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

 
Cố Vấn: GS Nguyễn trí Lục,  

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

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

Thủ Quỷ: Vương Gái (khoá 9) Email: lindavuong29@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 

Bắc Cali: CHS Nguyễn Bích Thủy (khoá 4), Email: nguyencathy37@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 Đinh Dậu 2017 
Kính chúc quý thầy cô nhiều được nhiều sức 
khoẻ, an khang, 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, 
Ban Điều Hành, 
và toàn thể CHS Trung Học Trịnh Hoài Đức  
Bình Dương 
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Quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh thân 

mến, 
Một mùa xuân mới lại về với chúng ta. Đây 

cũng là thời điểm đặc san xuân Trịnh Hoài Đức 
ra mắt để đón chào nàng xuân và cũng là nơi để 
chúng ta tâm tình với nhau, cùng gợi nhớ về 
những kỷ niệm êm đềm của những ngày xưa cũ. 
Đặc san lần thứ 6 nầy đã đến tay quý thầy cô và 
anh chị như một món ăn tinh thần nhiều ý nghĩa 
trong dịp xuân về.  

Năm nay, ngoài những tác giả thường xuyên, 
Ban Biên Tập còn nhận được sự đóng góp bài vở 
từ những vị giáo sư và quý thầy cô và anh chị 
cựu học sinh lần đầu tiên tham gia viết bài như 
GS Nguyễn Thị Tâm, GS Hồ Nguyễn, các CHS 
Trần Đông Thành, Lê quang Phước, Phan Thế 
Tranh, Phan Trần, Võ Ngọc Lan Chi... 

Về kỷ niệm trường xưa, năm nay có sự góp 
mặt của giáo sư Nguyễn Thị Tâm, Đặng Văn 
Danh, các anh chị Trần Đông Thành, Nguyễn 
văn Lâm, Phan Thế Tranh, Phan Trần (Phan 
Thành Danh)... Đặc biệt CHS Phan Trần (K10) 
cũng là một nhà thơ có nhiều tác phẩm rất hay, 
lần lượt trang nhà Trịnh Hoài Đức sẽ trích đăng 
để quý thầy cô và anh chị thưởng lãm. 

Về biên khảo, năm nay đặc san tiếp tục đăng 
thêm một bài viết của cố GS Phan Thanh Đào về 
Nhà Cổ Bình Dương. Ngoài ra, còn có những 
nghiên cứu lịch sử của Minh Tâm, Lưu Thanh 
Bình… 

Về thơ, đây là thể loại mà Trịnh Hoài Đức 
chúng ta có nhiều tác giả được nhiều người hâm 
mộ như Đỗ Mỹ Loan, Phan Trần, Chu Ngạn 
Thư, Vĩnh Xuyên… Quý anh chị đã đóng góp 
vào đặc san nhiều bài thơ đặc sắc. Thêm vào đó 
năm nay chúng ta có thêm sáng tác của GS 
Nguyễn văn Phúc, GS Hồ Nguyễn và GS Trần 
Văn Anh. Bên cạnh những sáng tác riêng của 
mình, GS Hồ Nguyễn có tài dịch thơ từ tiếng 
Anh, Pháp. GS Trần văn Anh có kiến thức rất 
uyên bác và viết nhiều bài thơ rất hay, nhưng đặc 
biệt ở chỗ là thầy còn làm thơ chữ Hán rất tài 
tình. Phu nhân của thầy là CHS Huỳnh Thu Hà 

cũng là một người thích thơ và đóng góp một tác 
phẩm đầy tình cảm về quê hương Lái Thiêu. 
BBT đặc san không quên chúc mừng nhà thơ Đỗ 
Mỹ Loan đã phát hành tập thơ thứ 10 với tựa đề: 
Lắng Đọng Hồn Thơ. Chúc chị luôn mạnh tiến 
trên đường sáng tác. 

Bên cạnh những tác giả của Trịnh Hoài Đức, 
năm nay bạn đọc sẽ tìm thấy hai bài viết đặc biệt 
của hai đồng hương Bình Dương là Cao Quế 
Lâm và Thanh Chí. Hai anh đã sáng tác hai bài 
viết đặc sắc về quê hương Bình Dương gợi lại 
những kỷ niệm rất êm đềm một thuở. Hy vọng 
chúng ta sẽ có thêm nhiều sáng tác của quý anh 
trong tương lai. 

