào 
sâu trong rừng thẳm, thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp 
một chiếc cầu sắt hay đoạn đường đá rải nhựa 
thấm thấu (kỹ thuật làm đường của Pháp, sau 
này được thay bằng thảm nhựa nóng của RMK 
Mỹ), bâng khuâng tự nhủ chốn rừng xanh này 
cũng đã từng có bàn tay con người xây dựng từ 
dăm chục năm về trước. Ôi cái giá của chiến 
tranh thật là đắt làm sao. Và thật thấm thía chân 
lý: “Phá thì dễ, xây mới khó”. 

Đầu thập niên 90, cùng với sự thay đổi trong 
chính sách kinh tế của Việt Nam, XN 3/2  cũng 

chuyển mình thay đổi từ sản xuất công nông 
nghiệp sang công nghiệp-dịch vụ : nhà máy sữa 
Foremost liên doanh với Hoà Lan, sân Golf 
Sông Bé, XN may mặc, Công ty Gỗ Hưng 
Vượng … Nông trường 3/2 cũng dần thu hẹp 
quy mô và diện tích. Cùng với đợt dịch chuyển 
nhân sự về xuôi, tôi giã từ Phước Long mà trong 
lòng ngổn ngang trăm mối, biết rằng quãng thời 
gian qua tuy cực nhưng là giai đoạn có nhiều kỷ 
niệm đẹp nhất trong đời. Hơn hai mươi năm qua 
kể từ ngày “xuống núi”, tôi chưa một lần về 
thăm chốn cũ nhưng trong giấc ngủ thỉnh thoảng 
vẫn hiện về những hình ảnh xưa như mới hôm 
qua. Đất và người đã thay đổi, lòng người cũng 
đổi thay, chỉ có thiên nhiên muôn đời vẫn vậy. 
Cầu mong sao cho cơm no áo ấm đến với mọi 
người, mọi nhà trên mảnh đất Phước Long đầu 
sóng ngọn gió, hàn gắn những vết thương do 
chiến tranh đem lại./. 
 

 
 

Thơ 
 

Lưu Bút Ngày Xanh 

Sông buồn nước lững lờ trôi chậm 
Con đò buồn vì thấm đậm chờ mong 
Em yêu ơi sao chưa nói câu gì 
Cho bến mộng sẽ hồng như hoa phượng 
Trường vắng lặng mùa hè đã đến 
Buổi chia tay không nhắc vẫn mãi lên 
Mắt nhìn nhau âu yếm nói tạ từ 
Mùa hè ấy theo đò xuôi muôn nẽo 
Tóc em dài anh chưa cài đã lỡ 
Mối tình câm chưa ai chưa ngỏ bao giờ 
Mấy bài thơ lưu bút tuổi còn xanh 
Giờ mới biết xa nhau tình vẫn đẹp 

    HTH



TRANG 58                                                                                   Hội AH CGS & HS Trịnh Hoài Đức  

 

 
 

Giới thiệu: CHS Nguyễn Hữu Hiệp thuộc khoá 
11. Trong thời gian học ở Trịnh Hoài Đức anh 
từng là Trưởng Ban Học Tập trong Ban Đại 
Diện Học Sinh. Anh đã mãn phần khá lâu. Mới 
đây, CHS Ngô Thị Nguyệt liên lạc được với gia 
đình Hiệp và nhận được bản sao tập thơ mà anh 
đã làm và chuyển tiếp cho BBT đặc san THĐ. 
Xin đăng lại một số bài thơ của Hiệp để cùng 
nhớ về những kỷ niệm với một người bạn tốt. 
 
Nhớ 
 
Anh nhớ em như rừng nhớ suối 
Như cỏ mềm nhớ những giọt sương đêm, 
Anh cần em như đất khô cần nưới tưới 
Như mây trời cần gió lạ đưa êm 
Anh yêu em như César yêu nàng Cleôpatre 
Như Napoléon lúc ban đầu gặp được Josephine. 
(H2 – 1981) 
 
Yêu 
 
Anh yêu mầu mắt em xanh biếc 
Yêu cả nụ cười chúm chiếm duyên 
Mười ngón tay em sao mềm mại 
Đôi chân thon dài dáng mảnh mai 
Anh yêu làn má em mịn trắng 
Yêu cặp môi hồng, nét trinh nguyên 
Nhìn em anh muốn làm tia nắng 
Sưởi ấm ân tình trong đáy tim. 
 
Mơ 
 
Mai hồng, nàng là cỏ non tôi như giọt sương 
Chiều vương, nàng là sỏi con tôi như đường 
mòn 
Đêm trong, nàng là trăng thanh tôi như mây 
xanh 
H2 
(đăng lần 1, nội san 20/11/1990, trường NĐC) 
 

Tình 
 
Tình đến tim hồng như táo chín 
Tình đi, tim héo tựa cành khô 
Tình đẹp, yêu người trong câm nín 
 
Buổi sáng và người yêu bé nhỏ 
 
Nầy em hỡi ! người yêu bé nhỏ ! 
Dáng xinh xinh như một đoá hoa hồng 
Mỗi buổi sáng nhìn môi em mộng đỏ 
Thương rất nhiều em có biết hay không? 
 
Nầy em hởi! Người tình nhỏ bé! 
Mầu mắt xanh như mầu thảm da trời 
Mỗi buổi sáng khi mặt trời vừa hé 
Muốn cùng em dạo bước khắp nơi nơi. 
 
Nầy em hởi! Người yêu bé nhỏ! 
Nét tươi vui mà thuỳ mị đoan trang 
Mỗi buổi sáng khi chân trời rạng đỏ 
Anh thầm mong dáng nhỏ em sang. 
 
Chiều Nhớ 
 
Chiều nay vắng bóng em yêu 
Cảnh quen sao bỗng cô liêu lạ lùng 
Trời chiều mây tím mông lung 
Em đi anh nhớ tận cùng đáy tim. 
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Huỳnh Thanh Hùng 
(Tặng tất cả các bạn Trịnh Hoài Đức – Bình Dương) 

 
1. Nhớ Mái Trường Xưa: 

 
Năm 1965, sau khi học hết lớp Nhất (Lớp 5 

hiện nay) tôi phải thi vào Trường Trung học 
Trịnh Hoài Đức (THĐ). Lúc đó, thi đậu vào 
trường THĐ là niềm vui, vinh hạnh cho học trò 
lẫn gia đình cư ngụ tại Tỉnh Bình Dương vì 
THĐ là một trường công lập và có những thành 
quả đào tạo những học sinh xuất sắc cho Tỉnh 
nhà. 

Trước ngày thi tôi miệt mài ôn lại tất cả các 
môn đã học với lòng mong ước sẽ thi đậu vào 
trường cho Ba Mẹ vui lòng nên vừa học thêm 
vừa ôn bài và trước ngày thi tôi được Mẹ đưa lên 
nhà Nội tôi ở đầu dốc Cầu Ông Đành - Bình 
Dương vì nơi thi của tôi là Trường Trung học 
Tư thục Bồ Đề. 

Một ngày thật êm ả ở căn nhà của Nội rộng 
mát. Tôi thư thả ôn lại bài học và tôi còn nhớ 
mãi về bài Địa lý Nhật Bản vì lúc ấy Nhật là một 
nước đang phát triển tại Châu Á và không ngờ 
trong đề thi kỳ ấy có câu hỏi về nước Nhật và tôi 
may mắn trúng tủ. 

Hôm thi, Mẹ cũng lên đưa đón tôi xuống 
điểm thi và cũng chờ cho đến giờ tan buổi thi. 
Sáng hôm ấy thi hai môn Luận Văn và Câu Hỏi 
Thường Thức ... Tôi vinh dự và vui mừng rời 
phòng thi sớm vì vừa trúng tủ lại thêm có khiếu 
về viết văn nên khi ra tới cổng thì những người 
gác thi cho tôi được trèo rào ra vì chưa đến giờ 
mở cổng !!!. Buổi thi sáng hôm ấy Mẹ rất vui 
khi tôi cho biết là làm bài được vì đề thi không 
khó. 

Trưa đến phần thi Toán... Lâu quá nên tôi 
không còn nhớ đề thi năm đó nhưng chỉ nhớ 
rằng tôi làm bài chắc chỉ được khoảng 60% đề 

thi và rất buồn khi cho Mẹ tôi biết là Đề thi 
Toán hơi khó con làm không chắc trúng. 

Mẹ an ủi nếu rớt thì thi lại năm sau hay đi 
học trường tư cũng được. 

Thi xong về nhà ai ai cũng nóng lòng chờ 
đến ngày Trường công bố kết quả, còn riêng tôi 
thì chẳng còn tâm trí đâu mà trông ngóng 
chuyện thi đậu nên tỉnh queo, chỉ khi các bạn 
cùng lớp cùng trường cho hay là tôi có tên đậu 
rồi thì tôi nghĩ rằng nhờ các môn Văn mà tôi đủ 
điểm... Cả nhà đều vui vì tôi là con lớn nhất 
trong nhà và trong suốt thời gian Tiểu học năm 
nào tôi cũng được lãnh thưởng với kết quả học 
giỏi. (Mong các bạn đừng cho mình là khoe 
khoang nhé, viết bài này chủ yếu là ôn lại và kể 
lại những kỷ niệm ngày xưa thôi.) 

Thế là đầu niên học 1965-1966 tôi được vinh 
dự mặc chiếc áo trắng quần dài xanh trên túi áo 
có phù hiệu Trường Trung Học Trịnh Hoài Đức 
Bình Dương. Kỷ niệm xưa thoáng qua cũng 
nhân ngày 20.11 ( Ngày Nhà Giáo ) tôi xin gửi 
lời chúc tất cả Thầy Cô lời chúc tốt đẹp nhất của 
một học trò nay đã hơn 60. Xin kết phần này với 
lời phê học bạ năm Đệ Thất của Cô Tiêu Thị Tú 
dạy môn Văn dành cho tôi với lời phê đi theo tôi 
mãi với thời gian: “Giỏi... ngoan nhưng lười." 

 
2. Cô giáo của tôi: 

 
     Năm 1965 vào Đệ Thất A5, cô Tiêu thị Tú 
phụ trách dạy môn Việt Văn cho lớp và trong 
một bài viết nào đó thì bạn Tâm nhắc đến cô. 
Không biết cô có nhớ học trò cũ HTH nầy hay 
không. Đoản văn này nếu cô xem được thì chắc 
cô sẽ nhớ đến người học trò hay nghịch phá này. 

Trong một giờ học tập làm văn hay là một kỳ 
thi Lục cá nguyệt, sau khi cô ra đề thì mình vội 
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vã làm bài vì Văn là môn tủ của mình mà. Sau 
một thoáng thì mình đã làm xong bài và đem lên 
nộp bài. Cô hơi ngạc nhiên vì thấy mình nộp bài 
quá sớm, cô nhìn mình và hỏi: 

- Làm bài xong rồi à ? và cô cũng xem qua 
bài Luận văn ấy, cô tiếp lời: 

- Bài này do em làm hay cóp ? 
- Dạ do em làm cô ạ. 
- Thật không... cho cô xem tờ giấy nháp của 

em. 
     Mình cũng thật thà trả lời: 

- Thưa cô em không có làm nháp. 
Nghe xong cô theo mình xuống bàn học nơi 

mình ngồi. Cô xét cả học bàn nhưng cuối cùng 
cũng không tìm được tài liệu hay giấy tập gì 
khác vì mình hay lười mang theo sách tập. Cô 
cũng hỏi một hai bạn ngồi gần để biết rằng mình 
có cóp bài hay không... và từ đó cô thường hay 
để ý tới học trò mang tên HTH này bạn ạ. 
Về lời phê của cô trong học bạ Năm Đệ Thất: 
“Giỏi, Ngoan nhưng Lười” mình vẫn còn giữ 
nhưng vì mới sửa nhà nên tất cả giấy tập cũ 
mình đóng thùng chất trên gác nên khó tìm, một 
dịp nào đó mình sẽ chụp lại. 

Nghe Tâm nhắc đến cô mình rất vui, hiện 
nay chắc cô cũng vì tuổi tác nên hay quên những 
chuyện lặt vặt trước đây. Tâm cho mình chuyển 
lời thăm hỏi và lời chúc đến cô và gia đình Vạn 
Sự An Khang với lời cảm ơn cô cũng đã phần 
nào chỉ dạy về Văn Thơ cho mình. 

 
3. Kỷ niệm học trò: 
  

      Ngày ấy Trường Nam Trung học Trịnh Hoài 
Đức Bình Dương nằm ven Quốc Lộ 13 thuộc Xã 
An Thạnh Quận Lái Thiêu. Từ Bình Dương 
xuống hay Lái Thiêu lên thì trên dưới 7 km. 
Trường nằm giữa một vùng đất bạt ngàn trống 
trải, mùa mưa trồng lúa, mùa nắng trồng củ sắn. 
Thời đó, nông dân thường trồng củ sắn vào 
khoảng thời gian gần Tết. Xung quanh trường là 
những rẫy củ sắn xanh tươi đẹp mắt giữa khung 
trời nắng cháy, riêng trường thì có được vài cây 
phượng nên cũng bớt chói chang. Giữa những 
cảnh thơ mộng ấy là bóng những học sinh nam 
trong áo trắng quần dài xanh nên thiếu vắng đi 
cái nên thơ của không gian nhưng được bù đắp 
bằng những tà áo dài của các cô giáo. Riêng tôi 

lại nhớ nhứt là cô  Liên người dạy môn Anh Văn 
cho chúng tôi năm đệ lục. 

Không biết ai nói mà đám chúng tôi truyền 
miệng nhau là cô Liên được đào tạo từ Trường 
Anh Văn Hội Việt Mỹ và vừa ra trường thì Cô 
về dạy tại THĐ BD. Cô có vóc dáng thon gọn, 
tóc cúp rất xinh... Bạn Trần thanh Dân khen rằng 
cô mặc áo dài rất duyên dáng. Cả lớp chúng tôi 
ngày ấy đã thật sự ngỡ ngàng khi gặp cô lần đầu 
khi cô vào lớp. Cô quá trẻ so với đám học trò 
“nhà quê” tuy mới đệ lục mà đã cao lớn dềnh 
dàng. Lúc đầu có lẽ cô cũng hơi bối rối khi lần 
đầu tiên đi dạy lại gặp phải những học sinh quá 
lớn nhưng sau đó cô đã vững tin lại. Cô nói tiếng 
Anh hay lắm nên từ đó, chúng tôi thích môn 
Anh văn và cố gắng học đàng hoàng. 

Hình như không phải riêng tôi mà học sinh 
cả trường lúc đó đều mến cô Liên. Vốn có khiếu 
văn thơ, hội hoạ nên có lần trong giờ học Anh 
Văn, tôi không lo học mà ngồi vẽ chân dung cô 
bằng màu nước với nhánh cây nhỏ thay cho cọ 
theo lối trét màu như tranh sơn dầu. Tôi cắm cúi 
nhìn cô rồi vẽ say mê đến khi cô phát hiện tôi 
không lo nghe giảng mà ngồi vẽ thì cô đã đi đến 
và đứng sau lưng tôi hồi nào tôi không hề hay 
biết. Đến khi vẽ xong, ngước lên thì mới biết cô 
cũng đang coi mình vẽ... Cô nhìn mình cười 
mĩm và hỏi nhỏ: “Cho cô nhé ?”. Tôi thì vừa giật 
mình vừa sợ cô la nên liền gật đầu ưng thuận. 

Bức tranh chân dung ấy tuy nhỏ nhưng đó là 
một kỷ niệm rất lớn đối với tôi với cô giáo dạy 
Anh Văn đã đi theo trong tiềm thức của tôi theo 
năm tháng. Không biết cô có còn nhớ đến người 
học trò hay nghịch và lười ngày xưa không ?. 
Qua tin tức của các bạn tôi biết rằng cô và gia 
đình vẫn an khang nơi xứ người. Với bài viết 
này xin gửi đến cô cùng gia quyến lời chúc An 
Khang Thịnh Vượng cùng lời tri ân về những 
kiến thức mà cô Liên đã thân yêu dạy cho Lớp 
Đệ Lục A5 ( 1966 ) chúng em ngày ấy. 

 
4. Nhớ thầy xưa: 
 
Nhờ chút năng khiếu về hội hoạ nên trước 

đây mình có những việc làm thật nhàn như vẽ 
bảng quảng cáo, quét vôi, sơn nước trang trí nhà 
... Đó cũng là nhờ một người thầy đã chỉ dạy 
thêm cho mình. Người ấy chắc các bạn còn nhớ: 
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thầy Lê Văn Bình, một trong những giáo sư dạy 
môn Vẽ của trường Trịnh Hoài Đức. 

Còn nhớ dáng thầy nhỏ nhắn, trông hơi ốm 
yếu. Thầy luôn nhỏ nhẹ chỉ dạy cho học trò 
những căn bản về hội hoạ. Thầy rất hiền và 
không bao giờ thầy lớn tiếng hay phạt vạ học 
sinh.  

Nhắc đến thầy thì mình nhớ đến hai câu đối 
thầy vẽ trang trí cho cổng làng Liên Lục nhân 
ngày Cắm Trại Mừng Xuân do Trường tổ chức 
vào Tết năm Đinh Mùi 1967: 

Pháo nổ đì đùng vang đít bố 
Heo kêu eng éc điếc tai ông 
Mình còn nhớ năm ấy mình được thầy ưu ái 

gọi lên theo thầy để giúp trang trí Phòng Triển 
Lãm (Phòng Thí Nghiệm) vì thầy phát hiện được 
cái năng khiếu "hoa tay" của đứa học trò hay 
tinh nghịch của mình. Suốt trong mấy ngày 
chuẩn bị ấy thầy đã chỉ dạy cách vẽ chữ những 
tiêu đề hay sắp xếp để có được bố cục cho 
những tờ bích báo hay bảng tên các liên đội và 
những lời thuyết minh cho những bảng trưng 
bày trong phòng triển lãm. Nhờ đó mình có thêm 
kinh nghiệm trong việc bố cục, phối màu... sao 
cho dễ nhìn và đẹp thêm. 

Với chiếc kiếng cận, thầy say mê bắt tay vào 
sáng tác. Thầy hay ngắm nghía kỹ càng mỗi tác 
phẩm thầy mới làm xong, nếu thấy có gì sơ sót 
hay không ưng ý thì thầy liền sửa lại liền. Ngắm 
thầy làm việc mình rất ngưỡng mộ và rất thích 
cái tâm hồn nghệ sĩ của thầy. 

Lại nhớ có lần thầy bệnh, mình cùng vài bạn 
đã đến thăm thầy tại Bịnh Viện Bình Dương lúc 
đó nằm trên đường Yersin trên Dốc Nhà Thờ 
Phú Cường. Thầy rất vui khi có học trò đến 
thăm. Chúng tôi quấn quýt bên thầy và thầy 
cũng cho mình xem những phim âm bản về 
những bức hoạ do thầy sáng tác kèm theo những 
lời chỉ dạy. 

Mấy mươi năm tin tức về thầy mình chẳng 
có và mong qua bài viết này bạn nào có tin về 
thầy xin cho biết. Viết bài này để kể lại kỷ niệm 
năm xưa dưới màu áo học trò Trường Trung học 
Trịnh Hoài Đức Bình Dương và Thầy Bình cùng 
các thầy cô khác với lời thăm hỏi tri ân của một 
người học trò nay tóc đã muối nhiều hơn tiêu. 
Chúc gia quyến thầy cô An Khang và Thịnh 
Vượng. 

5. Hè về nhớ bạn: 
 

Lại thêm một mùa hoa phượng nở, tiếng ve 
thêm một lần hát bản chia tay. Sân trường lấm 
chấm những giọt buồn đưa tiễn để vắng lặng 
suốt mùa hè buồn nhớ. 

Qua ngôi trường mà giờ đây đã 40 năm mình 
đã từng theo học, những kỷ niệm buồn vui 
thoáng lại những hình ảnh ngày xưa. Thầy cô, 
bạn bè giờ kẻ còn người mất, chỉ còn lại những 
mái đầu đã sang màu muối, đã nhăn nheo những 
nét mặt mà ngày xưa luôn vô tư chỉ biết mỗi 
ngày một buổi đến trường, còn lại sau những giờ 
học bài là vui chơi theo ý thích. Mỗi lớp có 
khoảng gần 50 bạn mà bây giờ không còn được 
bao nhiêu người. Cũng có rất nhiều bạn sống ở 
nước ngoài. Khoá 11, lớp A5 Trường Trung học 
Trịnh Hoài Đức Bình Dương chốt lại danh sách 
còn gần 30. Mỗi năm lại buồn tiễn biệt vài 
người, còn riêng họp mặt thì trên dưới 10 người. 
Vì cuộc sống nên hầu hết dù đã 60 nhưng vẫn 
còn bươn chải mưu sinh nên có những ngày họp 
phải đành vắng mặt chỉ nhắn gửi hỏi thăm qua 
điện thoại. 