Về hình ảnh, năm nay, BBT nhận được một 
số hình ảnh rất quý của GS Nguyễn Thị Tâm và 
CHS Nguyễn Thị Đổi (K1). BBT sẽ lần lượt sử 
dụng vào những đặc san sau nầy. Xin cám ơn cô, 
chị và ước mong quý thầy cô và anh chị có hình 
ảnh kỷ niệm trường xưa xin gởi về cho Minh 
Tâm để chúng ta chia sẻ với thầy cô và bạn bè. 

Thực hiện được đặc san là một cố gắng lớn 
của BBT, nhưng thành quả có được chính là nhờ 
sự ủng hộ và khuyến khích của quý thầy cô và 
anh chị CHS. Dù cố gắng rất nhiều nhưng đặc 
san có thể có những sai sót, mong quý thầy cô và 
anh chị thông cảm và xin email đến Minh Tâm 
để chỉ dẫn, hầu tránh lập lại trong những năm 
sau. Xin cám ơn. 

Nhân dịp xuân về xin kính chúc quý thầy cô 
và anh chị cựu học sinh trung học Trịnh Hoài 
Đức thân yêu một năm mới nhiều sức khỏe, an 
khang, thịnh vượng và hạnh phúc. 

Đại diện Ban Biên Tập đặc san Trịnh Hoài 
Đức Xuân Đinh Dậu 2017 

Từ Minh Tâm 
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Nguyễn Kim Nên 

     
Kính thưa quý thầy cô cùng quý anh chị em 

cựu học sinh trường trung học Trịnh Hoài Đức 
thân mến, 
     Xuân đã về trên quê hương dấu yêu… Dù 
chúng ta sống xa quê nhà, đang run rét với cái 
giá lạnh của mùa đông xứ người, nhưng hai chữ 
Xuân về vẫn làm ta thấy nôn nao ấm lòng. Rồi 
chợt xao xuyến nhớ thương về mùa Xuân của 
một thời xa xưa… tuổi ngây thơ… tuổi học trò… 
cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta. Để  
hoài niệm những giây phút dấu yêu ấy, đặc san 
Xuân Đinh Dậu lại được tái ngộ cùng quý thầy 
cô, quý anh chị em THĐ thân thương nhân dịp 
Xuân về. 

Kính thưa quý vị,   
   Năm nay đặc san Xuân Đinh Dậu được hoàn 
thành nhờ sự  đóng góp của quý thầy cô, quý anh 
chị em CHS với những bài viết sưu tầm có tính 
cách lịch sử rất giá trị, hữu ích, những văn thơ 
tràn đầy tình cảm quê hương, chứa chan những 
kỷ niệm dấu yêu của một thời áo trắng. Ngoài ra 
đặc san còn là nơi nhớ lại những sinh hoạt vui 
buồn của Hội Ái Hữu trong năm vừa qua, xin ghi 
lại đôi dòng… 

Kính thưa quý vị,   
Năm qua, để chào đón Tết Bính Thân, theo 

truyền thống tốt đẹp “Tôn Sư Trọng Đạo “ của 
Hội, chương trình Tết Thầy đã được tổ chức từ 
trong nước cho đến hải ngoại: 

Mở đầu là thành phố Houston: 
Các CHS/THĐ ở thành phố Houston,Texas 

đã tổ chức một buổi họp mặt Tết Thầy, vào ngày 
31 tháng giêng năm 2016, tại nhà hàng Quê 
Hương. Quý thầy cô và các CHS cư ngụ ở 
Houston đa số đều đến chung vui, trong một bầu 
không khí rất ấm cúng, thân mật.  

Tại quận Cam, Califronia: 
Ngày 31/1/2016. Chi Hội Nam Cali đã tổ 

chức thăm viếng thầy cô. Phái đoàn CHS có các 
anh chị Nguyễn Văn Diệp, Nguyễn Thị Phương, 
Từ Minh Tâm, Trần Văn Ngôi, Vương Gái, Lâm 
Thị Tâm, Dương Náo và Nguyễn Bích Thủy (từ 

San Jose xuống tham gia). Đoàn đã đến thăm 
viếng và chúc Tết quý thầy cô: Bùi Thế San, 
Nguyễn Thị Đức, Đoàn Văn Vượng, Đinh Đức 
Vượng, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Trí 
Thành, Phó Đức Long, Nguyễn thị Điển, và Đỗ 
Anh Tài. Nhìn chung quý thầy cô rất vui khi các 
cựu học sinh đến thăm viếng dù ai cũng tuổi già 
sức yếu. 

Việt Nam Tết Thầy: 
Bạn Huỳnh Xuân Khai K12 viết: 
“Hôm nay, được sự ủy thác của các anh chị 

Hội Ái Hữu CGS và CHS trường Trung Học 
Trịnh Hoài Đức hải ngoại, được chị Huê Mỹ 
chuyển giao thiệp chúc Xuân và quà Tết, tôi đã 
đến nhà một số cựu giáo sư để thăm và gửi chút 
quà Tết và một  quyển đặc san THĐ Xuân Bính 
Thân. Chỉ sau một năm, các thầy yếu đi thấy rõ. 
Thầy Vân phải chống thêm cái nạng, thầy Bé 
Tám thấy có vẻ mập hơn nhưng quên trước quên 
sau. Thầy Lưu ốm yếu rất nhiều. Duy chỉ có thầy 
Quí xem ra còn khỏe. 

Nhìn chung, ngoài phần quà, quý thầy rầt vui 
khi nhận quyển đặc san của hội. 

Mỗi năm chỉ gặp một lần, mong sao quý thầy 
cô vẫn còn giữ được sức khỏe. 

Thế nhưng, khi chào từ giã, tôi vẫn thấy 
trong lòng nặng trĩu, mỗi năm thầy đã già yếu 
hơn… một chút cầu mong, mỗi năm lại được gặp 
lại…” 

Bạn Xuân Khai lại viết: “Một hình ảnh rất 
đẹp… thế hệ chúng tôi những người học sinh đã 
ngoài 60 tuổi, thế hệ quý thầy cô đã có người 
bước vào tuổi 80… đã vẽ lên một hình ảnh tôn 
sư trọng đạo rất ý nghĩa…” 

Kính thưa quý vị, 
Xứ Búng với mùa Hè phượng đỏ sân trường 

là phong cảnh thiên nhiên thật đẹp cho ngày họp 
mặt mùng 1 tháng năm, được tổ chức hàng năm 
trên sân trường Nam Trịnh Hoài Đức để chúc 
mừng 50 năm là học sinh THĐ của khóa 12. Tuy 
CHS về họp mặt hơi ít hơn mọi năm, nhưng tình 
thân ái vẫn ấm lòng người tham dự. 
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Tiếp nối những sinh hoạt, kính mời quý vị 
trở về Nam Cali để tham dự ngày Tôn Sư Trọng 
Đạo. 

Trưa chúa nhật ngày 5/6/2016, một số anh 
chị CHS/THĐ Nam Cali đã đến tham dự ngày 
Tôn Sư Trọng Đạo do Hội Lăng Ông tổ chức tại 
nhà hàng Seafood Palace, quận Cam. Trong buổi 
họp mặt GS Nguyễn Thanh Liêm, cựu  Hiệu 
Trưởng của trường chúng ta đã được rất nhiều 
đoàn thể tuyên dương về những đóng góp của 
thầy trong lãnh vực văn hóa, giáo dục. Nay thầy 
đã mãn phần nhưng hy vọng truyền thống tốt đẹp 
của ngày Tôn Sư Trọng Đạo vẫn được Hội Lăng 
Ông tiếp tục thực hiện. 

Đầu tháng 7 vừa qua, Đại Hội Trịnh Hoài 
Đức Toàn Cầu lần thứ 4 đã được tổ chức tưng 
bừng trong 3 ngày tại miền Nam California. 

Tiền đại hội là ngày họp mặt chào đón quý 
thầy cô và CHS/THĐ ở xa về, trong khung cảnh 
thật thoải mái thân thiện, và cũng là ngày các anh 
chị em trong Ban Tổ Chức lo chuẩn bị chương 
trình chính cho ngày đại hội hôm sau. 

Ngày Đại Hội Toàn Cầu Kỳ 4 đã được tổ 
chức rất long trọng tại nhà hàng  Majesty. Đây là 
địa điểm mà Hội chúng ta vẫn thường xuyên tổ 
chức những năm trước. Tinh thần trách nhiệm 
của đại gia đình THĐ, 
cộng thêm sự nôn nao gặp 
lại thầy xưa bạn cũ, Ban 
Tổ Chức đã thấy đông đủ 
quý thầy cô và cựu học 
sinh đã có mặt thật đúng 
giờ. Bầu không khí trở 
nên ồn ào náo nhiệt tiếng 
chào hỏi, tay bắt mặt 
mừng, không ai bảo ai 
mọi người lăng xăng bắt 
tay làm việc, không phân 
biệt ai là trong Ban Tổ 
Chức, ai là khách về tham 
dự. Ôi trân quý làm sao 
cái tình đơn sơ mộc mạc, 
chân tình chỉ có thầy trò 
THĐ mà thôi. 