Nhớ lắm những lần rủ nhau lang thang khu 
vực Búng, khi có những giờ học mà được nghỉ, 
rồi rủ nhau lên Cầu Trắng tắm sông. Chợ Búng 
hiền như học trò vì những buổi tan học, người 
thì đợi xe đò, kẻ đón xe lam. Hai quán nước đá 
bào hai bên trong chợ luôn luôn là chỗ yêu thích 
vì hợp với túi tiền của học trò. Còn hai quán 
bánh bèo bì Mỹ Liên, Ngọc Hương thì ít có bạn 
ghé mà chỉ thưởng thức qua những ánh mắt của 
đám học trò đang chờ đợi chuyến xe về... Ngôi 
trường vẫn còn nơi chốn cũ chỉ khác đi với 
những căn phòng khang trang, đẹp hơn ngày 
trước rất nhiều. Vẫn có những cây phượng trong 
sân, vẫn còn những tà áo trắng với những gương 
mặt hồn nhiên, những nụ cười thật dễ thương vì 
chưa lo buồn vì đời sống. Nhớ lắm trường xưa, 
thầy cô, bạn cũ... Có khi nào ta trở lại tuổi thơ 
!!??... 

 

6. Bâng khuâng mùa tựu trường: 
 

Mùa hè không đợi rồi cũng đến với những 
buổi trưa nắng nóng chói chang và kèm những 
cơn mưa giông bất chợt. Hoa phượng nở thắm 
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sân trường rồi cũng úa tàn trong những hạt mưa 
báo hiệu mùa tựu trường lại đến. 

Thời gian cứ thế mà êm đềm trôi mãi cho 
đến khi bất chợt hồi tưởng thì ngót nghét đã mấy 
mươi năm... Ngôi trường xưa vẫn còn đó, vẫn 
còn mang tên Trịnh Hoài Đức thân yêu, chỉ có 
khác là khung cảnh hôm nay ngôi trường đồ sộ 
to lớn và đẹp hơn ngày ấy rất nhiều. 

Xung quanh trường cũng vậy, thay cho 
những rẫy sắn xanh xanh là những ngôi nhà cửa 
tiệm nên ngôi trường có vẻ ngột ngạt ồn ào hơn 
không như ngày xưa trời xanh mây trắng và cả 
một khung trời rộng mở với những áo trắng tuổi 
thơ tung tăng trong những giờ đến trường hay 
những buổi tan trường đẹp như bức tranh thật 
đẹp. 

Ngày ấy Quốc lộ 13 được tô điểm với những 
chấm trắng tuy đơn sơ nhưng trong kỷ niệm là 
những bóng hình không bao giờ quên được cho 
những học trò đã được vinh dự mang trên ngực 
áo của mình cái phù hiệu nho nhỏ mang tên 
Trịnh Hoài Đức Bình Dương.  

Thế mà đã 50 mươi năm, những tuổi thơ học 
trò ngày đó giờ đã là những mái đầu tóc đã phai 
màu và cũng có nhiều người đã không còn hiện 
diện trên cuộc đời mà chỉ còn là kỷ niệm cho 
những bạn bè mỗi khi họp mặt nhắc nhau lại 
những chuyện ngày xưa. Còn có những người đã 
vì cuộc sống hay hoàn cảnh đã phải cách xa thật 
xa ở những phương trời không mang tên Việt 
Nam yêu dấu. 

Những buổi họp mặt dần dần ít người hơn 
mỗi dịp gặp để luyến nhớ tập Lưu Bút ngày xưa 
mỗi dịp hè chuyền tay nhau viết. Cuộc đời là 
vậy chỉ khi rời xa nhau mới chợt thấy những kỷ 
niệm ngày ấy sao quá thân thương và yêu quý. 

Bẳng đi một thời gian không có tin tức bạn 
bè vì thời cuộc, sau này mới có dịp họp mặt lại 
cùng nhau, cùng lớp, cùng khóa lẫn cùng trường 
và cũng nhờ đến thời đại của mạng kỹ thuật số 
bạn bè lại được diễm phúc được tâm sự trao đổi 
với nhau những lúc cần thiết hay những khi rãnh 
rổi. Nhớ thời xưa muốn tìm nhau thì phải đi đón 
xe đò, xe lam hay gắn máy lẫn đạp xe để gặp và 
cũng nhờ vậy mà những kỷ niệm học trò bừng 
lên sức sống của những tay viết trên đầu nay đã 
có nhiều màu trắng với thời gian. 

Nhớ mãi những buổi tan trường rộn rã khi 
tiếng chuông báo giờ tan học vang lên xong, 
cánh cổng trường được mở những chiếc áo trắng 
ùa ra tô điểm cho con đường quốc lộ chạy dài 
xuống chợ Búng mà nhìn xa như cả một đàn 
bướm trắng tung bay hòa lẫn trong tiếng còi xe 
là tiếng cười tiếng nói vang dậy sau một buổi 
học im lìm như giấc ngủ... 

Còn lại đây những kỷ niệm thật thơ mộng 
hồn nhiên để luyến nhớ để trân trọng giữ gìn 
những gì mình đã có trong lứa tuổi học trò. 
Những dịp gặp lại nhau là những gì rất đáng quý 
vì thời gian sẽ không chờ đợi mọi người nên hãy 
dành cho nhau thời gian gặp gỡ. Tình bạn ngày 
xưa sẽ được thêm màu hồng như cánh phượng, 
màu áo trắng sẽ đẹp hơn vì được khoác thêm 
hương vị ngọc ngà trong sáng. 

Ngoài những buổi họp lớp, họp mặt khi cần 
mong tất cả cựu học sinh của Trường hãy nhớ 
những ngày họp mặt chung của CHS trường để 
cùng tham gia và hồi tưởng lại những kỷ niệm 
mà bạn còn đang luyến tiếc vì trách hờn sao mà 
ngày ấy đã quá qua nhanh. 

 

7. Những chuyến xe ngày ấy… 
 

Những ngày đi học tại Trường Trịnh Hoài 
Đức thì các học sinh ở Lái Thiêu hoặc Thủ Dầu 
Một muốn đến trường có những cách di chuyển 
như sau: 

 
 a. Xe đò: 

Ngày ấy có xe đò Đồng Hiệp chạy tuyến 
Bình Dương - Sài Gòn và ngược lại. Thường thì 
các học sinh như tôi phải đón xe trước giờ học 
nửa giờ, giá cả ưu đãi cho học trò mặc đồng 
phục có kết trên áo tên trường. Tôi không nhớ rõ 
chính xác vì đã quá lâu chỉ nhớ là tiền xe không 
hơn 5 cắc (1965). Thường thì lên xe ở phía sau 
xe đò, ở đó thường thì có 2 dãy băng lớn sát thân 
xe và ở giữa thì có kê 2 hàng băng nhỏ như ghế 
học ở trường. Những giờ tan học, nếu còn những 
khoảng trống thì anh lơ xe cho đứng chen chúc 
như cá mòi trong hộp rồi lơ xe khép cửa đeo tòn 
ten ở phía ngoài... Nhớ đến thật vui và không thể 
nào quên được cái Tuổi Học Trò. 

 
b. Xe lam: 
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Như trong ảnh minh hoạ, đây là cách đến 
trường mà được phái đẹp thường ưa chuộng vì 
không phải chen lấn và nhất là chung đụng với 
những chàng nam vui tính hay chọc ghẹo hồn 
nhiên. Giá cả hơi mắc hơn xe đò một ít và những 
lúc đi hoặc tan trường thì 2 bên hông bác tài cho 
ngồi mỗi băng 5 người. Ngồi kẹp bác tài ở phía 
trước 2 người nữa, nên mỗi chuyến xe lam phải 
cõng 13 người. Thật là vui khi xe về đến Dốc 
Nhà Đỏ, những xe quá cũ sẽ gầm gừ điếc tai từ 
từ bò như con rùa. Xin bật mí thêm là phái nam 
ít thích đi xe lam lắm. Riêng tôi, khi đã để ý một 
bóng hồng nào đó thì xuống bến xe lam chợ 
Búng -  dù phải đi bộ từ trường xuống Chợ Búng 
non cả cây số - đợi người ấy bước lên xe là chen 
lên theo. Nếu còn chỗ thì ngồi gần, còn không 
thì ngồi đối diện để nhìn thôi cho đã.... Bây giờ 
nhớ lại thật nhiều kỷ niệm với lứa tuổi nhất quỷ 
nhì ma, mà thứ ba là nó. 

 

 
 

c. Xe đạp: 
Còn một phương tiện nữa là xe đạp và xe 

gắn máy, thường thì những học trò nhà gần 
trường hay đi học bằng phương tiện này và 
những bạn gia đình khó khăn nên đi xe đạp cho 
gia đình đỡ tốn tiền. Cũng có một số bạn có 
được xe gắn máy do gia đình mua sắm. Xe ngày 
ấy thường thì xe Mobylette xanh hoặc xám, 
Gobel, Puss, Velo Solex. Sau đó có Honda 
Dame, 66, 67... Suzuki, Kawasaki, Yamaha xanh 
nhưng chỉ có 50 phân khối. Tôi cũng có mặt 
trong số đó với chiếc Mobylette xanh, thường 
chạy theo sau xe lam để đá lông nheo với mấy 
nàng, nhất là hai cô nương ngồi sau cùng ... để 
đùa giỡn, trêu chọc hồn nhiên rồi sau đó khi xe 
về đến chỗ thì ai về nhà nấy tiếp tục sinh hoạt 
như thường.  

d. Xe nhà: 
Đầu thập niên 1970, kinh tế khá giả, đã có 

vài bạn đã được đi xe ô tô riêng. Bạn nào còn  
nhớ chiếc traction đen hay đậu trước cổng 
trường để đón hai bạn nữ sinh của trường. Riêng 
những bạn đi học bằng xe lam, có ai còn nhớ 
chiếc La Dalat hay chạy theo sau những chiếc xe 
lam đầy nữ sinh trong giờ tan học?... 

 
Nhắc lại những kỷ niệm thuở học trò dưới 

mái trường Trịnh Hoài Đức mình thấy như mới 
vừa hôm qua, những hình ảnh thầy cô, bạn bè 
vẫn còn đọng trong tiềm thức và bỗng chắc lưỡi 
ước gì mình còn trong màu áo trắng học trò thân 
yêu của thời tuổi ngọc ngày xưa. 

 

***** 
Thơ 
 

Giờ lịch sử 
 
Đ.M.L 
 
Giờ lịch sử chiều nay 
Sao thật nhiều cảm xúc 
Giọng thầy giáo giảng bài 
Hùng hồn như thôi thúc 
Dân tộc ta bất khuất 
Con cháu giống Lạc Hồng 
(Quân thù sợ tái mặt) 
Quyết gìn giữ non sông 
Cả lớp im phăng phắc 
Say sưa nghe giảng bài 
Trò tròn xoe đôi mắt 
Chăm chú ngước nhìn thầy 
Chợt trống trường gióng giả 
Buổi học kết thúc rồi 
Sao nghe yêu mến quá 
Đất nước mình đẹp tươi. 
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Thơ Đỗ Mỹ Loan 
 
Nồng Nàn Sắc Xuân 
 
Anh đến thăm em buổi xế chiều 
Đò tình neo đậu bến cô liêu 
Nắng vàng rớt khẽ trên vai áo 
Đã mấy xuân về lạc nẻo yêu 
  
Anh đến sao không lời hò hẹn 
Giật mình bên cửa bóng ai qua 
Mỉm cười anh nắm tay nhè nhẹ 
Nghe rộn hương đời vạn tiếng ca 
  
Anh đến mang theo một cánh hồng 
Nụ vừa he hé nỗi chờ mong 
Hương hoa dìu dịu bay thoang thoảng 
Rực rỡ màu hoa trọn tấm lòng 
 
Chiều Xuân  
 
Chở em trên xe đạp 
Dạo phố vui chiều xuân 
Người xe qua tấp nập 
Rộn ràng từng bước chân 
  
Gió xuân vờn nhè nhẹ 
Mái tóc chấm ngang vai 
Đậu lưng anh thật khẽ 
Con đường ơi...cứ dài! 
  
Nắng chiều xuân dìu dịu 
Cho ửng hồng má em 
Đoá hoa đời hàm tiếu 
Ru mùa xuân êm đềm 
  
Chiều xuân sao đẹp quá! 
Bàng bạc áng mây bay 
Em hiền như chiếc lá 
Anh một thời mê say 
 
Xuân về người có về không? 
 
Xuân về người có về không? 
Để ta nhen đốm lửa hồng chờ tin 

  
Đường đi lắm thác nhiều ghềnh 
Trập trùng sông núi bồng bềnh nẻo mây 
  
Mòn trông mỏi đợi tháng ngày 
Hồn thơ tủi phận ngập đầy sầu đau 
  
Thương câu lục bát nghẹn ngào 
Đắng cay héo hắt ra vào ngẩn ngơ… 
 
Lục Bát Mừng Xuân 
  
Lật bài thơ cũ ra xem 
Sầu chi u uất tuổi tên hóa nhàu 
  
Có gì đâu, có gì đâu 
Vài cơn gió thoảng gọi câu hẹn thề 
  
Trăm năm một cuộc tỉnh mê 
Chỉ là vòng xoáy bộn bề đa đoan 
  
Đắm mình bão tố ngút ngàn 
Để hồn thơ phải trở trăn đêm ngày 
  

Buốt lòng bao nỗi đắng cay 
Cho câu lục bát quắt quay lạc vần 
  
Chỉ là một đóa phù vân 
Chỉ là hư ảo bâng khuâng tìm về 
  
Bấc mang giá lạnh tái tê 
Để hồn thơ khóc não nề than van 
  
Thôi xin khép lại bẽ bàng 
Thả trôi cảm xúc ngỡ ngàng quẩn 
quanh 
  
Cùng xuân nảy hạt hồi sinh 
Bên hoa khoe sắc trên cành sớm nay 
  

Cùng ong bướm lượn mê say 
Cùng chim đua hót mừng ngày nắng lên 
  
Hát câu hạnh phúc êm đềm 
Chào mùa xuân mới ngọt mềm lời thơ 
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Niên khoá (1968-1969) 

Từ Minh Tâm 

Những tháng hè từ tháng 6 đến tháng 9 năm 
1968, ngoài việc vui chơi thể thao, tôi và các bạn 
đi học thêm Toán Lý Hoá với thầy Nguyễn Kim 
Long. Năm nay, chúng tôi được học ở trường Bồ 
Đề - nằm sau chùa Cô Hồn - lúc nầy có tên là 
chùa Thiện Đức. Trường mới xây, lớp học rộng 
rãi, học sinh đông đảo và vui hơn khi học ở nhà 
riêng của thầy. Năm nay chúng tôi học cách giải 
phương trình bậc hai, cuối khoá lại bắt đầu biết 
khái niệm về lượng giác như sin, cos, tang… 
Nhớ năm ngoái học được căn số là đã thấy hay 
rồi, năm nay còn hay hơn. Tôi thích học toán 
lắm vì qua đó biết được thêm nhiều điều mới lạ. 
Mỗi lần thầy cho bài tập thì tôi, Thạnh… là 
những người giải nhanh nhứt. Học thêm vào 
mùa hè vừa giúp học sinh khỏi rong chơi quá 
nhiều mà có thời giờ rộng rãi  hơn để làm bài tập 
so với khi vào học chính thức, vì lúc đó môn học 
có thời lượng ít ỏi, thời gian làm bài tập cũng ít 
hơn. Riêng về thầy Long thì khi giảng bài, đầu 
tiên thầy đặt vấn đề, giới thiệu cách giải, sau đó 
đưa thí dụ rồi cho bài tập tương tự nên học sinh 
dễ hiểu và làm được bài tập dễ dàng. Sau nầy, 
tôi có dịp dạy lại cho các em học sinh trung học 
ở Bình Dương thì cũng áp dụng cách dạy của 
thầy. Khi qua Mỹ thì thấy cách dạy của họ khác 
hơn rất nhiều. Đó là để cho học sinh tự tìm hiểu 
và tự phát triển. Cách nầy tôi thấy áp dụng ở đại 
học thì rất tốt vì nhờ vậy mà học trò có thể giỏi 
hơn thầy, khoa học kỹ thuật phát triển. Tuy 
nhiên học sinh trung học thì còn nhỏ quá chưa 
đủ khả năng tự tìm hiểu và trong hoàn cảnh thiếu 
thốn sách vở như ở Việt Nam thì khó thực hiện, 
nhứt là đối với các em mới học đệ nhứt cấp.   

Học hè Toán Lý Hoá với thầy Long xong 
rồi, khi vào học chính thức ở Trịnh Hoài Đức, 
chúng tôi rất tự tin và chỉ cần học tà tà cũng 

chiếm thứ hạng cao, thời gian còn lại thì tham 
gia các hoạt động văn nghệ, thể thao.  

Tháng 9 năm 1968, tôi trở lại trường học lớp 
đệ Tứ. 

Năm nay chúng tôi học buổi chiều, ở phòng 
học cuối cùng trên lầu. Lớp hơi vắng, chỉ có 
chừng 40 học sinh. Thành phần ban bệ trong lớp 
không đổi và bạn Trần văn Lực được anh em tín 
nhiệm bầu làm lớp trưởng.  

Danh sách thầy cô gồm: 
Việt Văn: Thầy Đoàn Phế. 
Công Dân Giáo Dục: Thầy Nguyễn Tư Sán. 
Vạn Vật: Thầy Bùi Thế San 
Anh Văn: Thầy Đinh Đức Vượng (cũng là 

GS Hướng Dẫn) 
Toán : Thầy Trần Bá Hỗ  
Lý Hoá: Thầy Trần Bá Hỗ 
Sử Địa: Cô Hoàng Thị Đàn Hội 
Vẽ: Thầy Lê Văn Bình. 
Giáo sư tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm mới ra 

trường không được chọn nhiệm sở ở Saigon. 
Tuỳ theo thứ hạng khi tốt nghiệp quý vị sẽ được 
chọn nơi làm việc đầu tiên của mình. Những 
thầy cô học giỏi, hạng nhứt nhì sẽ được ưu tiên 
chọn về dạy ở Biên Hoà, Bình Dương, Long 
An… vì đây là ba địa phương gần Sài Gòn nhứt. 
Thầy Nguyễn Thiện Thuật là thủ khoa ban sử 
địa, thầy Phạm Đức Liên hạng nhì đều chọn về 
dạy ở trường Trịnh Hoài Đức. Quý thầy Đoàn 
Phế, Đặng Thanh Châu, Trần Bá Hỗ … đều là 
những giáo sư học rất giỏi ở Đại Học Sư Phạm 
và ra trường thì dạy không chê vào đâu được. 
Do đó, học sinh Trịnh Hoài Đức tiếp thu được 
kiến thức và thi đậu nhiều cũng không phải là 
việc lạ.  

Năm nay, có một giáo sư nữ về Trịnh Hoài 
Đức dạy môn sử địa. Đó là cô Hoàng Thị Đàn 
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Hội (theo CHS Ngô Thị Nguyệt thì thật ra, cô 
tên là Hoàng Thy Đàn Hội). Cô còn trẻ, rất đẹp, 
nói giọng Huế. Lớp đệ tứ, chúng tôi học lịch sử 
thế giới về Cách Mạng Pháp, Cách Mạng Tân 
Hợi…. Giọng nói của cô thánh thót, bài giảng 
của cô hấp dẫn nên cả lớp đều học hành chăm 
chỉ môn sử địa. Tới lúc thi lục cá nguyệt, cô cho 
thi trắc nghiệm. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi 
theo cách nầy. Đề thi dễ và chỉ có 20 câu nên 
nhiều bạn được 20/20. 

Môn Anh Văn do thầy Đinh Đức Vượng 
dạy. Thầy là người Bắc, cao cao, mang kiếng 
đen. Năm nay chúng tôi học cuốn English for 
Today quyển 3 – The Way We Live, màu xanh 
lá cây trong đó có bài nói về cuộc sống trong sa 
mạc. Mấy bạn nói nhỏ với nhau và đặt tên lóng 
cho thầy là “Chief Omar” giống như một lãnh tụ 
bộ lạc trong bài học về cuộc sống ở sa mạc. Tôi 
cũng không biết tại sao mà các bạn đặt biệt danh 
cho thầy như vậy?.  

Thầy Đoàn Phế dạy Việt Văn. Thầy cũng hơi 
tiếu lâm. Tôi còn nhớ khi học truyện Kiều, 
Nguyễn Du đã dùng câu: “Khuôn trăng đầy đặn, 
nét ngài nở nang” để tả khuôn mặt Thuý Kiều thì 
thầy dùng phấn vẽ luôn trên bảng một vòng tròn 
(khuôn trăng đầy đặn) và hai cái chân mày to 
như con ngài (nét ngài nở nang). Thầy nói 
Nguyễn Du tả Thuý Kiều như vậy đó làm cho cả 
lớp cười khúc khích! 

Thầy còn là ông bầu của đội bóng chuyền 
Trịnh Hoài Đức. Bắt đầu từ năm nầy cho tới khi 
thầy đổi về Sài Gòn thì đội bóng chuyền lập 
được nhiều thành tích mà vinh dự nhứt là Vô 
Địch Bóng Chuyền tỉnh Bình Dương năm 1971. 
Sau nầy khi thầy đổi về Sài Gòn, đội bóng cũng 
tan rã. 