Đại Hội rất thành công 
quy tụ khoảng 130 CGS 
và CHS từ khắp nơi về 
tham dự, ngoài các CGS 

và CHS ở Cali và các tiểu bang lân cận, còn có 
nhiều thầy cô từ Việt Nam và từ nước láng giềng 
là Canada. 

Cảm động nhất là quý GS từ xa về như GS 
Lê Đức Cửu, Đặng Văn Danh, Nguyễn Ngọc 
Sương, Trần Văn Anh đến từ VN. Từ San Jose 
có GS Phạm Hoàng, Đặng Ngọc Liên, Lê Hồng 
Lệ. Đến từ Massachusetts là GS Trần Văn Em. 
Đặc biệt có sự hiện diện của quý GS trường An 
Mỹ. 

Trong chương trình đại hội, ngoài những tiết 
mục chào mừng quan khách, tạ ơn thầy cô, văn 
nghệ còn có một mục khá đặc biệt. Chị Nguyễn 
Thị Khỏe K3 đã thật linh động, dí dỏm trong 
phần cổ động cho quỹ Tết Thầy, chị đã tạo nên 
một bầu không khí vui cười thoải mái. 

Niềm vui chung là hội đã bầu được tân hội 
trưởng để tiếp tục điều hành hội Ái Hữu chúng 
ta.  

Đại hội kết thúc trong sự luyến tiếc của nhiều 
thầy cô và cựu học sinh. Tình thầy trò, tình bạn 
học THĐ càng gắn bó thiết tha hơn. 

Ngày hôm sau là một ngày du ngoạn gồm có 
69 CGS và CHS tham gia trên một chuyến xe 
buýt và một xe nhỏ cùng  nhau đi thăm những 
thắng cảnh chung quanh vùng Los Angles. 

 
Một số thầy cô và CHS  

trong cuộc họp mặt CGS & HS Trịnh Hoài Đức tại Houston (1/1/2016) 
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Chuyến du ngoạn không ngoài mục đích tạo 
thêm cơ hội để tất cả thầy trò có thêm những 
giây phút bên nhau, trao cho nhau những tình 
cảm thân thương sau bao năm xa cách. 

Cuộc vui nào cũng đến lúc 
phải chia tay… Quyến luyến, 
bùi ngùi… Ngày mai thầy cô về 
lại VN, bạn bè hẹn nhau ngày 
tái ngộ… 

Sau 3 ngày đại hội, một vài 
anh chị em CHS đã rủ nhau đến 
thăm viếng quý thầy cô chung 
quanh vùng quận Cam và xa 
hơn nữa là miền bắc Cali. Tuy 
không nhộn nhịp như ngày đại 
hội nhưng cũng có những tiếng 
cười trìu mến bên những câu 
chuyện dí dỏm thầy kể trò 
nghe, những ánh mắt thân 
thương dâng tràn căn nhà nhỏ. 

Kính thưa quý vị, 
Ngoài những sinh hoạt sống 

động vui tươi, chúng ta cũng có 
những tin buồn, những sự mất 
mát lớn lao với niềm thương tiếc quý thầy cô, 
quý CHS đã lìa trần. Chúng ta bùi ngùi chia tay 
thầy Nguyễn Thanh Liêm, thầy Bùi Thế San, cô 
Châu Thị Đẹp và một số CHS/THĐ. Xin đốt nén 
hương thương tiếc với tấm lòng chân thành biết 
ơn đến quý cô và các bạn đã khuất. 

Kính thưa quý vị, 
Tâm thư này xin chân thành gởi đến quý thầy 

cô và quý anh chị em CHS/THĐ trong và ngoài 
nước, với tất cả tấm lòng biết ơn và cảm tạ của 
Ban Điều Hành chúng tôi. Quý thầy cô và các 
anh chị em đã thương mến, giúp đỡ và cùng 
đồng hành với chúng tôi  nhiều năm qua, nhờ đó 
mà hội vẫn tồn tại và tốt đẹp như hôm nay.  

Chân thành cám ơn quý thầy cô, quý anh chị 
em trong Ban Cố Vấn, Ban Đại Diện, Ban Giao 
Tế Xã Hội, Đại Diện các địa phương đã nhiệt 
tình phục vụ hội chúng ta. 

Đặc biệt cám ơn quý anh chị trong Ban Tổ 
Chức ngày đại hội tháng 7 vừa qua, quý anh chị 
đã hy sinh thì giờ, đóng góp khả năng và nhờ đó 
ngày đại hội thành công tốt đẹp. 

Cám ơn anh Phạm Văn Toàn “rể THĐ” là 
phu quân của chị cả Từ Thị Cảnh K1, anh Lê 
Hữu Nghĩa, quý anh chị và các bạn trong  ban 
văn nghệ, quý anh trong ban trang trí…v…v . 