Thầy Trần bá Hỗ dạy Toán & Lý Hoá. Thầy 
dạy dễ hiểu. Tôi nhớ chữ viết của thầy rất đẹp. 

Thầy Bùi Thế San dạy Vạn Vật. Thầy là 
người đẹp trai, cao ráo. Năm nay, chúng tôi học 
về cơ thể học của con người. Dịp nầy, bạn nào 
có thắc mắc về những chứng bịnh căn bản (đặc 
biệt là những chứng bịnh của tuổi mới lớn) thầy 
đều giải thích cặn kẽ nguyên nhân tại sao. Tôi 
còn nhớ thầy nói: “Nếu thỉnh thoảng khi ngủ, mà 
mấy em có “Vẽ Bản Đồ Úc Châu” thì cũng là 
chuyện bình thường của tuổi thiếu niên”. Thầy 

nói ẩn dụ như vậy, mà đám trẻ cũng hiểu. Chắc 
các bạn ấy đã có kinh nghiệm rồi. 

Khác với nhiều thầy khác ở Sài Gòn, sau khi 
dạy ở Trịnh Hoài Đức một thời gian thì xin đổi 
về Sài Gòn. Thầy Bùi Thế San chọn Bình 
Dương làm quê hương thứ hai. Thầy mở một 
tiệm sách có tên là Nhà Sách Khai Trí ở gần Bến 
Xe Bình Dương. Đây là quán sách đầu tiên ở 
Bình Dương lúc đó và là nơi đám học sinh 
chúng tôi hay dừng chân mỗi chiều. Sau đó, thầy 
lại mua một căn phố ở Phú Văn nơi có dự án dời 
trung tâm hành chánh tỉnh về đó. 
 
Sinh hoạt học đường niên khoá 1968-1969: 
 
Không có hội Tết: 
 

Năm nay do không khí chiến tranh còn nhiều 
nên trường không tổ chức Hội Xuân như các 
năm trước. Những ngày cuối cùng gần Tết thì 
việc học hành cũng lơ là, và chúng tôi cũng tổ 
chức ăn Tết tại lớp. Có bánh mứt, uống nước 
ngọt rồi ca hát chút đỉnh mà thôi chớ không vui 
như những năm có Hội Tết. 
 
Giải thể thao học sinh toàn tỉnh: 
 

Gần hè, Ty Thanh Niên Bình Dương tổ chức 
giải thể thao học sinh toàn tỉnh. Để chuẩn bị, ban 
giám đốc cử thầy Bùi Lý Hồng làm huấn luyện 
viên bóng tròn, thầy Đoàn Phế làm huấn luyện 
viên bóng chuyền để tổ chức các đội thi đấu với 
các trường bạn. 

 
Kết quả thi đấu: 
 
Bóng tròn: 
 
Đội Trịnh Hoài Đức gặp đội Nông Lâm Súc. 

Trận đấu xảy ra ở làng Garden gần chùa Tây 
Tạng. Bên Trịnh Hoài Đức gồm các cầu thủ của 
lớp chúng tôi như Dương Quang Phước, Nguyễn 
Đình Dũng, Từ Minh Thạnh, Võ Thành Hậu, Lê 
Quang Phước, và các bạn khoá 10 như Trần 
Thiện Nguyện (thủ môn) và vài bạn khác tôi 
không biết tên. Vóc dáng thư sinh của Trịnh 
Hoài Đức hơi lép so với bên Nông Lâm Súc có 
vẻ rắn rỏi và đen đúa hơn. Bên đó có cầu thủ 



  Đặc san Xuân Bính Thân 2016    TRANG 67

 

 
Đội bóng tròn Trịnh Hoài Đức và thầy hiệu trưởng Nguyễn Trí Lục 

Châu đen (lai Phi Châu) nên khoẻ lắm.  Không 
biết lúc đó tại sao không có anh chị khoá 8, 9 
tham gia. Chắc quý anh đó bận lo học thi Tú Tài. 
Trận nầy có thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục 
đến xem và ủng hộ tinh thần. 

Đội Trịnh Hoài Đức dẫn trước 1-0. Qua tới 
hiệp 2, trời đổ mưa lớn. Sân ướt nên trận đấu 
chậm lại và kỹ thuật cũng bớt hay, nhưng thầy 
Hiệu Trưởng và đám học trò THĐ chúng tôi 
cũng chịu ướt và lạnh mà coi để ủng hộ cho đội 
nhà. Coi kìa, bóng đã qua phần sân bên nhà. Bên 
Nông Lâm Súc sút một cú khá mạnh. Banh ướt, 
Trần Thiện Nguyện bắt vuột. Banh vào khuôn 
thành trong sự ngỡ ngàng của ủng hộ viên đội 
Trịnh Hoài Đức. Đá thêm giờ, hai bên vẫn hoà 
1-1. Thầy hiệu trưởng tổ chức bốc thăm chọn 
đội thắng. Nông Lâm Súc may mắn bắt được 
thăm thắng để vào vòng trong. Hướng dẫn viên 
là thầy Bùi Lý Hồng cự nự bạn Nguyện quá: 
“Tôi đã nói với em là khi nào trời mưa, bóng ướt 
thì mình đấm nó ra chớ đừng có chụp. Vậy mà 
em không nghe”. Thầy Hồng làm huấn luyện 
viên khó lắm, mấy cầu thủ bóng tròn sợ thầy 
một phép!. Nghĩ tội nghiệp cho Nguyện. Đá 

banh thắng thì mấy cầu thủ tiền đạo được khen, 
còn thua thì chỉ có “thằng bắt gôn” là bị chưởi. 

 
Bóng chuyền: 
 
Trận chung kết là hai đội An Mỹ và Trịnh 

Hoài Đức. Đội Trịnh Hoài Đức gồm các cầu thủ: 
Trần Văn Lực, Võ Thành Hậu, Phan Châu Tuấn, 
Từ Minh Thạnh, Lê Quang Phước, Trần Thiện 
Nguyện, Nguyễn Đình Dũng, Từ Minh Tâm. 
Đội An Mỹ có Võ Văn Nhãn, Dũng, Kiệm, … 
Trịnh Hoài Đức thắng An Mỹ và giành chức vô 
địch. Tôi không nhớ tỉ số trận chung kết. Phần 
thưởng là một bộ áo thun thể thao màu xanh lục 
viền vàng, số vàng. Anh em chia ra mỗi đứa một 
cái. Tôi còn nhớ rõ, mấy bạn giành hết số nhỏ vì 
số nhỏ - đặc biệt là số 1 chỉ thường dành cho 
người đánh hay nhứt - chừa cho tôi số 8. Sau 
trận nầy, ông bầu của đội Trịnh Hoài Đức dụ dỗ 
cầu thủ giỏi nhứt của An Mỹ là Võ Văn Nhãn về 
học Trịnh Hoài Đức. Sau khi anh Nhãn về đầu 
quân thì đội bóng chuyền Trịnh Hoài Đức mạnh 
hẳn lên. Hai năm sau đội chiếm giải vô địch 
bóng chuyền thanh niên tỉnh Bình Dương. Tôi 
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Anh Nguyễn văn Khiêm (Trưởng Ty Thanh Niên) và Đội bóng chuyền học sinh Trịnh Hoài Đức 

trong giải thể thao học sinh tại sân Ty Thanh Niên (ảnh Từ Minh Thạnh) 
 

cũng có chơi bóng chuyền, nhưng lúc đầu, còn 
nhỏ, lại đánh dở hơn mấy bạn khác nên chỉ đánh 
trong đội hình Trịnh Hoài Đức với vai trò dự bị. 
Sau nầy, khi Nguyễn Đình Dũng về Sài Gòn, 
Trần Thiện Nguyện, Phan Châu Tuấn không còn 
học Trịnh Hoài Đức nữa thì tôi mới vào hội và 
chơi hay hơn. Sau nữa, tôi lại có dịp đánh trong 
đội bóng chuyền thanh niên của tỉnh Bình 
Dương so tài với các tỉnh khác trong giải bóng 
chuyền khu 3. Về Sài Gòn tôi lại có dịp chơi 
trong đội bóng chuyền Đại Học Bách Khoa Phú 
Thọ. Đó là chuyện sau, nói ở đây là hơi lạc đề. 
 

Vũ cầu: Trịnh Hoài Đức là vô địch với các 
đấu thủ: Liên, Nguyện, Quyền, Phước (đã mất) 
 

Bóng bàn: hạng nhứt Trần Công Hảo, hạng 
nhì: Từ Minh Tâm. Không biết tại sao Châu 
(đen) bên Nông Lâm Súc không thi đấu, chớ có 
anh nầy thì chúng tôi đánh không lại. 
 
Du ngoạn Vũng Tàu: 
 

Năm nầy, trường có tổ chức chuyến du 
ngoạn Vũng Tàu do thầy Nguyễn Trọng Nhượng 
làm trưởng đoàn. Phụ tá là thầy Đoàn Phế. 

Trong đoàn có thầy Lê Tấn Lộc cùng tham gia. 
Kỳ nầy đoàn đi khá đông. Thành phần tham dự 
là các nam nữ sinh lớp Đệ Tứ trở lên, ngoài ra 
còn có ban Thể Thao và đoàn hướng đạo sinh 
Lái Thiêu do thầy Nguyễn Lương Ích hướng dẫn 
với các hướng đạo sinh như Nguyễn Văn Đức, 
Lưu Thanh Bình... Đoàn có chừng 150 người và 
đi bằng 3 xe nhà binh mượn của Trường Công 
Binh. 

Tôi nhớ trong ngày đầu tiên, đoàn ghé chùa 
Đại Tùng Lâm dừng chân nghỉ chơi trong nửa 
giờ. Buổi trưa đoàn ghé Long Hải để tắm biển. 
Buổi chiều chúng tôi cắm trại ở khu đồi gần Bãi 
Ô Quắn. Bãi nầy rất đẹp, gần bãi có những tảng 
đá, chúng tôi hay len lõi vào đó để bắt cua. Tối 
hôm đó có lửa trại thật vui. Tôi thích nhứt là một 
màn kịch do Hướng Đạo Lái Thiêu trình diễn. 
Mấy anh nầy chơi cắm trại nhiều nên sinh hoạt 
rất hay, có kỷ luật và đoàn kết. Bạn Lê Quang 
Phước nhớ lại tối đó có một tiếng ầm do sóng 
đập vào bãi ở phía dưới. Dương Quang Phước 
(có biệt danh là Phước “hí”) xuống bãi bắt được 
một con cua khá lớn. Anh nầy đem lên nướng 
cua bằng lửa trại và có cho Phước một cái càng. 
“Tối đó ăn cái càng cua nầy sao mà nó ngon dễ 
sợ!. Ở nhà, ăn cua hoài, vẫn không ngon bằng ở 
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đây”. Đó là tâm sự của một học sinh được đi du 
ngoạn xa nhà thời niên thiếu. Nghĩ lại nhớ ơn 
quý thầy cô đã tổ chức cho chúng tôi có dịp đi 
chơi xa, gần gũi thiên nhiên, tăng cường tình 
cảm bạn bè và nhờ đó có tinh thần tập thể, chia 
vui xẽ ngọt… 

Ngày hôm sau, cả đoàn lại đi tắm biển Ô 
Quắn, sau đó tắm ở Bãi Sau. Có một chuyện hơi 
vui xin kể ở đây. Hôm đó, có bạn Tăng Phước, 
người Hoa. Anh nầy mặc quần đùi trắng mà 
không có quần lót. Tắm một hồi quần bị ướt nên 
không tiện lên bờ vì có mấy cô nữ sinh đệ Tứ 
khác đang ngồi chơi ở đó. Anh nhờ tụi tôi lấy 
cho anh một cái quần màu để anh thay, mà tụi 
tôi cứ từ từ câu giờ làm cho anh ta phải ở ngoài 
biển hoài không lên bờ được. Cả đám thì cười 
trong khi chàng ta mắc cỡ. Gần tới giờ tập họp 
tôi mới thương tình đem quần cho Tăng Chí 
thay. Anh nầy hiền lành nên bạn bè cũng thích 
chọc. Từ khi lập hội CHS THĐ tới giờ, không 
liên lạc được với anh, không biết bây giờ Tăng 
Chí lưu lạc phương nào? 

Chuyến đi nầy tôi có quen với anh Mạo, lúc 
đó làm Tổng Thư Ký Ban Đại Diện Học Sinh. 
Sau nầy có gặp anh đang học ở Võ Bị Đà Lạt lúc 
đoàn học sinh của trường đi du ngoạn trên đó 
năm 1971, sau nầy không biết anh ở đâu. 

Do cắm trại nơi nhiều gió nên một số trại 
sinh bị cảm. Tối hôm đó, đoàn phải dỡ trại, về 
ngủ ở khán đài có mái che của Sân Vận Động 
Vũng Tàu. Tôi ngủ gần bạn Cao Minh Huệ. 
Sáng ra, Huệ cho tôi kem để đánh răng. Sau nầy 
Huệ là kỹ sư Nông Lâm Súc và về Lộc Ninh làm 
việc, rồi thăng chức dần dần tới Giám Đốc Sở 
Địa Chánh tỉnh Bình Dương trước khi bị thất 
sủng.  

Ngoài bị cảm, một nhóm học sinh còn bị 
“Tào Tháo đuổi” khá nặng, phải đi nhà thương 
để cấp cứu. Bạn Nguyễn Đình Dũng nhắc lại 
chuyện nầy như sau:  “Xin nhắc lại một sự kiện 
nhớ đời, không bao giờ quên: Lúc ở ngoài lửa 
trại, không biết đứa nào nấu chè đậu xanh, đựng 
trong lon Guigoz, và chuyền nhau mỗi thằng húp 
một miếng. Kết quả là tối hôm đó, khi ngủ ở sân 
vận động Vũng Tàu, cả bọn bị Tào Tháo rượt 
suốt đêm. Đứa nào lỡ có húp chè là phải vào 
bịnh viện Lê Lợi cấp cứu. Không bao giờ quên 
cái đêm ở bịnh viện này. Ê mặt nhất là sáng hôm 

sau, xe đò chở cả đoàn về đi ngang bịnh viện 
rước mấy nạn nhân quấn mền quanh cổ, mặt 
mày hốc hác lên xe”. Quả là một chuyến đi đáng 
nhớ!  

Ngày cuối cùng, đoàn đi tắm biển ở Bãi Dâu, 
sau đó đi thăm Thích Ca Phật Đài trước khi về 
lại Bình Dương. 

Đây là chuyến du ngoạn xa nhà lần thứ hai 
của tôi. Lần nầy thì má tôi cho phép vì đã tin 
tưởng sự dìu dắt của quý thầy. Kỳ nầy trong 
đoàn có các bạn nữ nên chuyến đi thêm phần thú 
vị. Tuy nhiên, do tắm nắng hơi nhiều nên tuần 
sau, khi đi học, hầu hết bạn bè đều nhìn nhau 
cười vì đứa nào cũng bị lột da mặt, da lưng hết 
trơn. Tội nghiệp mấy cô gái, da mặt bị lột thì 
trông xấu lắm cả 10 ngày sau mới hết. Trong 
chuyến đi nầy, tôi có kinh nghiệm là nhiều khi 
có những bạn mà mình không thân lắm lại là đứa 
giúp mình rất nhiều so với những bạn mà mình 
thường chơi thân với nó hàng ngày. 
 
Lễ phát thưởng cuối năm: 
 

Năm nay, lễ phát thưởng cuối năm được tổ 
chức ở Phòng Thí Nghiệm. Tôi học hạng nhứt 
lớp Đệ Tứ A5. Về các lớp Đệ Tứ khác thì: Từ 
Minh Thạnh hạng nhứt lớp Đệ Tứ P4, Lại Thế 
Thành hạng nhứt lớp Đệ Tứ P3, Lâm Thuý Vân 
hạng nhứt lớp Đệ Tứ P1, không nhớ ai hạng 
nhứt lớp A2 nhưng biết Hồ Thị Kim Ngân hạng 
nhì.  

Riêng lớp Đệ Tứ A5, sau tôi là các bạn 
Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn 
Văn Đức, Trần Công Hảo, Lê Thiết Hùng, Cao 
Minh Huệ… Những bạn nầy đều là những người 
học hành rất siêng năng, chăm chỉ. Sau nầy lớp 
tôi cung cấp cho xã hội 4 kỹ sư, 2 giáo sư, 1 cán 
sự y tế,  và một số công chức trong các ngành 
khác ... Như vậy đây cũng là một lớp giỏi. 

Khi coi lại học bạ học năm Đệ Tứ tôi ngạc 
nhiên về thành tích của mình. Trong 16 lần thi 
lục cá nguyệt, tôi có 10 lần hạng nhứt, 4 lần 
hạng nhì, 1 lần hạng ba, 1 lần hạng tư (môn Việt 
Văn). Không có môn nào dưới hạng 4.Với thành 
tích 10 lần hạng nhứt trong các môn thi Lục Cá 
Nguyệt nên được lãnh phần thưởng Danh Dự Đệ 
Nhứt Cấp. Phần thưởng gồm một chồng sách 
cao gần 1 mét. Phần thưởng Danh Dự Toàn 
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Chữ ký của quý thầy dạy năm đệ Tứ (niên khoá 1968-1969) 
(theo học bạ của bạn Nguyễn đình Dũng) 

Trường được trao cho anh Trương Công Bình 
với 11 lần hạng nhứt trong các môn thi Lục Cá 
Nguyệt (gọi là lần xướng danh).  

Lúc nầy Bộ Giáo Dục đã bỏ kỳ thi Trung 
Học Đệ Nhứt Cấp nên chúng tôi không cần thi 
mà chỉ về nghỉ hè, chờ sang năm lên lớp 10 (tức 
lớp Đệ Tam cũ). 

Bài viết về sinh hoạt của trường Trịnh Hoài 
Đức năm tôi học lớp Đệ Tứ (1968-69) xin kết 
thúc ở đây. Sang năm sẽ viết tiếp năm học 1969-
70. Bạn có thể hỏi: “Ủa còn chuyện yêu đương, 
tình cảm sao không thấy nói?”. Xin trả lời: “Hồi 
học Trịnh Hoài Đức tôi rất nhát. Tôi yêu rất 
nhiều bạn nhưng không dám nói với ai hết” . 

Bây giờ nghĩ lại thấy cũng tiếc là mình không có 
những mối tình học trò lãng mạn để kể cho bạn 
nghe, nhưng biết đâu nhờ vậy mà tôi cố gắng 
học hành tới thành tài. Chớ yêu đương sớm quá 
có khi bị tan vỡ, thất tình và làm hại cả tương lai 
phía trước !!!. Ngoài ra, viết bài nầy, tôi có ý ghi 
lại những hoạt động của trường chúng ta trong 
từng niên khoá để chúng ta cùng nhớ lại những 
kỷ niệm thời niên thiếu, chớ viết chuyện riêng 
vô đây thì có vẻ cũng không đúng lắm phải 
không bạn? 
 
(Tác giả xin cám ơn hại bạn Lê quang Phước và 
Nguyễn đình Dũng đã góp ý và bổ sung).    
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Để nghe nhạc xin tìm trên internet theo địa chỉ: https://www.youtube.com/watch?v=MjayHcP09Ws 
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Nguyễn Thị Tư 

 
Trời chiều se lạnh, cái lạnh mơn man da thịt, 

ta không cần khoác áo ấm. Một cơn gió nhè nhẹ 
thoang thoáng bên tai. Hôm nay là ngày áp Tết. 
Đã hai mươi tám tháng chạp rồi. Tết quê hương 
đang đến rồi bạn ơi. 

Xứ sở Bình Dương mình không có bốn mùa 
rõ rệt, chỉ có nắng cháy da và những cơn mưa 
chợt đi chợt đến hoặc mưa dầm dề cả ngày và 
đêm. 

Năm nay mùa Đông đã tàn, mà nắng vẫn  cứ 
oi nồng, rất ít mưa, chỉ vài cơn mưa  thật to rồi 
tiếp tục nắng, không có những cơn mưa dầm 
như những năm trước. 

Chiều tàn, tôi rảo bước từ cầu Bà Hai xuống 
dọc theo bờ sông để nhìn ngắm ngàn hoa đầy 
màu sắc. Hoa ở đâu mà người ta mang về trùng 
trùng, chật kín hành lang bờ sông, đủ màu đủ 
sắc. Nào mai, lan, cúc, hồng, vạn thọ, mồng gà... 
Ôi thôi, trăm thứ, rực sáng cả con đường. 

Hôm nay đã sát Tết, người mua cũng ùng 
ùng chật kín khuôn viên bán hoa. Có người rinh 
vài chậu mai to đùng trong những cái chậu cũng 
to thật đẹp, phải có xe lớn mới chở nổi. Nào 
người nào xe, xe ba gác , xe Honda đua nhau 
chen chúc rộn rịp, bát nháo 
cả con đường. Người đi 
người đến muôn màu áo, 
hoa nở vạn sắc màu, tạo 
nên một khung cảnh thật là 
Tết. 

Ngày xưa chỉ có chợ 
Lái Thiêu và chợ Bình 
Dương mới có chợ hoa. 
Hai nơi nầy thu hút khách 
mua hoa và ngắm  hoa thật 
là đông, muốn vào  phải 
chen lấn vô cùng mới vào được, tôi thì chưa bao 
giờ  chen vô được. Nhưng hôm nay hoa có khắp 
đường phố, từ Vĩnh Phú dọc theo đường quốc lộ 
13, chạy dài lên Ngã Sáu Bình Dương, nơi nào 
cũng có hoa,  nếu bạn chạy xe Honda tà tà theo 

đường , bạn sẽ được ngắm hoa no mắt, còn 
muốn mua thì chỉ cần tấp vô, vừa ý hoa nào thì 
chất lên xe chở về nhà vài chuyến thì nhà bạn sẽ 
có một vườn hoa như ý. Tuyệt vời chưa, thật dể 
dàng phải không?. 

Tôi cũng bắt chước như người tà tà ngồi trên 
chiếc xe, chạy dọc theo đường QL 13 cũ để lên 
Bình Dương, cũng nhìn ngắm trăm hoa đua nở, 
đi ngang ngôi trường Trịnh Hoài Đức thân 
thương. Tôi dừng lại ngắm nhìn, cổng trường 
khép kín, học trò đã nghỉ Tết. Bên trong thật yên 
ắng, khung cảnh thật bình yên. Mấy chậu hoa 
thật đẹp được chưng đầy trên thềm, cũng rực rỡ 
màu sắc của Tết, tuy không nhìn thấy bóng 
người nhưng sao lòng tôi rộn ràng xao xuyến, 
bồi hồi nhớ một thuở nào còn cắp sách. Nhớ lại, 
cũng ngôi trường nầy, mấy mươi năm về trước, 
tôi và các bạn đã lăng xăng đi mua đi sắm,  nào 
hoa nào bánh kẹo để đem về cùng vui liên hoan 
tất niên, có thầy có bạn cùng ca hát, vui đùa. Cả 
bọn dốc sức trang trí lớp học cho thật rực rỡ để 
được thầy cô vui và khen ngợi. Học trò không có 
tiền mua hoa quý, thì hái dây trầu bà cắm vô 
những cái lọ nhỏ chưng đầy trên tường. Những 

lọ nầy trông đẹp một cách 
đơn sơ hoang dã. Tình bạn 
chúng tôi thời ấy cũng giản 
dị ngây thơ, hiền hòa như 
những sợi trầu bà ngày ấy. 

Tôi nghe mắt cay cay, 
luyến tiếc những ngày thơ đã 
qua rồi. Bây giờ tóc đã pha 
sương, bạn bè kẻ còn người 
mất, đứa ở nơi nầy còn người 
thì đã mãi phương xa, biết có 
còn gặp nhau để kể nhau 

nghe những vui buồn ngày xưa và bây giờ. 
Đường phố đã lên đèn, ngôi trường  đã được 

ai đó bắt sáng đèn lên, nhưng vẫn im lặng như 
tờ. Tôi vẫn còn hoang  tưởng những tiếng cười 
đùa  rộn rã mà ngày nào đó bạn và tôi chào nhau 
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ngày cuối năm , rồi sau đó  mỗi đứa tung tăng về 
nhà đón Tết hẹn sẽ gặp nhau vào đầu năm  mới. 
Giờ thì không còn ngày đó nữa rồi. 

Ngày xưa chỉ có học và chơi, bình yên với 
tuổi thơ. Tết là cái gì đó thật huyền diệu mà tuổi 
thơ không  cần tìm hiểu, còn hôm nay tuổi đời 
cho ta nhiều hiểu biết thì cuộc sống càng tất bật, 
nhiều bổn phận, nhiều lo toan, quên mất bạn bè, 
có muốn gặp nhau cũng trăm bề toan tính... 

Tôi lặng lẽ rời trường, lòng chợt thấy vấn 
vương, ngậm ngùi. Đường phố giờ nầy tấp nập 
hơn, người đi mua sắm, kẻ ngắm hoa, người đi 
dạo, kẻ vội vã về nhà. Sao mà nhộn nhịp , quay 
cuồng như dòng chảy của khúc sông nhiều 
ghềnh thác. 
    Xuân đã về chưa mà hoa nở tưng bừng trên 
từng góc phố. Xuân đã về chưa mà bạn còn mãi 
nơi nào. Bạn có thấy xuân về hay bạn còn nhiều 
lo toan mà quên đi ngày tháng… Tôi ở nơi nầy 
nhìn xuân đến mà nhớ bạn phương xa,  
    Người đi xuôi kẻ đi ngược, dòng người như 
thác lũ, thế mà trong dòng chảy đó có hình bóng 
nào là bạn của tôi không?. Xuân về, tết đến, bạn 
vẫn mãi xa. Chút ngậm ngùi  cho những người 
bạn đã không còn và cho những người chưa  có 
lối về ... 
    Tôi dừng lại khu mua sắm. Đây là khu bán 
bánh mứt. Những gói quà được gói sẵn thật đẹp 
mắt, chưng bày rực rỡ. Rồi rượu ,trà, bánh kẹo 
đủ loại. Nhìn vào thấy cái nào cũng ngon, cũng 
hấp dẫn, không biết chọn món nào... 
    Người mua chen chúc thật đông, chỉ còn một 
ngày nữa là sang năm mới nên họ vội vội, vàng 
vàng, mua mua, sắm sắm, sợ nếu mua không 
kịp sẽ bị hết hàng vậy. Cũng đúng thôi vì ngày 
mai là hai mươi chín sẽ rước ông bà. Năm nay 
tháng chạp lại thiếu. Đêm mai ta sẽ đón giao 
thừa rồi. 
    Bình Dương mình đó bạn ơi. Vẫn một mùa 
xuân tươi, rộn ràng, bao sắc màu của Tết. Vẫn 
cái nắng chan chát vào mùa xuân. Vẫn cái man 
mác mát se se lạnh vào đêm. Và thật bình an 
đêm giao thừa bên bếp lửa hồng canh nồi bánh 
chín. 
   Chúc xuân vui, xuân hạnh phúc, xuân bình 
an và cùng đón Tết bên người thân bạn nhé... 
 

***** 

Thơ ThiênThai 
 

 
 

Tiếc - tiếc lắm, 
Ôi tiếc ngơ - Ôi tiếc ngẩn ! 
 

1. Tiếc cho đời - bỏ lỡ - một dịp may, 
Tình "trẻ, xinh " - ấp ủ - trọn vòng tay, 
Đẹp, đẹp quá - mười năm tròn - vương mộng, 
Mà dại khờ - để tình ... khóc ... - vụt bay ! 
 

2. Tình bay xa - rồi ngất ngất - say say ! 
Vọng dĩ vãng - "tim trong tim" - tháng ngày, 
Cố quên đi - dáng em - càng vương vấn .. 
Ngọc nõn nà - ngải hoang ơi - ngất ngây ! 
 
Tiếc - tiếc lắm, 
Anh tiếc ngẩn - anh tiếc ngơ ! 
Và mong chờ ... 
"Chúng mình gặp lại nhau- nhé " - tình ơi. 
 

Thiên Thai 
Toronto (Trọng Thu – 50C – 2015) 
 
Bản dịch của Mac Vu Nguyen, PhD  
 

Lingering Regret 
 
Regret, such Regret  
Oh foolish regret-oh crazy regret! 
1. Regret that I have forsaken a chance, 
A youthful love-charming, cherished-and a full 
embrace, 
Beautiful, too beautiful, ten round years of 
marvelous dreams, 
Yet foolishly I let love...in tears...abruptly fly 
away! 
2. Love flown far-away, I faint into delirium ! 
Yearning for the past-"heart of my heart"-for 
months and days, 
I struggle to forget Her Silhouette, but it lingers 
all the more, 
Oh rosey bird- Oh wild lily-I swoon ! 
Regret, such regret, 
I regret crazily! I regret foolishly ! 
And I await when "we will see each other 
again"! 
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Phương Nguyễn 

(viết theo lời kể của Bà Năm Trầu) 
 
    Đây là một đoạn nhỏ trong chuyện đời của 
bà Năm Trầu. 
    54 tuổi, sắp sửa nghỉ hưu ở Việt Nam, bà 
Năm Trầu nhận được giấy báo gọi đi phỏng vấn 
ở Toà Lãnh Sự Mỹ. Chuyện định cư ở Mỹ hầu 
như bà đã quên, không còn nghĩ tới nữa vì thời 
gian chờ đợi bảo lãnh quá lâu, con cái đã lập gia 
đình, cuộc sống đã ổn định, chỉ còn phải lo cho 
thằng con trai 17 tuổi. Bây giờ hồ sơ được mở 
ra. Không suy nghĩ nhiều, vợ chồng bà quyết 
định ra đi vì tương lai đứa con nhỏ. 
    Bạn bè biết chuyện, bàn ra, tán vào. Họ nói 
bà điên : 
    - Trời ơi, chị lớn tuổi rồi (lịch sự, không nỡ 
nói già ...), qua đó làm chi, có chút tiền ở Việt 
Nam cho sướng, nhà cửa sẳn sàng, rủi có gì còn 
mua gánh bán bưng mà sống, qua Mỹ không nhà 
không cửa khổ lắm, thấy người vô gia cư đầy 
đường đó không? 
    - Mèn ơi, chị ở đây đi dạy, tui thấy chị chạy 
xe gắn máy chậm hơn rùa bò, qua Mỹ làm sao 
dám lái xe hơi ? Nói cho chị biết đó, người ta 
chạy ào ào trên xa lộ, vận tốc cả trăm cây số một 
giờ, chị dám chạy không ? 
    Bà Năm Trầu chưa biết vì bà chưa đi Mỹ bao 
giờ. Mà những người kia cũng chưa đi Mỹ, họ 
sống ở Việt Nam mà, sao họ biết hay vậy ? 
Nhưng mà thôi, bà nghĩ, chị mình đã bảo lãnh 
cho mình, chị mình cũng là phụ nữ chân yếu tay 
mềm, chị mình làm được, lái xe xa lộ được, vậy 
chắc mình cũng làm được. Mình sẽ cố gắng. 
    Bà nhớ lại ngày còn bé gia đình bà cũng phải 
vượt qua nhiều định kiến của làng quê, vượt qua 
luỹ tre làng để bước ra ngoài xã hội. Những đứa 
trẻ trong làng ở tuổi 11, 12 học xong lớp nhất, có 
đứa đậu bằng tiểu học, có đứa không nhưng hầu 
hết đều nghỉ học. Con gái giúp việc nhà, phụ với 
mẹ giữ em, con trai theo cha ra đồng hoặc đi làm 
mướn quanh quẩn trong làng. Con bé Năm Trầu 
được cha cho thi tiếp vào lớp đệ thất, nhiều 
người trong họ hàng tới can ngăn: 

    - Anh Tư ơi, anh cho con gái đi học nhiều 
sau này nó sẽ hư đấy! 
   Hàng xóm xì xào: 

-Ối giời, bày đặt ! Con gái mà đua đòi, học 
chi nhiều đây rồi không khỏi ế chồng ! 
    Vậy mà cũng xém đúng, 24 tuổi Năm Trầu 
mới lấy chồng. Ở nhà quê, con gái 15, 16 tuổi đã 
có người đi hỏi cưới, vậy mà có đứa đã lỡ thì, 
thấy chưa ! Đã nói rồi, học cho lắm !!! 
    Cô nữ sinh Năm Trầu bình thản đi học, cô 
còn nhớ khi vào trường trung học cô được mặc 
áo dài, mỗi lần đi hoc về chạy xe đạp vô xóm, 
vòng qua bờ tre, nhiều đứa bạn cũ nhìn theo, 
người lớn cũng nhìn theo, chắc cũng có ánh mắt 
ganh tị hay có lời phê bình, làm sao biết được. 
Chị Mận hàng xóm, bạn thân, tỉ tê tâm sự: “Bồ 
có phước, được đi học, còn tui muốn đi quá mà 
cha mẹ tui không cho đi. Sáng nào tui cũng lén 
nhìn bồ dắt xe đạp ra ngõ, cài cặp sách phía sau, 
gài tà áo dài lên cặp, đội nón lá rồi đạp xe thong 
dong tới trường, tui buồn lắm. Tui thấy bồ được 
thả tóc thề, có lúc thì thắt bím, bồ làm đủ 
kiểu, còn cha tui thì bắt tui lúc nào cũng phải 
kẹp tóc bằng cái kẹp ba lá này đây. Con Đào sắp 
lấy chồng rồi, má nó biểu lúc đó phải bới đầu tóc 
lên chứ không được kẹp như tui nữa...” 
    Năm Trầu nhìn bạn, ngỡ ngàng, thương 
thương mà không biết làm sao giúp. Thật sự ở 
nhà quê, con gái được người ta dạm hỏi sớm là 
có duyên, có phần, nên ai cũng mong con gái lấy 
chồng sớm. Đâu biết rằng đối với tuổi trẻ thì:  
    Bướm vàng đậu nhánh mù u, 
    Lấy chồng càng sớm, lời ru càng buồn... 
    Một số bạn bè cùng lứa tuổi cô, một thời 
gian ngắn sau đó đã lập gia đình, rồi có con, tay 
bồng tay bế. Lại tiếp tục cuộc sống trong gian 
bếp. Anh chồng sau một ngày làm việc trở về 
không có chuyện gì vui lại tụ tập bạn bè nhậu 
nhẹt, cờ bạc. Rồi con khóc, chồng lè nhè, vợ 
khóc... ở lứa tuổi còn quá trẻ mà đáng lý ra họ 
còn được vô tư cắp sách đến trường. Vẫn biết ở 
đâu cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng do điều 
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kiện và thói quen sống khiến người ta khó thoát 
ra khỏi những tập tục không lành mạnh. 
    Thời gian dần trôi, xã hội thay đổi, con 
người bắt đầu có ý thức hơn về sự cần thiết của 
việc học, cần thiết phải bước ra khỏi quan niệm 
bảo thủ. Cô Năm Trầu tốt nghiệp Đại Học Sư 
Phạm, trở về dạy tại ngôi trường mà cô đã từng 
theo học. Nhiều người chợt hiểu ra, giờ họ thấy 
con gái có học không dễ dàng hư hỏng như 
người ta tưởng mà trái lại học vấn giúp con 
người thành công, có ý thức đạo đức hơn và biết 
sắp xếp hợp lý cuộc đời của họ hơn. 
    Những người bạn cũ của cô Năm Trầu vui vẻ 
đưa con tới trường. Họ gặp lại nhau mừng mừng 
tủi tủi. Cùng tin tưởng hướng đến tương lai. 
    Trở lại câu chuyện định cư ở Mỹ, ngày mới 
đặt chân đến Cali, còn ngơ ngác, bà Năm Trầu 
cũng bị nhiều gáo nước lạnh tạt vào mặt : 
    - Mèn đéc ơi, sao giờ này mới qua đây? Sao 
đi trễ dữ vậy?! 
    - Chị ơi, trong chỗ em làm, nghe tin chị 
sang định cư ở đây, ai cũng nói: “Trời ơi, giờ 
này mà còn đi qua đây làm gì không biết !”. 
    - Cô ơi, cô không biết đâu, ở đây khổ lắm, 
làm được bao nhiêu tiền là đổ vô tiền nhà, tiền 
xe, tiền xăng, tiền bảo hiểm, tiền chợ... Một trăm 
thứ tiền. Rốt cuộc lảnh lãnh lương rồi cuối tháng 
cũng phủi tay. 
    Vậy là sao? Nước Mỹ tệ vậy à? Vậy sao ai 
cũng ùn ùn chạy qua đây? 
    Bà im lặng suy nghĩ, thôi thì mình đến sau, 
lại nhà quê, trâu chậm uống nước đục, người ta 
coi thường mình cũng đúng. Do vậy bà cố gắng 
làm việc, siêng năng, cần kiệm. Bà thấy vui, 
không quá cực khổ như người ta vẫn doạ. Bà 
sung sướng vì không còn bị những áp bức bất 
công đè nặng tinh thần. Xã hội có trật tự, con 
người đối xử với nhau tử tế. Điều quan trọng 
nhất là con bà được đi học, không thua kém ai, 
được chính phủ tài trợ, không phải tốn kém gì 
cả. Một mơ ước mà không phải ở bất cứ nơi nào 
cũng có được. 
    Chỉ một thời gian ngắn, con bà tốt nghiệp 
Đại Học, ra trường, có việc làm tốt, cháu vui vẻ, 
vợ chồng bà an tâm, hạnh phúc. Đời sống ổn 

định, bà tự xét thấy mình đã thành công hơn sự 
mong đợi. 
    Bà Năm Trầu thầm cảm ơn nước Mỹ đã cưu 
mang gia đình bà, cảm ơn các anh chị đã bảo 
lãnh bà sang đây và giúp đỡ bà trong bước đầu, 
cảm ơn những người bạn đi trước đã từng cầm 
tay bà, ân cần khích lệ với chỉ một lời ngắn gọn: 
“Don't worry, be happy”. Cảm ơn cha mẹ bà đã 
có những quyết định đúng đắn khi bà còn trẻ. 
     Bà muốn nhắn gửi đến những người còn 
ở lại: “Nếu có cơ hội, phải bước ra khỏi luỹ tre 
làng. Hãy để cho con cái mình được hưởng cuộc 
đời mà nó xứng đáng được hưởng. Xin những 
người đi trước đưa một bàn tay nhân ái nâng đỡ 
những người đến sau, đừng có những lời lẽ làm 
cho họ hoang mang lo sợ, tội nghiệp cho họ. Tất 
cả chúng ta đều là những người cùng cảnh 
ngộ…” 
 
(12/2015) 

 
 
Bài Thơ Ngắn Không Tên. 
 

Chiều 
Mưa rơi 
Trời dần tối 
Đường phố vắng rồi 

 
Sao em vẫn cứ đi 
Tiếng giày khua vội vả 
Em về thăm phố xưa 
Lá cây vàng nghiêng ngã 
Giọt lệ buồn dưới mưa 
Dừng chân bên ngỏ hẹp 
Chuông thánh đường lưa thưa 
 
Tuổi thơ đánh mất 
Về đi em 
Đừng khóc 
Chiều.  
  
N. T. Xuân- Diệu 
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Ngày xưa, rừng là nơi mà người ta cần khai 

phá để lấy đất đai canh tác hay làm môi trường 
sống. Ngày nay rừng lại cần được bảo vệ vì hệ 
thống cây xanh của nó đáp ứng cho nhu cầu Oxy 
khí quyển, lẫn bảo vệ mặt đất được êm mát cùng 
giữ được nguồn nước ngầm không bị trở nên 
khan hiếm hay khô cạn. Thiếu rừng mặt đất trở 
nên nóng và trơ trọi, gió mưa có thể thổi bay hay 
cuốn trôi đi những lớp đất cát trên mặt (mà 
người ta gọi là hiện tượng xói mòn, xâm thực) 
làm cho mặt đất càng trở nên nóng và đưa con 
người chật vật hơn trong việc đối phó, thích nghi 
trong môi trường. Các nhà khoa học đề cập đến 
hiện tượng “biến đổi khí hậu toàn cầu”, “hiệu 
ứng nhà kính”, “Tầng Ô-Zôn bị mỏng, hay hỏng 
ở hai cực càng ngày càng lớn”, “hiện tượng El 
Niño and La Niña” (mưa bão bất thường)… để 
rồi người ta khuyến khích “trồng cây gây rừng”, 
“bảo vệ rừng”, “thân thiện với môi 
trường”…vv.. và vv… 

Còn tôi khi viết bài nầy chẳng có mục đích 
gì gọi là lớn cả, chẳng qua những năm đi qua 
trong cuộc đời của mình có vài kỷ niệm lưu 
luyến lẫn các cảm giác hồi hộp, sợ sệt mà bây 
giờ nhớ lại, rồi viết để mọi người, bạn bè đọc 
vui chơi gọi là chia sẻ một thời đã qua vậy thôi. 
Ngày tôi còn nhỏ tôi sợ nhất là phải đi qua mấy 
gò mã, nơi yên nghỉ của những người chết vì 
bệnh, già hay vì mọi lý do dù là còn trẻ. Đi qua 
đó là một cực hình, nhất là về buổi trưa, vì người 
ta kể ma quỷ hay hiện hình vào buổi trưa hay về 
ban đêm; cho nên khi tôi phải băng qua mấy gò 
mả thường thì chạy trối chết hoặc đạp xe đạp 
như tên mà không hề dám ngoái lại. Đường về 
quê ngoại có đến hai gò mả kế bên nhau, mà má 
tôi thì lại thường kêu tôi đem thức ăn về cho bà 
ngoại, nhất là món cua đồng “um” hay “khèo” 
nước mắm. Còn về quê nội thì phải băng qua gò 
mả kế đình Phước Lộc, là nơi mà tôi sợ ghê gớm 
vì phải băng qua khu gò mả rất vắng vẻ có nhiều 
tre rậm rạp, nghe lạnh tới gai xương sống. 

Băng qua gò mả thì sợ người chết “đứng 
dậy”, “hiện lên”; còn đi qua những cánh rừng thì  

có nhiều nỗi sợ, sợ bị cọp vồ, sợ rắn, sợ ma, sợ 
sự âm u, vắng lặng của nó. Thế mà bây giờ nó 
không còn, tôi lại nhớ nhung nó như nhớ đến cái 
gì thân thiết quá, bây giờ đã bị mất đi rồi! 

Lúc còn bé tí teo, có lần tôi theo má đi đâu 
không biết (chắc là Phú Trung, Phú Chánh gì 
đó) qua cánh đồng Gò Bèo, mà tiếng thông 
thường cứ kêu là đồng Bà Bèo. Lúc đó còn 
nhiều cây cao su. Sau nầy cao su bị phá lần để 
lấy đất trồng trọt. Mùa mưa ở đây có nhiều 
ruộng lúa gò và mùa nắng có nhiều nơi trồng củ 
cải, dưa gan, đậu hay vài loại hoa màu khác dù 
phải đào giếng sâu để lấy nước tưới. Công việc 
cũng khá là vất vả, nhưng người ta có thể có 
thêm thức ăn hoặc lợi tức, để đời sống vật chất 
được tốt hơn. 

Rừng chồi đình Vĩnh Trường là nơi mà tôi 
đã từng theo mấy bạn hái trái sim hay trái cơm 
rượu ăn nghe mùi ngọt, thơm thơm hay những 
trái mù cua làm cho lưỡi của mình bị tím ngắt. 
Hoặc rừng chồi Hố Khởi kế bên có nhiều trái cò 
ke, đuôi chồn, trái táo gai, mà nhiều lúc tôi 
thường chạy vào đó sớm để kiếm bắt mấy con 
quít nho nhỏ, trên cánh có đốm đỏ mỗi bên hay 
quít Tàu lớn hơn mà cánh toàn là màu xanh 
bóng trên mấy cây súng rắn. Tất nhiên với sự 
phát triển dân chúng đông đúc như hiện nay nó  
đã không còn.  

Rừng mà tôi nghe nói từ lúc còn nhỏ đó là 
rừng Khánh Vân, không biết nó là bao lớn và to 
như thế nào mà có băng cướp “Rừng Xanh” do 
hai anh em ông Bời, ông Liễu cầm đầu. Chỉ 
nghe họ cướp nhà giàu chia cho nhà nghèo, 
nhưng chia hay không thì không rõ mà đến đỗi 
chính quyền lúc đó treo giải thưởng để thanh 
toán họ. Một người cận vệ thừa lúc ông Bời ngủ 
trưa, giết ông rồi ra đầu thú, lãnh tiền treo 
thưởng. Sau ông cận vệ nầy bị tai nạn xe chết 
gần Đình ở ngã ba Cây Sao Quỳ. Đó là gốc tích 
của cái miễu tai nạn ở gần chợ Đình bây giờ. 

Lúc tôi đi học trên Tân Uyên, có lần xuống 
Khánh Vân dự lễ khánh thành khu trù mật 
Khánh Vân thì rừng đã bị tàn phá mất rồi, chỉ 
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còn lại những khoảng đất phân lô chia cho dân 
cư cùng con lộ 50 (rộng 50m) chạy dài vô gần 
Tân Long. Sau đến thời gian chiến tranh ác liệt, 
nhiều nơi rừng bị rải thuốc khai quang, rừng Cò 
Mi bao trùm khu vực rộng từ Dĩ An qua An Phú 
đến khu vực Nhà Thơ của xã Tân Khánh (nay 
thuộc xã Bình Chuẩn) bị thuốc rụng lá và được 
khai quang cả, rồi người ta làm con đường nối 
dài từ ngã ba Bình Thung chạy về Bình Dương 
qua An Phú, Bình Chuẩn, Phú Lợi gọi là xa lộ 
Đại Hàn. Thế là từ đó An Phú trở thành vùng đất 
trống trơ trống lốc mà vào mùa mưa người ta 
mới trồng khoai mì hoặc khoai lang trên những 
cánh đồng rộng. Còn mùa nắng không có nước 
người ta đành bỏ không. Sau nầy nhờ sự phát 
triển về công nghiệp mà bây giờ người ta ở đông 
đúc hơn .  

Khoảng năm 1962, chính phủ làm con đường 
từ ngã tư Nhà Thờ băng qua khu rừng Phước 
Hải, Thái Hòa vượt Hố Đá, Phước Lương chạy 
qua Khánh Vân, ngã ba Bình Chánh, vô Ông 
Đông Bà Tri. Công trình đang làm thì gặp lúc 
đảo chánh, thế rồi con đường bị ngưng ở đó và 
những cánh rừng tre và nhiều rừng khác thì đã bị 
tàn phá nặng nề. Ngày nay đi kiếm những rừng 
chồi hay rừng thưa ở khu vực nầy để hái trái mù 
cua, trái giấy, cò ke, trái sim, cơm rượu không 
còn dễ dàng gì. Ngay cả các khu rừng ở kế sở 
49, sở Bác Vật phải nhường chỗ cho những công 
trình hãng xưởng cùng mở rộng đường sá để 
phát triển hạ tầng cho khu vực công nghiệp Nam 
Tân Uyên. 

Ngày xưa khi đi về phía chợ Búng, tôi sợ 
khu rừng hai bên đường từ cống ông Huyện 
chạy ra rừng cây Chàm vì vừa sợ ma do đường 
vắng mà nghe nói rừng thì cứ sợ cọp, thú dữ nó 
chụp vồ; nhứt là cây chai ở Thuận Giao, cứ sợ 
rủi mình đi ngang thì nó rớt xuống cái tay, cái 
chưn, cái mình, rồi cái đầu để ráp lại thành ma 
mà nhát mình giống như mấy ông lớn kể để nhát 
mấy đứa nhỏ làm cho chúng phài sợ ma đó mà! 
Rồi rừng thưa ở Thuận Giao ra Hòa Lân hay 
rừng chồi của Hưng Định, Bình Hòa lẫn rừng 
đường qua An Phú đều biến mất. 

Nếu tôi nhớ không lầm vào những năm nửa 
sau 60, do nhu cầu chiến tranh cũng như bất tiện 
khi đường chạy vòng vòng quanh co trong con 

đường cũ băng vào những khu vực đông dân nên 
quốc lộ 13 được mở rộng từ Ngã Tư Hàng Xanh 
qua cầu mới Bình Triệu để về Bình Dương đến 
Phú Long được tẻ sang một nhánh khác chạy về 
Cầu Ông Bố băng qua Hưng Định Hòa Lân, 
cánh đồng Hòa Thạnh để nối về Phú Văn Phú 
Lợi qua ngã tư Cây Sao Quỳ lên Chợ Cây Dừa 
và về Bưng Cầu, Cầu Định qua Bến Cát, Bàu 
Bàng, Chơn Thành, Bình Long, rồi từ rừng lớn 
thành rừng chồi và trở thành khu kỹ nghệ, dân 
cư đông đúc, chen chúc nhau mà sống. 

Con đường tôi để dành về sau rốt là con 
đường từ Tân Khánh ra Bình Dương. Từ xưa, 
muốn đi lên chợ Thủ Dầu Một sau đổi lại là 
Bình Dương, tôi phải đi qua rừng Bà Đôn ở sân 
bay và khu rừng tương đối rộng chạy dài là khu 
rừng từ Phú Lợi ra đến ngã ba Cây Sao Quỳ, và 
tiếp nữa là hai bên đường thuộc khu vực gò mã , 
dưới sâu dưới kia là vài thửa ruộng đất không 
được tốt lắm. Khu rừng nầy thường có cướp nhỏ 
hiện ra để đón khách vãng lai cướp của.  

Nhưng từ khi quân đội Mỹ vào tham chiến 
có nhiều sự thay đổi. Sư Đoàn Không Kỵ I của 
Mỹ chọn sân bay làm căn cứ, từ đó vườn Bà 
Đôn tức là khu rừng chồi nầy đã biến mất, và 
đường từ Bình Hòa ra miễu Hoa San (cô Hoa 
San bị tai nạn xe cộ chết ở đó) thành hình. Kế 
đến là khu rừng Phú Hòa ra ngã ba Cây Sao Quỳ 
được khai phá thành khu gia binh của Sư Đoàn 
5, nhà thờ Vinh Sơn và bệnh viện 4 Dã Chiến, 
trường học Nguyễn Văn Thành. Đến khi đường 
13 tẻ chi nhánh ngoài khu vực đông dân nối về 
ngã ba Cây Sao Quỳ để trở thành ngã tư, từ đó 
người ta gọi là Ngã Tư Cây Sao Quỳ. Cho nên 
cuộc đời thay đổi, đổi thay khó mà ai biết cái gì 
sẽ xảy ra trong mai sau. Đó là những chuyện 
trước mắt và nhỏ nhoi của một địa phương. Nếu 
lớn hơn chúng ta tưởng tượng vỏ trái đất chỉ dày 
bằng vỏ của một trái cam mà ruột là chất lỏng, 
mềm nhão đang sôi thì sự bùng nổ, rạn nứt, sôi 
sục ở nơi nào đó sẽ biến đổi dữ dội hơn, cho nên 
người xưa đã nói: “Thương hải biến vi tang điền, 
tang điền biến vi thương hải” cũng không có gì 
là lạ! Xa hơn nữa là định luật: Có sinh thì có 
diệt, cái nầy mất đi thì cái khác được sinh ra. Đó 
là “sinh sinh, diệt diệt” vậy! 
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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 Bính Thân 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. 
  

 
Quý vị Hiệu Trưởng và Giáo Sư đầu tiên của Trung Học Trịnh Hoài Đức 

(ảnh CHS Lê Văn Cẩm Hồng) 
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Những nữ sinh duyên dáng của khoá 14  

Từ trái sang phải:  
Thuỳ Linh, Lai Phong, Xuân Mai, Lan Chi, Ngọc Trai 

(ảnh do Võ Ngọc Lan Chi gởi) 
 

 
GS Trần Bá Hỗ chụp ảnh kỷ niệm cùng một số học sinh lớp 12B5 – khoá 11 

(ảnh Võ Hoài Thông & Võ Thanh Bình) 
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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) 

 

 
Giờ tập thể dục lớp đệ lục A5 (khoá 11) niên học 1966-67 

(ảnh Huỳnh Thanh Hùng)
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GS Lê Tấn Lộc chụp hình kỷ niệm cùng các nữ sinh khoá 5 (ảnh Nguyễn Phương Mai) 

 
Nguyễn Hữu Hiệp (ngồi) và các bạn lớp A5 - khoá 11 (ảnh Nguyễn Hữu Hiệp) 
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Phòng thí nghiệm trường Nam: Thanh Diệu, Kim Nên, Minh Lan, và hai nam sinh không nhớ tên 

(ảnh Kim Nên) 
 

 
Nữ sinh khoá 1 Trịnh Hoài Đức (ảnh Đặng Thị Hải)
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CHS Khoá 8 thăm cô Nguyễn Kim Hưng (12/2015) 

 
TTHM 

(Kỷ niệm một chuyến đi về miền Tây) 
 

Sáng sớm tinh mơ, chúng tôi - những đứa học 
trò U70 đã lên đường về miền Tây thăm cô giáo 
ngày xưa ... Trên xe đếm được 13 trò, hình như 
cũng lâu rồi mới có dịp gặp nhau vì đứa thì ở 
nước ngoài đứa lo nuôi cháu, đứa bận chăm sóc 
mẹ già, đứa mắc chữa bịnh nay tranh thủ một 
ngày thư giãn nên gặp nhau thì thôi phải biết... 
Mười ba bà thì tới mười lăm chủ đề nên con 
đường 200 km không phải là vấn đề đường xa 
nữa mà không đủ thời gian để cho các cụ học trò 
trút bỏ nỗi lòng mà ở nhà chẳng biết tỏ cùng ai..  
     Chẳng mấy chốc là đã đến nơi. Tất cả háo 
hức gặp lại cô giáo ngày xưa.. Biết rằng cô mình 
đã già vì mình đây cũng chẳng còn trẻ gì nhưng 
khi tìm được nhà vào thì cũng đôi chút ngỡ 
ngàng, cô mình đã 80 rồi, lưng còng tóc bạc.. 
Hình ảnh cô ngày xưa trên bục giảng với chiếc áo 
dài thanh thoát đã thay bằng một cô già sống thui 
thủi một mình trong căn nhà chật hẹp.. bầu bạn 
cùng 2 chú chó... 
Một thoáng bỡ 
ngỡ và xúc động 
chúng tôi chẳng 
biết phải nói gì và 
làm gì ...?? 
Những người 
hàng xóm đem 
qua cho mượn vài 
cái ghế vì khách 
đông quá. Khi 
nghe chúng tôi là 
học trò cô 45 năm 
về trước thì họ 
cũng đồng cảm và 
vui vẻ. Đứa thì 
cầm chổi quơ vội 
đống lá khô trong sân, đứa thì lo chất quà dành 
tặng cô ra bàn.. Muốn làm cái gì đó cho cô mà cứ 
loay hoay mãi không biết giờ mình phải làm gì 
..? Vì là lần đầu ghé thăm mình không thể hình 
dung ra cuộc sống của cô thế nào ? Cô cần gì và 
cô thiếu gì ...?? Mình không ngờ một chai dầu 

xanh tặng cô phòng khi trái gió trở trời đối với cô 
lại quý giá đến thế. Cô cầm chai dầu mà rưng 
rưng nước mắt... Hạnh phúc thật giản đơn... 
Không ai nhắc ai, tất cả bọn tôi liền tay đóng góp 
vào cái phong bì tặng cô bằng tất cả tấm lòng... 
Cầm phong bì, cô bảo tôi lấy viết ghi khoá mấy 
tặng và ngày tặng ... Tôi chỉ ghi vội mấy dòng, 
học trò cũ trường THĐ tặng cô... Cô cứ hỏi tên 
hoài nhưng làm sao nhớ hết được...! Tôi chợt nhớ 
đến bài Ông Lái Đò, người chèo đò đưa bao 
khách sang sông nhưng làm sao nhớ hết được chỉ 
có khách qua đò khi trở lại giòng sông thì sẽ nhớ 
hình ảnh ông lái đò mà thôi.... 
    Điều làm tôi thương cảm nhất không phải là 
cuộc sống khó khăn,  mà là sự cô đơn khi về già, 
sống thui thủi một mình không con cháu... Cái 
khó khăn mình có thể bù đắp được nhưng cái 
trống trải cô đơn thì lấy gì lấp đầy đây...?? Nhìn 
2 con chó sống làm bầu bạn với cô, mỗi ngày cô 
ra chợ xin chút thịt vụn về nấu cho nó ăn thực sự 
mình rơi nước mắt ... thật xót xa..!! 

Rồi đến lúc cũng phải chia tay ra về, từ giã cô 
tôi đi không dám quay đầu lại vì rất sợ ánh mắt 
trông theo tiếc nuối phút giây gặp gỡ.... Trước 
khi ra về, tôi không quên làm quen với chị hàng 

thịt bán trước cửa 
nhà cô và để lại số 
điện thoại, để rủi 
một mai cô có té 
ngã , ốm đau thì 
chị cho hay để 
chúng tôi tìm 
phương cách chung 
sức giúp được phần 
nào cho cô... Phải 
chi cô ở Bình 
Dương thì có nhiều 
bạn sẵn sàng chia 
sẻ với cô, chỉ tiếc 
rằng cô ở xa quá ... 
mình muốn nhưng 
cũng khó thực hiện 
. 

        Chuyến đi về miền Tây thực sự đọng lại 
trong lòng chúng tôi nỗi buồn khó tả mỗi người 
suy nghĩ  theo một cách... và hy vọng lần sau trở 
lại thăm cô sẽ làm được một cái gì đó thiết thực 
và ấm áp hơn ... 
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Ngọc Sương (K12) 

Nhắc lại kỳ trước: do chiến cuộc Mậu Thân, 
học sinh THĐ nữ phải “dọn lớp” qua Trường 
Nam học. Một số lớp học ở Phòng Thí Nghiệm, 
vài lớp phải học tạm bên trường Cộng Đồng .  

Một hôm do thầy giáo dạy Anh Văn là GS 
Huỳnh Ngọc Anh vắng mặt, một nhóm gồm các 
bạn K.C, N.Đ, K.O, N.S, K, L....rủ nhau nhởn 
nhơ dọc theo hành lang của trường. Phía bên kia 
hàng rào kẻm gai - nơi giáp với bờ ruộng và quốc 
lộ 13, có một chiếc xe thiết giáp Mỹ đang hổ trợ 
cho đồn lính địa phương nằm khoảng giữa trường 
Nông Lâm Súc và ngã ba An Sơn... Lúc đó có 
một anh chàng Mỹ trắng, lứa tuổi chắc khoảng 
ngoài hai mươi, nhảy qua hàng rào tiến vào hành 
lang và bắt đầu làm quen với các nàng áo dài 
trắng... Một số bạn nhút nhát bỏ đi. Số còn lại 
dạn dĩ hơn cùng với phép lịch sự đứng lại nói 
chuyện:   

- K.O quay sang nói với các bạn đang đứng 
xa xa một chút: “Ông ấy” hỏi thăm tụi mình...., 
Tao trả lời rằng hôm nay thầy giáo dạy Anh Văn 
vắng mặt nên tụi mình có “free time”'.” 

Thế là nhóm bạn tự động họp lại tranh nhau 
“speak English” với anh chàng này. NS nhớ rằng 
hồi ấy tụi mình học Anh văn với bộ sách English 
for Today mà thầy H. N. Anh tạm dịch là “ Tiếng 
Anh cho thời đại ngày nay''. Lớp đệ thất, tụi mình 
học cuốn số 1 – bìa màu vàng - với chủ đề: '' At 
home and at school''. Sang năm lớp đệ lục là 
cuốn 2 – bìa màu xanh dương - với chủ đề: “The 
world we live in”. Hồi lớp đệ thất, thầy thường 
cho tụi mình thực hành từng nhóm 2 hoặc 3 bạn 
'' introduce each other ''. Việc nầy đã giúp tụi 
mình những căn bản đầu tiên trong giao tiếp.  

Một bạn nảy ra sáng kiến: “Ê! tụi bây, để tao 
chạy về lớp lấy cuốn sách Anh văn ra”. 

-“ Ờ! Hay đó, hôm nay thầy Anh vắng mặt thì 
mình có thầy khác dạy thế.’’ 

-“ Mà lại là thầy giáo chính gốc Mỹ”. 
Rồi kể từ ngày hôm ấy quyển sách English 

for today hiện diện mỗi ngày trong cặp táp của 
N.S mặc dù thời gian biểu học Anh văn chỉ có ba 

ngày trong tuần, mỗi ngày 2 giờ và nhóm học 
sinh này siêng năng chăm chỉ hơn.Thầy giáo là 
anh lính thiết giáp Mỹ trắng. Nơi dạy là một góc 
hành lang của trường Cộng Đồng Búng. Học sinh 
chỉ độ từ 5-7 đứa. Giờ học khoảng 15-20 phút 
trước giờ học chính thức của lớp. Thỉnh thoảng 
thầy giáo còn đem ra một ít kẹo sô-cô-la dưới 
dạng của những quả trứng chim, những quả trứng 
gà giả bên ngoài là lớp plastic cứng, ở giữa là 
một khớp mà chúng ta có thể mở ra để lấy những 
viên kẹo giống như hạt đậu (jelly bean ), hoặc 
những viên kẹo bòn bon (có hình giống trái bòn 
bon ở vườn trái cây Bình Nhâm), chúng được bao 
phủ bởi một lớp đường đủ màu sắc, bên trong là 
lớp sô-cô-la  với một hạt đậu phộng rang hoặc hạt 
hạnh nhân… Tất cả là những biểu tượng của lễ 
Phục Sinh (Easter) mà ngày ấy anh thầy lính Mỹ 
đã giải thích nhưng chúng mình không hiểu 
được. Có lẽ vì chưa đủ trình độ tiếng Anh, thêm 
vào đó tụi mình là những con chiên ngoại đạo 
chăng? Đôi lúc tụi mình còn múa tay, múa chân 
để diễn đạt tư tưởng…  

 

 
 
- K:” Mấy hôm nay tụi mình không có rảnh 

đi học thêm Anh văn tự nhiên cảm thấy buồn 
buồn nhớ nhớ một chút há S”. 

Không ngờ một lát sau, trong giờ học Vạn 
Vật của thầy San, tôi tình cờ nhìn ra hành lang thì 
thấy anh thầy Mỹ trắng đi qua đi lại. Anh ta chỉ 
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đợi các cô ngó ra là anh vẫy tay chào một cái rồi 
đi… Chắc anh cũng nhớ tụi mình chăng?. Đồng 
hành với anh là một anh Mỹ đen muốn làm quen 
với các nàng nhưng khi thấy anh Mỹ đen thì bọn 
mình ba chân bốn cẳng chạy nhanh về lớp học. 

- K: “Nghĩ cũng thấy tội nghiệp anh Mỹ 
đen. Nếu lần sau anh Mỹ đen có ra, tao với mày 
lại nói chuyện với anh ta nha S.”. Nhưng mình 
không có cơ duyên nói chuyện với anh - Tại 
sao?... 

Qua những giờ phút học hỏi, anh chàng Mỹ 
nầy tâm tình với chúng tôi như một người anh.  
Mặc dù không cùng dân tộc, màu da, tiếng nói 
nhưng ai cũng có cảm xúc của con người nhớ mẹ, 
nhớ cha, nhớ quê hương xứ sở… Được biết quê 
anh là một vùng nổi tiếng với những vườn cam 
bạt ngàn thuộc tiểu bang California - miền tây 
nam Hoa Kỳ… Lúc đó, California chỉ là một nơi 
xa xôi trong trí óc của bọn mình ngày ấy mà 
mình nghĩa chắc có lẽ không bao giờ mình được 
đặt chân đến… 

Nhưng mấy ai ngờ được có ngày NS được 
định cư ở tiểu bang Cali và lần đầu tiên được giới 
thiệu và ăn quả cam vàng Cali, một loại cam rất 
ngọt và rất dễ bóc vỏ. Lúc ấy NS đã nhớ ngay 
câu chuyện về chàng lính Mỹ và những bạn bè 
của lớp đệ thất A2 – khoá 12 ngày xưa, và với 
cảm giác bâng khuâng, NS chợt nhớ lại những 
tình cảm rất là trong sáng, dễ thương của tuổi học 
trò!.   

 
 

Thơ Vĩnh Xuyên 
 

 
 
Một đời phấn trắng bảng đen 

Với đàn trò nhỏ thân quen bao ngày 
Biết bao kỷ niệm đong đầy 

Ra trường sư phạm làm “Thầy” giúp em 
Đầu năm trước lạ sau quen 

Sau cùng vội tiễn các em ra trường 
Thầy Trò nghĩa nặng thân thương 

Khó khăn cùng vượt chặng đường gian nan 
Mừng đàn em lớn sang ngang 

Thầy quay trở lại đón đàn em thơ 
Con đò nhỏ nối đôi bờ 

Trao em kiến thức, đón chờ tương lai 
Nhà Giáo kỷ niệm hôm nay 

Vui sao thiên chức tràn đầy niềm vui 
Cuộc đời tiến mãi không lùi 

Chúc nhau mạnh khỏe không rời tình xưa 
Trời còn khi nắng khi mưa 

Thầy Trò sâu nặng không thưa thớt lòng 
Hôm nay sẵn có mấy dòng 

Trường xưa ngày ấy, tấm lòng còn đây 
Vui sao ta được sum vầy. 

 
Câu Đối 
 

Tết nhứt vui đây vui nhứt Tết 
Xuân vừa mới đó mới vừa xuân 
 
Tri ân Đất Thủ nơi chôn nhau tình không đổi 
Mến nghĩa Bình Dương chốn cắt rún ý chẳng 

dời 
 
Bờ cõi Văn Lang bốn ngàn năm giữ nước 
Giống nòi Hồng Lạc một tấc đất không lùi 
 
Sơn thủy hữu tình pha cổ kính 
Núi sông hùng vĩ đẹp thanh tao 
 
Hùng Vương dựng nước bia ngời sáng 
Hồng Lạc lưu danh tiếng tự hào 

 
Vĩnh Xuyên 
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Thơ Chu Ngạn Thư 
 

Lời giới thiệu: tác giả vừa hoàn thành tập thơ 
Những Bài Thơ Thù Tạc gồm 116 bài viết từ 
tháng 1/2014 đến tháng 12/2015 để tưởng nhớ 
những người bạn đã khuất như Hoàng Anh, Ba 
Nam... Đặc san Xuân Trịnh Hoài Đức xin giới 
thiệu một số bài trong tác phẩm nói trên. 

 
47. 

 
bạn đi, như sương sớm 
như gió thoảng mặt hồ 

những trang viết dang dở 
ngọn khói tan lững lờ 

 
“Bình Dương Quê Tôi” đó 
ngẫu lục niềm tang thương 

trộn pha xanh vàng đỏ 
cầu vồng đượm thêm hương 

 
48. 

 
phẩn nộ trước đau thương tập thể 

san sẻ nỗi chia lìa cá nhân 
nói lời chia tay 
giữa gió và mùa 

chàng để lại chiếc lá 
trong nỗi ngậm ngùi 

của chúng ta 
 

49. 
 

nửa năm 
nằm mộng bạn hiền 

nhắc ta  
hoàn thiện mấy miền dở dang 

trăm năm 
một cõi còn đang . . . 
giật mình tỉnh giấc 
trăng loang đầu hè ! 

 
 

  50. 
 

vắng sáu trăng 
hiện về thăm 

nghe như hương rượu 
ngấm thầm áo tơi 

 
trăng mờ  

bóng bạn chơi vơi 
vòm cây 
ngọn cỏ 

nhớ hơi chân người 
 

51. 
 

từng vòng khói tỏa dệt sa mù 
mù sa mấy kiếp động thiên thu 

thu sau hẳn lạ hơn thu trước 
trước trăng chó nghếch vọng khúc tru 

 
52. 

 
mã đà sẳn trớn mầy đi biệt 

tao ngậm ngùi trông gió đạp mây 
phù vân đang vẽ bầy chó rượt 

chén rượu càn khôn rót chẳng đầy 
 

53. 
 

viết về Trần Bình Dương, 
Hoàng Anh 

cũng đã viết về mình 
với Bình Dương - Đất Thủ 

trái tim hai người bạn 
cùng nhịp đập 

với dòng sông lặng lẽ tím lục bình 
 

còn tôi 
tên lạc loài còn lại 

khi hai bạn sớm đi xa. 
 
 

54. 
 
* 

khi soạn di cảo Trần Bình Dương 
có Hoàng Anh giúp một tay 

cùng Mai Hân con gái út Trần Bình Dương 
ghép từng mãnh rời 

của một tài hoa có quá nhiều bút hiệu 
nhà thơ - nhà báo - nhà giáo - nhà văn 

và cả nhà soạn vọng cổ xàng xê 
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nhưng trước khi mất 
không có một tác phẩm nào  

được xuất bản đường hoàng 
 

cả đời 
Trần Bình Dương chỉ lo cho bè bạn 
cho những tài hoa khác, trừ mình. 

 
 

* * 
 

khi soạn di cảo Hoàng Anh 
hình như bạn tự lo liệu gần đầy đủ 

”Chùa Bà Bình Dương” 
đứa con đầu xuất bản, 

bạn từng nâng niu 
 

đến giờ 
con gái rượu Đồng Cỏ 
đã góp nhặt khá nhiều 

mong thay 
giỗ đầu, sẽ thấy 

DI CẢO THƠ ra đời 
 

còn ngàn trang biên khảo 
Bình Dương Đất và Người 

mong bè bạn 
đỡ giúp đứa con côi . 

28-11-04 
 

55. 
 
 

vào trinhhoaiduc.netfirms.com 
trang nhà cựu học sinh Trịnh Hoài Đức 

làm sao không đọc  
Trường Xưa Trong Trí Nhớ 
năm 2009, lời ngỏ đầu tiên 

viết về mái trường xưa 
Trung học Trịnh Hoài Đức. Bình Dương 

1955-1975 
Hoàng Anh được xem như là  

người khởi thảo lịch sử ngôi trường thân yêu 
viết về thầy cô, về đàn anh đàn em  

của 20 khóa đầu tiên 
 

tiếc rằng chàng sớm ra đi 
ai sẽ viết tiếp cho đề tài nầy 

hỡi Từ Minh Tâm ? 
mấy ngày nay tôi làm thơ theo kiểu của 

nhà thi-họa-sĩ Đinh Cường 
mà khi sống Hoàng Anh rất “ mặn “ ! 

 

56. 
 

thác cao vó ngựa biệt mù 
buồn ta đáy vực tâm mù trang kinh 

gởi theo tiếng nện chày kình. 
 

60. 
 
 

còn ai vào mỗi cuối năm 
giục ta bài viết báo Xuân trường nhà 

bài Tết 
gói một chút quà 

vào trong chữ nghĩa 
nỗi xa 

tình gần 
 
 

còn tôi 
giấy bút tần ngần 

viết câu chan chứa 
nỗi gần 
tình xa 

 
âm dương 

chập choạng chiều tà ! 
 

nhớ H.A ( 15-12-04 ) 
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Kim Nên phụ trách 

Vườn Hoa Học Trò xin được tái ngộ cùng 
quý bạn thân thương. Một năm qua đi “Sổ Tâm 
Tình” vẫn rộng mở, sao vắng bóng bạn xưa… 
một chút vương vấn chiều cuối năm. 
 

Dường như Xuân đang đến 
Hương thơm nồng khắp nơi 
Ngàn hoa cùng kheo sắc 
Hồn tôi sao chơi vơi ?!   
(Nguyễn Vị Hà) 

 
     Xuân đã về… về với nối tiếc ngày xanh, về 
với lòng người tha hương thổn thức… 
 

Xuân đã về rồi em có hay 
Dáng Xuân e ấp muốn tỏ bày 
Nụ hoa tươi sắc khoe màu mới 
Gương Xuân còn mãi chẳng đổi thay 
Tóc em chen gió bay cùng nắng 
Em nhìn anh chẳng dám nói năng 
Em chê anh nhát không dám ngỏ 
Bây giờ đã trễ… gió đùa trăng      
(Huỳnh Thanh Hùng) 

 
Đây thung lung hoa vàng 
Rực rỡ cánh đồng hoang 
Những cánh đồng mênh mông 
Vàng một cõi huy hoàng! 
 
Xuân xa lạ quê người 
Lạc lõng không tiếng cười 
Ngậm ngùi niềm thương nhớ 
Xa rồi quê hương ơi   
(Nguyễn Vị Hà) 
 

 

Có phải là Tết đã đến rồi? 
Sao lớp học này vẫn phải ngồi? 
Bánh chưng bánh tét nơi đâu nhỉ? 
Mứt kẹo nơi nào hở tôi ơi? 
 
Vẫn chỉ là chiếc cheeseburger 
Xếp hàng mua được kịp đủ giờ 
Ăn thật vội vàng trong vài phút 
Trở vào lớp học, buồn ngẩn ngơ 
 
Ôi Tết đầu tiên trên đất Mỹ 
Mẹ ở nơi nào? Đâu hỡi chị? 
Ba ngày lặng lẽ trôi trong lớp 
Cái Tết quê người đã qua đi!!!    
(SJ) 

 
     Thắm thoát theo thời gian trôi qua… Xuân 
tuổi trẻ đã vội bay xa… Xuân tuổi già vô tình 
dửng dưng đến… nhưng tình Xuân vẫn nồng 
nàn, vẫn an bình bên tuổi hạc mong manh… 
 

Tuổi già cũng muốn đón Xuân 
Đôi lúc lòng ta thoáng bẽ bàng 
Gối mỏi chân chùng theo năm tháng 
Nhưng lòng vẫn ngóng đợi Xuân sang     
(Bánh Bèo) 

 
Xuân về với tuổi già 
Xuân già Xuân trẻ cũng là Xuân 
Ráng kéo cầu cưa tuổi lục tuần 
Xuân trẻ tung tăng vui khắp chốn 
Xuân già gối mỏi bước chồn chân 
Đường đời dong ruổi không dài nữa 
Tuổi hạc đong đưa đã tới gần 
Xuân đến Xuân đi còn trở lại 
Ta còn đón được mấy mùa Xuân    
(Song Đê) 

 

Xuân không biết già 
Xuân hồn, Xuân ý cũng đều xuân 
Xuân chẳng vì do tuổi mấy Xuân 
Hàm giả, răng trồng không buốt nướu, 
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Xe lăn, ghế lắc chẳng ê chân 
Bấm phone thế giới còn thu hẹp 
Lướt web đại dương cũng hóa gần 
Xuân tự trong lòng, Xuân sẳn đợi, 
Mỗi lần vui vẻ: mỗi lần Xuân.  
(Lê Hữu Nghĩa) 

      
60 năm dưới mái trường thân yêu, biết bao kỷ 
niệm nói sao cho vừa, những nét mặt ngây thơ 
hồn nhiên tuổi ngọc, dáng người thư sinh áo 
trắng… tà áo dài thiết tha bay theo gió mãi mãi 
là đầu đề của câu chuyện ngày xưa. 
 

Anh quen em trên chuyến xe chiều 
Nhìn nhau quyến luyến hỏng dám yêu 
Ngồi gần tim đập như tiếng trống 
Xuống xe luyến tiếc bước liu xiêu   
(Huỳnh Thanh Hùng) 

 
Những chiếc xe lam chở đầy áo trắng 
Xuôi ngược đi về chầm chậm bánh lăn 
Chở theo tình tôi e ấp ngại ngùng 
Mang cả tình người thầm lặng mông lung 
(Con Gà Què) 

 
Ngỏ em về lẽ bóng gót gọi tên 
Em ru cho nỗi nhớ dâng tràn 
Tan buổi học con đường sao xa lạ 
Vắng nhau rồi tóc gió sẽ thôi bay  
(HTH) 

 
Ta một mình nuối tiếc những ngày xa 
Cái thuở ấy còn trinh nguyên biết mấy 
Sáng đến lớp, chiều tung tăng chạy nhảy 
Buổi tan trường ríu rít gọi tên nhau 
 
Ta về lại đứng trước cổng trường xưa 
Mười năm qua mấy ai còn trở lại? 
Bạn bè ta chia tay rồi đi mãi 
Mười năm tròn ai nhớ ai quên 
 
Bao năm dài nỗi nhớ cứ gọi tên 
Mà trở lại chỉ mình ta đơn lẽ 
Ngày xưa ơi sao bây giờ xa thế? 
Ta một mình nuối tiếc những ngày qua… 
(Hồ Thảo) 

 
 

Bạn cũ nơi nào Phượng vẫn mong 
Hạ đến hồng tươi thắm sân trường 
Ve sầu liên tấu bài ca cũ 
Nỗi buồn hoa phượng lắm vấn vương 
Phượng buồn nên cảnh cũng buồn theo 
Gửi đến nơi xa tận phương nào 
Bạn về còn nhớ ngôi trường cũ 
TRỊNH HOÀI ĐỨC ấy vẫn xôn xao 
Áo trắng bay hoài trong lối xưa 
Chợ Búng ta qua đã mấy mùa 
Bình Dương anh đón em mỗi bửa 
Cầu Ngang còn nhớ những chiều mưa 
Lái Thiêu em đợi xe lam ghé 
Hai bờ cây trái mát bóng xe 
Hãy về quê cũ cho thỏa chí 
Thời gian còn lại…chỉ giấc mê   
(HTH) 

 
Hoa Phượng rụng đầy ngõ trường xưa 
Giọt mưa thấm đậm nói sao vừa 
Chia tay ba tháng nhiều nhung nhớ 
Tiễn nhau lưu luyến dưới trời mưa 
 
Em về anh nhớ phút chia tay 
Tóc gió thôi bay phút giây này 
Mắt buồn khẻ nói đừng quên nhé 
Hoa buồn theo gió cuốn hoa bay 
(Huỳnh Thanh Hùng) 

    
     Quê hương là “Xứ Búng Ngọt Ngào”… là 
dòng sông nhỏ uốn quanh chợ Búng… là Cầu 
Ngang… là đám lục bình lá xanh bông tím bềnh 
bồng trôi…là xứ Thủ thân yêu… 
 

Giữa vùng sông nước lục bình trôi 
Không đất dung thân vẫn sống đời 
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Rất muốn an cư tìm bến đỗ 
Nhưng vì cố tật dễ sinh sôi 
Nên ai cũng muốn cho trôi mãi 
Tấp được vô bờ sống chật thôi 
Hoa dại tím buồn như muốn nói 
“Xin đừng rẻ rúng lục bình tôi”   
(Song Đê) 

 
Sung sướng làm sao kiếp lục bình 
Sáng thì nước lớn chảy vô kinh 
Chiều thì ròng cạn ra sông lớn 
Tối ngủ mặt sông ngẫm sự tình     
(Huỳnh Thanh Hùng) 

 
Xưa Đình Tân An có cây dầu 
Phía sau chùa Bà đứng thật cao 
Thân cây to thẳng xòe tán rộng 
Chẳng biết tuổi cây thật là bao 
 
Ngôi trường Tiểu Học cạnh cây dầu 
Gió thổi hoa rơi cánh xoay mau 
Mình cùng các bạn vui đứng đợi  
Rượt đuổi hoa dầu chụp giành nhau 
 
Chiều quạ bay về tổ trên tàng 
Hoa dầu xoay lướt gió thu sang 
Từng đợt hoa dầu bay lả tả 
Tiếng ve chuông buồn ngập không gian 
 
Lúc sống dầu cao nhất Đình làng 
Xa thấy ngọn đầu biết Tân An 
Đứng cùng quê bao năm chinh chiến 
Hòa bình thân sẽ cất trường làng…   
(Từ Vi Cảnh) 

 
     Thời gian đã đánh mất những ngày tháng cũ, 
những kỷ niệm tuổi học trò chợt xa vời vụt bay 
cao…cho ta một niềm trống vắng…bơ vơ…nuối 
tiếc… 
 

Có nuối tiếc những gì trong quá khứ 
Thời gian qua không trở lại bao giờ 
Một đời người , ôi như một cơn mê 
Chợt tỉnh giấc, bạc đầu trong suy nghĩ 
 
Mấy mươi năm, cuộc đời như giấc mộng 
Còn được gì…ta chỉ với riêng ta 

Bóng hình xưa… dĩ vãng… nhạt nhòa 
Theo ta mãi đến ngày tàn, tháng tận    
(Huỳnh xuân Khai) 

 
Đại bàng vươn cánh, vụt ra khơi 
Mây trắng mù giăng, lối lên trời. 
Phi đạo lặng chờ, nghiêng bóng gió 
Chim đàn mất bạn, lệ nguồn rơi 
 
Phú Văn đó, Long gọi quê hương 
Dấu chân mờ, Chợ Búng, Bình Dương 
Trịnh Hoài Đức, ghế mòn, vỡ mục, 
Dăm mươi đứa bạn, muôn dặm đường 
 
Một lần đổi cánh, chim dời tổ 
Lạc lõng xứ người, gảy cành khô 
Đường về xứ Thủ, chân khập khểnh 
Đi mãi… đi hoài… đến nơi mô ! 
 
Trần gian ai những sang, giàu, khó, 
Hưng vượng, suy đồi, lắm kẻ lo… 
Long hình, hổ bộ, từ cát bụi, 
Ai cũng trở về, cát bụi…thôi !     
(Lưu Từ) 

 
Vườn Hoa Học Trò xin tạm biệt và xin tái 

ngộ quý bạn mùa Xuân năm tới. Thân chúc quý 
bạn an bình, vui tươi quanh năm suốt tháng như 
bông hoa luôn đua nở trong vườn. Đặc biệt BB 
xin chân thành cảm ơn quý bạn vẫn ghé thăm 
vườn xưa… không có bạn thì chủ vườn đành 
phải “For Sale” thì buồn lắm. 
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TTHM 

Tặng các cụ K8 
(Kỷ niệm chuyến đi tìm bạn) 

 
Cùng một nhóm các cụ U70 họp mặt để tìm 

chút khuây khoả sau những ngày bận rộn với gia 
đình, chúng tôi trên đường đến nhà bạn ở Bến 
Cát quyết định ghé qua Mỹ Hảo tìm một người 
bạn thời trung học...hình như là khoảng 50 năm 
chưa gặp lại ...! 

Trên con đường làng đất đỏ dẫn vào nhà chị, 
chúng tôi đi tìm nhà nơi nuôi và sản xuất trâu và 
dê được bằng khen Nông Dân Chăn Nuôi Giỏi 
của tỉnh nhà. Ghé nơi đầu tiên là một trang trại 
chỉ thấy dê và trâu mà chủ thì không có, cổng 
khoá kín mít... Thất vọng quá nhưng chẳng lẽ ra 
về không gặp bạn, thôi thì cho xe chạy sâu hơn 
chút nữa một cơ ngơi rộng lớn hơn thì có một cụ 
lưng còng móm mém ra đón... Thì ra đó là bạn 
mình. Tất cả ùa xuống, thoáng chút ngỡ ngàng vì 
giờ đây ai cũng quá già so với hình ảnh tí tửng đi 
học ngày xưa.. áo dài bay trong gió. Từng cụ 
bước xuống xe, cụ trẻ dìu cụ già hơn nhưng tâm 
hồn thì vẫn son trẻ như ngày nào, hình ảnh rất 
thật và thân thương cho TÌNH BẠN lúc xế 
chiều... Tay bắt mặt mừng và tíu tít chị nhớ em 
không..?? Em là M, là T , là S nhưng làm sao nhớ 
được sau 50 năm xa cách..?? Nhưng hình ảnh 
ngày xưa khi còn đi học vẫn hiện ra ngay sau câu 
nói hay nụ cười dù giờ không còn nguyên bản vì 
có chút thời gian tô điểm ... 

Lần lượt từng kỷ niệm khơi dậy... Thôi thì 
mạnh ai nấy nói thật rôm rả và thật là vui.. 

Cơ ngơi của chị là một căn nhà rộng thênh 
thang không cửa nẻo, sát bên nhà là chuồng dê. 
Ôi thôi nào dê mẹ nào dê con nào dê cụ... Những 
chú dê con thật đẹp thật thơ ngây, tôi bắt chị phải 
ôm ra cho tôi chụp hình... Muốn xin một con quá 
nhưng lấy gì nuôi vì nó mới đẻ chỉ được hai ngày 
thôi. Nó nhìn tôi với ánh mắt thơ ngây và be..he... 
như một lời chào khách.  

Trước sân nhà chị là một đống bông súng 
màu tím đỏ rất đẹp vừa mới hái mà chị bảo con 

chị mới vừa RÚT SÚNG ( một động tác hái từ ao 
lên ). Chúng tôi rất khoái từ nầy vì nghe nó oai 
làm sao như cowboy rút súng vậy...!! Nhìn chị 
lam lũ bên chuồng trại nhưng ai có ngờ chị sở 
hữu một tài sản kếch xù: 30 con trâu mỗi con trị 
giá 30 triệu đồng, 200 con dê mỗi con vài ba 
triệu, mấy ngàn mét vuông ao cá... Và cứ mỗi 
ngày RÚT SÚNG là bán được 500 ngàn. Nhưng 
chị rất là tất bật có lúc chính mình phải đi chăn 
dê hay chăn trâu vì không mướn được người.. Là 
tỷ phú nhưng không được thảnh thơi , quanh năm 
bán mặt cho đất bán lưng cho trời.. Nghe sao 
thương quá..!! 

 

 
Chú dê nhỏ dễ thương ở nhà bạn 

 
Chị dắt chúng tôi ra thăm ao súng sau nhà.. 

Hoa nở rất đẹp mỗi sáng chỉ thức từ 6h đến 9h là 
hoa sẽ khép lại gọi là hoa ngủ . Còn muốn rút 
súng thì phải lội xuống ao... nên chúng tôi đành 
thua.  

Ra về chị cho một ôm bông súng để về ăn 
lẩu, ngay chỗ đậu xe có cây đu đủ .. chưa xin đã 
hái vì biết chắc chị sẵn lòng cho ... Thích hái dù 
chưa biết để làm gì..??? 

Giờ tôi mới hiểu muốn được thành quả như 
hôm nay chị đã phải vất vả gần suốt cuộc đời... 
Ôi tôi thương BẠN TÔI quá ! 
(16/12/2015) 
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CHS Nguyễn Vị Hà: 
 
Đọc đặc san xuân 
 
Đã đọc xong rồi đặc san xuân 
Hồn bỗng chợt rơi xuống vũng buồn 
Những kỷ niệm xưa như trước mặt 
Tưởng nhớ dâng trào, mắt lệ tuôn ! 
 
Rất thích những bài về Bình Dương 
Đã giúp tôi hiểu biết tỏ tường 
Bốn năm theo học Trịnh Hoài Đức 
Chỉ được hai lần đến Bình Dương ! 
 
Những sinh hoạt trường tưởng đã quên 
Nhờ bài các bạn, nhớ lại liền 
Bao nhiêu kỷ niệm về củ sắn 
Sống dậy ngập hồn, cười ngả nghiêng... 
 
Cảm ơn người thực hiện rất nhiều. 
Cảm ơn người viết đủ mọi điều 
Biên khảo, nhạc, văn, thơ, cười, đố... 
Rất hay, dù tuổi đã về chiều ! 
 
Nếu mỗi năm đều có đặc san 
Hồi tưởng buồn vui lúc xuân sang 
Tuổi già đâu sợ quên đi hết 
Trường cũ, thầy cô, những bạn vàng...  
 
CHS Võ Bạch Tuyết (khoá 9 - Canada): 
 

Chào Minh Tâm:  
Cám ơn anh đã gởi đặc san xuân THĐ. Hôm 

nay bên nầy bão tuyết thành ra tôi được ở nhà và 
đọc một hồi đến hết cuốn đặc san. Thật hay và 
nhớ hồi đi học lắm cùng với Bình Dương thân 
yêu. Thấy thầy Cửu vẫn còn mạnh khoẻ. Bên nầy 
tụi tôi vẫn thường liên lạc với thầy Phế. Cám ơn 
anh và các anh chị CHS THĐ đã tham gia trong 
đặc san. Chúc anh và gia đình một năm mới an 
vui và mọi chuyện đều tốt đẹp. 
 
CHS Nguyễn Xuân Dung (khoá 11): 

Cám ơn Minh Tâm đã gởi đặc san THĐ xuân 
Ất Mùi. Vẫn như mọi năm, đặc san THĐ lúc nào 
cũng dễ thương và nối kết các bạn cùng lớp, 
cùng trường ngày càng thắm tiết hơn. 
 
CHS Con Gà Què: 
 

Cảm ơn MT đã BCC Đặc san xuân cho 
CGQ. Nhờ có những bài viết về trường Trịnh 
Hoài Đức và Bình Dương trong đặc san, CGQ đã 
biết được rất nhiều thứ mà hồi đó khi còn học ở 
trường đã không biết gì hết. Mỗi một đặc san lại 
gợi nhớ đến những kỷ niệm khác nhau... CGQ 
mới biết trang nhà THĐ chưa tới một năm, đã 
tìm lại được người bạn thân nhất, và những bạn 
học cùng lớp mà từ sau khi rời trường đã bị mất 
liên lạc. Tất cả đều nhờ Minh Tâm. CGQ tự xem 
như đã nợ Minh Tâm một món nợ ân tình, mà 
với chỉ vài lời cảm ơn thì không thể đủ trả. 
Nhưng chẳng biết phải làm cách nào để trả ơn 
Minh Tâm đây?  
 
CHS Ngô thị Nguyệt (khoá 14) : 
 

Chào anh Tâm ! Em đã đọc Đặc san THĐ 
xuân Ất Mùi rồi. Hay và khá hoàn chỉnh (nên 
chăng thêm và một vài tranh vẽ nho nhỏ chủ đề 
mở rộng?). Phải nhìn nhận là các bài viết tích lũy 
công phu lắm đó nha ! Đúng là các bậc THÂY 
không hà ! Đàn em này khớp rồi đó. Càng đọc 
càng như trở về ngày xưa… Giọng văn chân 
tình, giản dị dễ đi vào lòng người. Em thích bài 
anh Tâm viết về lịch sử của chợ TDM. Dân ở 
đây mà không biết nguồn cội thì cũng thấy « quê 
một cục » ha. Em cứ mãi đọc mãi mà quên cả 
cơm trưa, hi..hi… Anh Đông anh nhắc tên trong 
đặc san có phải là anh Đông của khóa Trương 
Công Bình, hiện nay là Thạc sĩ Bác sĩ của tỉnh 
Bình Dương không nhỉ ? Khóa 14 của em thì có 
Ngọc Điệp, Cẩm, Thùy Linh, khóa 15 có Minh 
Lý. Em tin mỗi năm sân chơi này sẽ quy tụ về 
những gương mặt mới với đủ các khóa học cho 
coi. Chị Đỗ Mỹ Loan là thần tượng của em ngày 
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xưa với bút hiệu Loan Mắt Cận đó. Giờ chị ấy đã 
sống ở nước ngoài hay vẫn còn ở Lái Thiêu anh 
nhỉ ? Lâu lắm rồi em không liên lạc được. Anh 
Tâm có thể cho em địa chỉ của chị Loan được 
không? Cháu ngoại em lại khóc nhè rồi, em dừng 
vậy. Chào anh. Chúc anh và gia đình mọi điều 
tốt lành. 
 
CHS Lê Thiết Hùng (khoá 11) : 

 
Đã nhận được đặc san. Chưa xem nhiều 

nhưng cảm nhận như mình trẻ lại hồi còn đi học. 
Tâm còn lưu các đặc san của các năm trước 
không, gửi cho Hùng nhé. 
 
CHS Hoàng văn Tâm (khoá 11) : 
   

Cảm ơn Tâm đã gởi đặc san!. Thầy Mẹo mất 
khi nào vậy Tâm? Cầu mong Thầy sớm siêu 
thoát. 

 
CHS Người Sầu Riêng (khoá 10): 

 
Bài Kỷ Niệm Trường Xưa của Huỳnh Thanh 

Hùng đọc nghe … mùi riệu. 
 
CHS Lặng Lẽ: 
 

Bài viết Hoa Cỏ Hát Ca rất cảm động. Lần 
mình gặp Chi ở chợ Sài Gòn sao vẫn cứ in trong 
trí, đứng nhìn và ngắm bạn một lúc lâu mà không 
nói chuyện được...  

Giọng hát của Chi hoàn toàn xứng đáng với 
các thành tích đã đạt được, cả Vân nữa... Hai bạn 
luôn là niềm mơ ước của mình khi xưa - vừa hát 
hay vừa học giỏi. 
 
CHS Huỳnh thị Nhung (khoá 13): 
 

Rất vui khi thấy trong đặc san có hình của 
“Cô Bé Tám”. Học trò THĐ còn nhiều tư liệu 
quý giá quá. Không biết anh Tâm đang tìm tác 
giả của bức tượng ông Trịnh Hoài Đức, chớ 
Nhung có bạn ở Biên Hoà để có thể hỏi thêm. 
 
GS Nguyễn như Hùng: 
 

Cám ơn Minh Tâm. Gần đến Tết mà được 
đọc báo Xuân thì quý quá. Nhất là báo Xuân của 
trường THĐ. Một tác phẩm, cây nhà lá vườn, 
trên 100 trang, gói ghém tình cảm thắm thiết của 
đại gia đình THĐ sau bao năm xa cách.  
Sẽ coi dần trong những ngày xuân tới. Mới lướt 
qua, thấy có hình GS Lê Đức Cửu. Chúng tôi có 
gặp nhau tại đại hội trường trung học PTG 2012 
tại Boston 
 
CHS Nông thị Ngọc Điệp: 
 

Cám on anh T. M. Tâm đã động viên NĐ rất 
nhiều, cùng các thầy cô, các anh chị em CHS đã 
viết nhiều bài vở thật hay, súc tích, và cảm động. 
 
CHS LAD (khoá 16) : 
 

Cám ơn chú Tâm rất nhiều đã gởi đặc san 
THĐ. Năm nay đặc san có nhiều bài rất hay, 
trình bày rất công phu, bắt mắt, bạn bè cùng 
khoá đọc xong ai cũng đều khen… 
 
GS Trần Trác Lập ( California) : 
 

Cám ơn Minh Tâm, nhận được đặc san THĐ 
của em, tôi mở ra đọc liền.. quên cả hết giờ làm 
việc (tới 2:30 AM mới chịu đi về nhà ). Hấp dẫn 
lắm, qua đó biết được nhiều thứ chưa biết về 
Bình Dương trước kia, cũng như những thay đổi 
sau này. Muốn liên lạc những thầy cô cũ như 
thầy Từ văn Nhung, Nguyễn thành Tri, Đặng văn 
Danh, Nguyễn thị Đàn Hội, Nguyễn Thục 
Oanh…Rất buồn và nhớ các đồng nghiệp đã ra 
đi như thầy Đào, thầy Mẹo, thầy Em..... 
 
CHS Lê quang Phước (khoá 11): 
 

Mới đọc qua bài ‘’Chợ Thủ’’. Bài viết, tài 
liệu hình ảnh rất đặc sắc… Trí nhớ của mầy siêu 
quá hèn chi mầy học giỏi cũng đúng. Tao thật sự 
không nhớ tên thầy cô, còn mầy thì nhớ cả từng 
lời nói. Trong trí nhớ của tao, tao thật không nhớ 
gì về chuyến đi Vũng Tàu năm đệ ngũ, thậm chí 
chuyện đi đá banh ở sân làng Garden cũng không 
nhớ… 
 
CHS Cẩm Hồng (khoá 6) : 
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Năm rồi, sau khi nhận được tờ báo Xuân của 
hội, tôi đả gởi ngay qua biếu thầy Mẹo. Sau khi 
nhận được báo xuân thì Thầy nói: “Thương Hội 
quá không có tiền in báo, Thầy sẽ gởi ủng hộ”. 
Cô biết ước nguyện của Thầy nên nay Cô gởi 
đến hội $400.00. Cô có lời thăm tất cả các cựu 
Giáo Sư và Học sinh Trịnh Hoài Đức. 
 
GS Trần thị Tuyến:  
 

Quyển Đặc San Xuân cô đem về và đọc tối 
hôm qua, gợi lại những kỷ niệm của thời cô đi 
dạy ở Trường THĐ và cô đã khóc... nhớ thời 
chiến tranh sáng đi xe lô lên Búng dạy, rồi chiều 
lại vội vã trở về SG, không để tâm ngắm nhìn 
cảnh vật chung quanh. .. bây giờ thì tiếc nhớ. 
Cám ơn tình học trò THĐ.  
 
CHS Nguyễn Kim Oanh (khoá 9): 
 
      Trước tiên chị phải cảm ơn Tâm về tờ báo 
Xuân THĐ năm... Giáp Ngọ. Lần đó chị đã " về 
quê ăn Tết " nên không thể liên lạc với Tâm khi 
nhận được báo Xuân (ở nhà quê không có 
"mạng" Tâm ạ ). Nhưng bù lại, chị đã hưởng 
niềm vui ... to tát hơn vì chị được dịp cầm trên 
tay quyển báo Xuân Giáp Ngọ của THĐ . Vậy là 
cả ngày hôm đó chị đã phải trốn trên căn gác xép 
để có được " riêng một góc trời " dành cho THĐ. 
Không cần phải dài dòng vì Tâm có thể tưởng 
tượng chị đã ...hạnh phúc đến cỡ nào. 
       Và năm nay mọi chuyện lại " Vũ Như Cẩn ", 
có nghĩa là bà cụ Bắc Mỹ lại phải trùm mền đọc 
tờ báo Xuân của ngôi trường xa mù tít tắp ngày 
xưa. Có hơi khác là cụ đã già hơn, cặp kính lão 
trễ xuống hơn, bên ngoài trời lạnh hơn và tuyết 
rơi mờ mịt đất trời !!! Vậy mà ... cõi lòng già lại 
thấy ấm áp Tâm ạ. Bao nhiêu kỷ niệm ào ạt kéo 
về. Bao nhiêu trò nghịch ngợm của " tuổi ... chưa 
biết buồn " làm mình thấy trẻ lại...  
       Cuối cùng chị phải cảm ơn Minh Tâm, cảm 
ơn quý anh chị và nhất là Quý Thầy Cô đã góp 
công sức vào tờ báo Xuân Ất Mùi của THĐ và 
điều quan trọng nhất là tờ báo đã tự nói lên tình 
cảm chân thành của Thầy trò THĐ vẫn dành cho 
nhau. 
 
CHS LTV (khoá 11) : 

Quý thầy cô và anh chị đóng góp bài vở cho 
đặc san THĐ thật là những người rất có lòng… 
 
CHS Nguyễn Thuý Hồng (khoá 15) : 
 

Đặc san năm nay nhiều trang, bài vở phong 
phú quá, em mới đọc lướt qua sơ, còn đọc tiếp 
cho xong rồi mới dám khen... cho đúng tầm vóc. 
Xin cảm ơn trước tinh thần phục vụ và đam mê 
viết lách của anh Tâm trước. 

 
CHS Nguyễn Đình Dũng (khoá 11):  
 

Tâm nhớ hay quá trong khi mình quên 
chuyện xưa rất nhiều. Bài Năm Đệ Ngũ nếu có 
hình chụp học bạ thì hay hơn, Ngoài ra nhờ đọc 
bài nầy thì mới nhớ lại là mình có xem buổi trình 
diễn của Khánh Ly, Trịnh Công Sơn, Miên Đức 
Thắng tại trường năm 1967. Lúc đó mình thấy 
Miên Đức Thắng hát hay hơn Trịnh Công Sơn 
nhiều và có mua một tập nhạc của Miên Đức 
Thắng mà bây giờ cũng còn. 
 
Một CHS:  

 
Đặc san năm nay có nhiều bài thơ rất hay. 

 
GS Chu Bá Cao: 
 

Một hôm đi làm về, như thường nhật, mở 
thùng thư trước khi vào nhà. Và chiều hôm đó 
thì có một gói lạ, một địa chỉ lạ, viết tay! Như 
vậy là không phải quảng cáo rồi. Vào trong nhà, 
trước khi rọc bao thư, thày cẩn thận coi lại một 
lần nữa. Vẫn lạ. Địa chỉ và cái tên thì đúng là của 
mình. Nghĩa là mình có toàn quyền định đoạt số 
phận của cái của lạ này. Thày mở ra thì quá ngạc 
nhiên. Vì thày vẫn, như những Xuân trước, đang 
chờ ở trên Net! Thày nói với cô: “Tiền ở đâu mà 
mấy cô cậu này làm sang thế?”. Nhưng rồi khi 
lần vào những trang trong mới biết thày là một 
trong những ngoại lệ. 

Cám ơn tất cả các em, nhất là Minh Tâm và 
toàn ban biên tập. Thày có được một lá thư của 
Bình Dương chia sẻ với thày là, mỗi khi viết cho 
thày thì thấy mình còn bé lắm, và được trẻ lại. 
Nhưng lạ sao thày cũng có cùng một cảm nghĩ 
như vậy. Thày vẫn thích gọi học trò mình là mấy 
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cô mấy cậu, nghe nó có tính tinh nghịch nhưng 
gần gũi thế nào ấy. Chữ em nghe nó nhẹ nhàng 
nhưng hình như không lột hết được cái nhất quỉ 
nhì ma của tuổi học trò, và không phân biệt được 
giới tính nữa. Kim Nên mà nghe được hẳn là 
buồn đấy Minh Tâm ạ 

Ân tình thì ‘vay trả trả vay’. Hôm nay là ba 
mươi Tết trên xứ không lạ nhưng chẳng bao giờ 
quen thuộc được, và thày không thích cầm mo 
cau  đi trước nữa Minh Tâm ạ, mà cũng không 
muốn ai cầm thay cho mình. Chúc Minh Tâm và 
Gia đình một Mùa Xuân đầy hương hoa như ý. 

 
CHS Ngô Thị Nguyệt (khoá 15) : 
 

Em đã đọc nhiều lần đặc san Ất Mùi, cả ĐS 
Giáp Ngọ nữa. Càng đọc càng nhận ra công đầu 
tư và sự dày dạn kinh nghiệm lẫn tay nghề bậc 
Thầy của Thầy Cô và các anh chị CHS trường 
mình (em nể phục nhất là người biên tập đó nhe). 
Tự nhiên em cảm thấy tự hào gì đâu... Ở tận 
phương trời xa nào đó mà mọi người ai cũng 
cùng hướng về THĐ, cùng bày tỏ, san sẻ tâm tư, 
tình cảm, những gì sâu lắng nhất chất chứa trong 
4 ngăn tim bé nhỏ của mình ra không chút ngại 
ngùng như đang "nói mí nhau". Hay quá anh 
Tâm nhỉ? Hy vọng và tin tưởng trang nhà THĐ 
và Đặc san tương lai của mình sẽ phát  triển tốt 
đẹp về chất cũng như số lượng. Theo em biết thì 
bên đây một số cây viết nữ của THĐ vì cuộc 
sống, vì luôn tất bật với công việc và cũng vì dốt 
vi tính (như em đây) nên chưa có dịp góp mặt 
thôi. Em đã in khoảng 10 quyển ĐS Ất Mùi dành 
tặng cho một số bạn để khơi dậy dòng máu viết 
lách trong họ đó anh. Phải rủ rê thôi anh nhỉ? 
…Nguyễn Hữu Hiệp mà anh nhắc đến trong bài 
viết "Năm đệ ngũ" có phải con ông Liếu, người 
ốm, cao, hiền lành không?  

 
GS Nguyễn Trí Thành: 
 

Cám ơn Anh Tâm đã bỏ nhiều công sức cho 
cuốn Đặc San THĐ 2015, mỗi một Đặc San 
THĐ ra đời là một nhắc nhớ thêm nhiều kỷ 
niệm, của từng thành viên THĐ năm xưa. 
 
CHS Huỳnh Thanh Hùng (Khoá 11): 

Hôm nay, 20.03 mới vào được gmail xem 
Đặc san THĐ Ất Mùi. Mình cảm nhận rất phong 
phú, trình bày đẹp (Nếu có mình góp tay thì chắc 
sẽ đẹp hơn... hihi ). Cám ơn tất cả Thầy Cô Bạn 
Bè đã giữ được sự kết nối về Trường THĐ BD. 
Xem xong có cảm giác như mình trẻ lại và luyến 
nhớ tuổi học trò. Khóa 11 lớp A5 vẫn như vậy, 
vẫn đông khoảng gần 30 có liên lạc với nhau và 
tại quê nhà thì khoảng 20 bạn vẫn thường xuyên 
qua lại... mỗi khi có dịp quan hôn tang tế vv… 
vẫn đến với nhau bằng tình cảm như ngày xưa 
lúc còn học chung một lớp. Vì điều kiện nên xem 
được rất trễ nên hôm trước Tâm có hỏi mình cảm 
nhận thế nào nhưng tại mình chưa được xem đầy 
đủ nên chưa trả lời. Thông cảm Tâm nhé. Nhân 
đây xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả Thầy 
Cô, những người đã từng mang trên ngực áo phù 
hiệu Trường Trịnh Hoài Đức Bình Dương. Thân 
ái. 
 
CHS Võ Ngọc Lan Chi (khoá 14): 
 

Rất cám ơn anh Tâm đã gởi đặc san Xuân 
THĐ năm Ất Mùi. Đọc đặc san nầy, Lan Chi rất 
nhớ đến trường Trịnh Hoài Đức, nhớ đến bạn bè 
thầy cô, nhớ đến thời gian sung sướng, hạnh 
phúc nhất trong cuộc đời của Lan Chi. Đó là thời 
gian gia đình em sinh sống ở Thủ Dầu Một, Bình 
Dương… 
 
GS Phạm Hoàng (San Jose): 

 
Cám ơn anh Tâm đã gởi cho tôi đặc san 

Trịnh Hoài Đức. Rất trân trọng sự cố gắng của 
Ban Điều Hành. Đặc san rất xúc tích. Xin hỏi 
năm nay có dự định tổ chức Đại Hội không? 
Xiin cho tôi biết. Tôi đã đến tuổi về hưu nhưng 
vẫn còn bận rộn công việc nhưng nếu năm nay 
có tổ chức đại hội thì hy vọng có thể tham dự để 
mong gặp lại các anh chị và những đồng nghiệp 
cũ. 

 
CHS Nguyễn Thành Long (K14): 
 

Chào anh Tâm, 
Tôi rất thích bài viết "Ai là tác giả" của anh, 

rất công phu. Qua 5 trang đã thể hiện nhiều năm 
đau đáu của nhiều người về "Ai là tác giả" bức 
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tượng THĐ (đã được tôn dựng hơn 40 năm ở 
trường THPT THĐ Bình Dương, không phải 
trường THĐ Biên Hòa).    
     Theo hiểu biết của mình, đã có thẫm định qua 
các bạn CHS, tôi có vài ý kiến (vắn tắt) xin trao 
đổi cùng anh : 
1) Thời điểm dựng tượng: trong năm học 1972-

1973. Khi đó K11 mà anh là thành viên vừa 
ra trường. 

2) Nguồn gốc bức tượng: Tượng chỉ là 1 bản 
sao của tượng THĐ đã dựng từ xưa ở một 
"chùa Tàu" trong Chợ Lớn (tượng này do các 
GS của trường tìm kiếm và phát hiện ra, theo 
yêu cầu của thầy Phúc (HT). 

3) Về câu hỏi "THĐ là ai ?". Khi tái lập trường 
năm 1991, ngay sau đó thầy Phan Thanh Đào 
(GV Văn, hiện đã mất) đã biên soạn tiểu sử 
THĐ rất súc tích để giới thiệu cho GV và HS 
của trường. Bản văn này hiện còn đặt trang 
trọng ở trường THCS THĐ (THĐ nữ xưa). 
 
Trân trọng. 

 
Trả lời: Cám ơn bạn Long đã cho biết về tin 

nầy. Được nhiều người cùng thảo luận về một đề 
tài chưa kết thúc là một điều rất cần thiết để tìm 
ra sự thật.  Để chứng minh điều bạn Long đã cho 
biết thật ra cũng không khó khăn, chỉ cần đến 
đình (không phải chùa) Minh Hương Gia Thạnh 
ở Chợ Lớn, tìm bức tượng ông Trịnh Hoài Đức ở 
đó và chụp một tấm hình đem về so sánh với bức 
tượng ở trường mình thì rõ ngay. Hy vọng sau 
đặc san nầy, sẽ có một bạn CHS THĐ nào đó 
thực hiện được điều nầy. Bạn Long còn cho biết 
trong lúc sinh thời, GS Phan Thanh Đào có viết 
một tài liệu về Trịnh Hoài Đức và được lưu giữ ở 
trường Nữ Trịnh Hoài Đức. Hy vọng có CHS 
của chúng ta quen biết với trường Nữ tìm lại tài 
liệu nầy để giảng dạy cho học sinh mỗi khi tuyển 
sinh hay nhắc lại truyền thống trong những dịp 
họp mặt CHS. Đây cũng là một việc làm có ý 
nghĩa cần làm ngay.  
 

 
 
 

Dành cho bạn thích Toán: 
 
Giải đáp câu đố năm rồi: 
 

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). 
Đáp: Đó là một con số rất dễ nhớ: 
12345678987654321 

2. Trong vòng một phút cho biết tổng số  
S= 1+2+3+4…+ 96+97+98+99= ? 
Đáp: lấy 1+99, 2+98… Có tất cả 49 cặp 
x100 = 4900, cộng thêm số giữa là 50. 
Tổng số là 4950. 
 

Câu đố năm nay: 
1. Mời bạn xem hình dưới đây. Nếu số 111 

dẫn tới 13 (không phải bằng), 112 dẫn tới 24, 
113 dẫn tới 35, 114 dẫn tới 46…. Vậy 117 sẽ dẫn 
tới con số mấy? Không khó lắm và không cần 
phải thiên tài mới giải được đâu?  

 

 
 

2. Nếu bạn đã giải được bài trên thì mời giải 
tiếp hình dưới đây khó hơn một chút, chú ý dấu x 
không hoàn toàn có nghĩa là nhân. 
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Bác Sĩ và Luật Sư  
 
     Có ông Bác sĩ kia ế khách, bèn nghĩ ra một 
kế. Ông ta trưng tấm biển trước phòng mạch, 
nói rằng: Trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn 
không dứt bịnh thì bồi thường cho bệnh nhân 
100 Mỹ-kim. 
     Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế 
khách đói dài, thấy vậy bèn tới phòng mạch 
Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi. 
     Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm 
tôi. 
     Bác sĩ: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ 
mũi ông này ba giọt. 
     Luật sư: Ê, cái này là nước mắm mà. 
     Bác sĩ: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được 
khứu giác. Trả tui 20 đô. 
     Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục 
hận. 
     Luật sư: Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui. 
     Bác sĩ: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô 
mồm ông này ba giọt. 
     Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là nước 
mắm, tôi nhớ mà. 
     Bác sĩ: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 
20 đô tiền trị bịnh. 
     Tuần sau, luật sư tới phục hận một lần nữa. 
     Luật sư: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm 
tui. 
     Bác sĩ: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 
100 đô tui bồi thường cho ông. 
     Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: Đây là tờ 
10 đô mà, đâu phải 100 đô ? 
     Bác sĩ cười hề hề:  Tui đã lấy lại được thị 
giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật sư. 
 
(DN kể) 

 
Luật Sư và Người Nông Dân 
 
     Một luật sư nổi tiếng đi săn vịt trời ở ngoại 
ô thành phố. Ông ta bắn được một con vịt 
nhưng nó lại rơi vào một nông trại. Luật sư 
trèo qua hàng rào vào bên trong nông trại, một 
nông dân trên chiếc xe máy cày chặn ông lại: 
     - Ông vào đây làm gì? 
     - Tôi đã bắn được một con vịt, nó rơi vào 
đây và tôi đến để lấy lại nó. 
     - Nhưng đây là đất của tôi, và ông không 
thể làm như vậy được. 
     - Tôi là luật sư giỏi nhất thành phố đấy, nếu 
ông không để tôi lấy con vịt tôi sẽ đưa ông ra 
tòa. 
     - Hình như ông không biết luật lệ ở đây, 
chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn nhỏ 
bằng một trò chơi – Người nông dân cười rồi 
nói. 
      - Nó như thế nào – Viên luật sư hỏi. 
      - Là như vầy, trước tiên tôi sẽ đá ông ba 
cái và sau đó ông đá lại tôi cũng ba cái, cứ như 
vậy cho tới khi có một người chịu thua... 
      Viên luật sư nghĩ thầm và quyết định chơi 
trò đó, ông ta nghĩ rằng có thể dễ dàng hạ gục 
người nông dân già kia. Người nông dân tiến 
tới gần luật sư, đá cho ông ta ba cái trời giáng 
bổ nhào. Viên luật sư đầy căm hờn, loạng 
choạng đứng dậy nói: 
      - Và bây giờ lão già kia, tới lượt ta rồi. 
      - Không, tôi xin chịu thua rồi. Ông lấy con 
vịt đi – Người nông dân mỉm cười nói. 
 
(HA kể) 
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Hội Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh 
Trung Học Trịnh Hoài Đức – Bình Dương 

 
***** 

Thư mời tham dự 
 

ĐẠI HỘI TOÀN CẦU TRỊNH HOÀI ĐỨC KỲ 4 
 

Nam California, ngày 1 tháng 1 năm 2016 
   
Kính gởi: Quý thầy cô và anh chị cựu học sinh Trịnh Hoài Đức – Bình Dương 
  
Nhằm mục đích thắt chặt hơn nữa mối dây liên lạc thân thương và gắn bó sẵn có giữa quý thầy cô và 
quý anh chị em cựu học sinh của trường, kính mời quý thầy cô và anh chị tham dự Đại Hội Toàn Cầu 
lần thứ 4 được tổ chức tại Nam California với chương trình như sau: 
  
- Ngày Thứ Bảy 2/7/2016: Họp mặt tiền Đại Hội. 
 
Đây là cuộc họp mặt thân mật trước đại hội để ban văn nghệ tập dượt và Ban Điều Hành Hội chào 
mừng quý thầy cô và CHS từ phương xa về.  
 
Địa điểm:  
 
Thư Viện Việt Nam 
10872 Westminster Ave Ste # 214-215,  
Garden Grove, CA 92843,  
điện thoại: (714) 651-8018, (714) 713-4079 
 
Lệ phí: $10 (miễn lệ phí cho các CHS từ Việt Nam và các nước khác về) 
 
Thời gian: từ 10 giờ sáng đến 3 giờ trưa ngày 2/7/2016 
 
- Ngày Chủ Nhật 3/7/2016: Đại Hội Toàn Cầu THĐ lần thứ 4. 
  
Địa điểm: 
 
Nhà Hàng Majesty (Emerald Bay Seafood Restaurant cũ) 
5015 W Edinger Ave 
Santa Ana, CA92704 
Điện thoại: (714) 775-5161 
 
Buổi Họp Mặt sẽ được tổ chức từ 10:00 sáng đến 3:30 chiều.   
 
Chương trình họp mặt gồm có: 
 
    * Gặp gỡ hàn huyên tâm sự và chụp ảnh lưu niệm 
    * Khai mạc đại hội 
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    * Giới thiệu quan khách 
    * Tổng kết sinh hoạt 2 năm qua 
    * Đóng góp ý kiến của Ban Cố Vấn 
    * Tạ ơn Thầy Cô 
    * Bầu cử Ban Đại Diện mới. 
    * Cơm trưa  
    * Văn nghệ và xổ số tặng quà (xen kẻ trong chương trình). 
 
Lệ phí tham dự: $25 
  
- Ngày Thứ Hai 4/7/2016: Bắt đầu chuyến Du Ngoạn Lake Tahoe và Reno (3 ngày). 
 
Chương trình do công ty du lịch Phước Hạnh tổ chức qua các địa điểm như sau: 
 
  -Ngày thứ hai 4/7/2016: Westminster- 17 Mile Drive - Monterey Bay 
 
Từ Westminster đến thăm Monterey Bay, dọc theo bờ biển Thái  Bình Dương quí vị sẽ được thưởng 
thức không  khí thật trong lành  của vùng vịnh này, trải qua suốt 17 dặm bờ biển trong sáng và tươi 
mát nơi có rất nhiều cảnh trí thiên nhiên để nhìn ngắm, Sau đó sẽ ghé thăm San Francisco để ăn tối. 
Nghỉ đêm tại  Union City , cách SF khoảng 12 miles. 

 
  -Ngày thứ ba 5/7/2016:   Sacramento  Capital - Lake Tahoe -  Reno 

 
Sau khi ăn sáng xe bus sẽ mang quí vị đến thăm thủ đô  của California, Sacramento, quí vị sẽ được 
tham quan qua ngôi nhà được dùng làm cơ quan hành chính của tiểu bang. Sau đó xe sẽ trực hướng 
đi  Lake Tahoe, điểm chính của chuyến du lịch. Lake Tahoe một trong những thắng cảnh đẹp nổi 
tiếng của miền núi   Nevada  nơi rất nhiều du khách thường hay đến quanh năm để thưởng 
ngoạn những cảnh đồi núi nhưng trong đó lại có  một hồ nước xanh vĩ đại. Hồ có  chiều dài 22 miles, 
chiều rộng 12 miles. Hồ có chiều sâu 1,645 feet,  đứng vào hàng thứ ba của bắc châu Mỹ và đứng vào 
hàng thou 10 trên thế giới. Nước mặt hồ thường có  màu xanh vào ban trưa nhưng lại có màu đỏ khi 
hòang hôn xuống và màu  đen xám khi trời bão. Nghỉ đêm tại  Reno  down town. 
 
  -Ngày thứ tư 6/7/2016:  Reno  –  Carson City-   Nevada  Capital -  Westminster 
 
Từ Reno, xe bus sẽ chở quí vị đến thăm  Carson City , quí vị sẽ được tham quan qua ngôi nhà được 
dùng cơ quan hành chính của tiểu bang: Nevada Capital. Sau đó xe sẽ lên đường về lại Westminster. 
(Chương trình có thể thay đổi). 
 
Lệ phí tham dự tua du ngoạn: ($165-$190 tuỳ số lượng người tham dự, nếu nhiều người thì chi phí sẽ 
giảm và ngược lại). 
 
Chuyến du ngọan đặc biệt nầy chỉ dành riêng cho quý thầy cô, quý anh chị em cựu học sinh THĐ và 
thân nhân mà thôi. Sinh hoạt trên xe trong suốt cuộc hành trình hy vọng sẽ rộn ràng, vui tươi và ấm 
cúng như trong một gia đình, tương tự những chuyến du ngoạn do Hội tổ chức trước đây. Mong quý 
thầy cô và quý anh chị CHS tham gia thật đông để chúng ta có thể bao nguyên xe 60 chỗ để sinh hoạt 
của chúng ta được thoải mái, tránh việc vì số người tham dự không đủ mà BTC phải bán vé ra ngoài 
thì chúng ta mất tự nhiên hơn.  
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Sự hiện diện đông đủ quý báu của thầy cô và các anh chị em tại đại hội 4 và du ngoạn 3 ngày Las 
Tahoe, Reno...  lần nầy, một lần nữa, sẽ khẳng định tình đồng môn Trịnh Hoài Đức luôn luôn bất diệt 
trong tâm tưởng của mỗi người chúng ta dù ở bất cứ thời gian hay không gian nào. Xin đa tạ tất cả 
quý vị! 
  
Để có thể dự tính số người tham dự, Ban Tổ Chức kính mong có sự hồi báo của quý thầy cô và anh 
chị CHS. Xin quý thầy cô và anh chị CHS email cho biết về sự tham dự của quý vị cho: 
 
CHS  Từ Minh Tâm 
email: minhtam_08@yahoo.com 
Điện thoại: (310)523-1857 (xin để lại lời nhắn) 
 
trước ngày 1/3/2016 để tiện việc sắp xếp và giúp đỡ (nếu cần). Ưu tiên cho người ghi tên sớm. 
 
Hiện giờ không cần deposit. Khi nào có giá tua chính thức, Ban Tổ Chức sẽ liên lạc lại với quý thầy 
cô và anh chị CHS để chúng ta đặt cọc cho công ty du lịch nhằm bảo đảm chuyến đi được thực hiện 
theo mong muốn.   
 
Xin trân trọng kính mời và ước mong có sự hồi báo của quý thầy cô và anh chị. 
  
TM Ban Tổ Chức Đại Hội Trịnh Hoài Đức Toàn Cầu Kỳ 4 
  
CHS/ Cố vấn: Nguyễn Văn Diệp (714) 906-3625; diepvn4648@yahoo.com 
CHS/XLTVHT Nguyễn Kim Nên (281) 682-5774; vo-nguyen@comcast.net 
CHS/HP Từ Minh Tâm (310) 523-1587: minhtam_08@yahoo.com (xin nhắn tin vào máy nếu Tâm 
không có ở nhà). 
CHS/Đại diện Nam Cali: Nguyễn thị Phương, 909-525-3225, email: lynguyenvan40@yahoo.com 
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Nhóm thực hiện 
 

Đặc San Xuân Bính Thân – 2016  
Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương 

 
Phụ trách tổng quát: Từ Minh Tâm 

 
Với sự cộng tác của: 

 Cố GS Phan Thanh Đào, GS Phạm Đức Liên, GS Nguyễn Thị Phương, GS Trần Văn Anh 
và các CHS: Nguyễn Kim Nên, Lưu Thanh Bình,  Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Tư, Nguyễn Văn 

Lâm, Nguyễn Thị Quyền, Trần Bảo Thuý, Nông Thị, Huỳnh Thanh Hùng, Chu Ngạn Thư, Hạt Cát,  
Từ Minh Thạnh, Đinh Thị Thuý, Từ Thị Cảnh, Đỗ Mỹ Loan, Phương Nguyễn, Đặng Thị Hải, 

Trương Thị Huê Mỹ,  Hồ Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Cẩm, Ngọc Sương, Trần Thị Hoàng Tân,   
Nguyễn Đình Dũng, Vĩnh Xuyên, Nguyên Thảo, Ngô Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Xuân Diệu, 

và nhiều bạn khác... 
 

Trình bày: Minh Tâm 
 

Liên lạc: Email: minhtam_08@yahoo.com,  
Điện thoại: (310)523-1857 

Hoàn tất: 7/1/2016 
 

Có thể đọc Đặc san Xuân Bính Thân 2016 
trên trang nhà CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Bình Dương 

http://trinhhoaiduc.netfirms.com 
(không có www.) 
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Mục lục: 
 

Chúc Tết thầy cô        2  
Lời Ngỏ          3 
Đầu Năm Khai Bút, Tết Quê Xưa    4 
Tâm Thư XLTV Hội Trưởng     5 
Cho tôi tìm nụ tầm xuân      8 
Trường Trịnh Hoài Đức Vui Tết Bính Thân 9 
Câu đối Tết Bính Thân      9 
Chân dung một người thầy tận tuỵ   10 
Trường Xưa Bạn Cũ       12 
Nhớ những mái trường      13 
Ký Ức Thời Trung Học      19 
Thơ Vĩnh Xuyên        21 
Giá trị giáo dục ở các ngôi nhà cổ   22 
Thơ Hạt Cát         26 
Ngồi Khâu Áo Lụa      27 
Bao Ngày Vui - 1      28 
Giọt Buồn Không Tên      32 
Những Lá Thư      34 
Nỗi Nhớ Còn Lại      35 
Chữ Tình      36  
Thơ Hà Thị Cúc      37 
Cầu Ông Bố      38 
Thơ Thuý Đinh      41 
Vài kỷ niệm với cô Trần Thị Thịnh   42 
Bạn có biết      43 
Khúc Yêu Thương      43 
Món quà      44 
Trở về đất Thủ      45 
Trịnh Hoài Đức – khung trời khó lãng quên 47 

Trường xưa       49 
Thuở Còn Cắp Sách       50 
Mừng Xuân Mới       53 
Nhớ Phước Long       54 
Lưu bút ngày xanh       57 
Thơ Nguyễn Hữu Hiệp      58 
Chút tình với trường xưa      59 
Giờ Lịch Sử       63 
Thơ Đỗ Mỹ Loan        64 
Năm Đệ Tứ       65 
Phai Tàn       71 
Xuân trên quê hương Bình Dương   72 
Mười Năm Tình Đẹp       73 
Luỹ Tre Làng       74 
Bài thơ ngắn không tên      75 
Những khu rừng đã mất      76 
Những kỷ niệm xưa       78 
Về quê       83 
Trịnh Hoài Đức nữ trong ký ức tôi   84 
Yêu nghề sư phạm       85 
Câu đối       85 
Thơ Chu Ngạn Thư       86 
Vườn Hoa Học Trò       88 
Tìm Bạn       91 
Thư tín       92 
Dành cho người thích toán     96 
Góc thư giãn       97 
Thư Mời Tham Dự Đại Hội THĐ kỳ 4  98 

 
 
 
 
 

Hình bìa trước:  
Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương (trường Nam) 
(ảnh của CHS Nguyễn Đình Dũng – K11) 
Hình bìa sau: 
Trên: GS Phạm Đức Liên và học sinh khoá 6 (ảnh GS Nguyễn Thị Phương) 
Dưới: GS Nguyễn Thị Kim Hưng và học sinh khoá 1 (ảnh CHS Đặng Thị Hải) 

 
 

  
 