Lời cám ơn cuối xin chân thành gởi đến Từ 
Minh Tâm chủ bút, quý thầy cô, cùng toàn thể 
quý anh chị em CHS trong Ban Biên Tập đặc san 
Xuân Đinh Dậu đã tặng món quà tinh thần quý 
giá, tràn đầy ý nghĩa cho Hội Ái Hữu chúng ta. 

Một lần nữa trước thềm năm mới Ban Điều 
Hành chúng tôi xin chân thành kính chúc quý 
thầy cô, quý anh chị em CHS/THĐ một Năm 
Mới Đinh Dậu an vui, hạnh phúc. 

Kính chào, 
Hội trưởng. 
Hội AH CGS và HS Trịnh Hoài Đức. 
Nguyễn Kim Nên 
 

 
GS Đặng văn Danh và một số anh chị em CHS 

trong Đại Hội Toàn Cầu THĐ lần thứ 4 
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Vĩnh Xuyên 
  

Ngày còn học tiểu học, tôi rất say mê câu 
chuyện trong sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư kể 
về ông Carnot (1) , một vị quan to làm tể tướng 
nước Pháp. 

Câu chuyện và hình vẽ ông Carnot trong sách 
làm cho trí non nớt của tôi in đậm lòng tri ân quý 
trọng thầy cô giáo. Những bậc thày toàn tâm, 
toàn ý, hết lòng dạy dỗ tôi nên người. 

Mặc dù ông Carnot làm quan to nhưng khi 
đoàn quân đi ngang qua ngôi trường cũ - ngày 
xưa ông học, ông bèn xuống xe, bỏ mặc đoàn tùy 
tùng, đi bộ thẳng vào trường mừng sức khỏe thày 
cũ của mình: 

“Carnot ghé lại ngôi trường xưa 
Bỏ mặc tùy tùng kẻ đón đưa 
Chạy thẳng chào thầy mừng sức khỏe 
Vòng tay cúi lễ: Con xin thưa”… 
 Đương nhiên, ông thầy râu tóc bạc phơ, ra 

tận cửa lớp đón học trò, hả dạ vui mừng vì có 
người học trò ngoan, chẳng bõ công mình dạy 
dỗ. Hình ảnh đẹp ấy đã ghi đậm vào tâm trí các 
thế hệ chúng ta cho đến tận hôm nay. 

Ngày ấy chưa có ngày 20/11 như bây giờ, 
nhưng tinh thần nho giáo đã thể hiện trong văn 
hóa dân gian “Quân, Sư, Phụ”. Từ đó  dân tộc 
Việt Nam chúng ta  có ngày Tết thầy: 

Mồng một là Tết nhà Cha 
Mồng hai nhà Mẹ 
Mồng ba nhà Thầy 
Nói chung ba ngày nầy là thiêng liêng nhất. 
Ngày mồng một đầu năm phải là nhà bên nội. 

Mồng hai Tết vẫn đậm đà, đó là lúc về thăm quê 
mẹ, quê ngoại để chúc Tết các bậc bề trên. Mồng 
ba vẫn còn Tết nên vẫn còn cho nghỉ lễ, để thăm 
hỏi chúc mừng… Và đặc biệt ngày này chính là 
ngày của học trò đi thăm và chúc Tết Thầy. 

Dù ngày nay là người nông dân tay lấm chân 
bùn hay ông nọ bà kia, lên xe, xuống ngựa, xênh 
xang mũ áo…và cho dù, nay vẫn ngụ ở nơi làng 
quê hoặc đã muôn dặm hải hồ, kinh thành hoa lệ, 
tới năm châu bốn biển… người học trò đều tự 

cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đi chúc Tết 
Thầy, nói gọn là “Tết Thầy” 

Theo phong tục, từ trước Tết nhiều ngày, học 
trò thường đến nhà thầy, mang theo chút lễ vật 
gọi là chút tình nghĩa, có khi đơn sơ, cây nhà lá 
vườn hay một phong bánh , gói trà ngon … Để 
rồi mồng ba đến nhà thầy lễ trước bàn thờ, sau 
đó cầu chúc thầy cùng gia quyến an khang, thịnh 
vượng… 

 

 
 
 Đi Tết Thầy, nếu còn nhỏ có ba mẹ đi cùng. 

Nếu trưởng thành, tự đi một mình hoặc cùng đi 
với bạn đồng môn. Đến nhà thầy phải áo quần 
chỉnh tề, nói năng nghiêm trang, lễ phép… Nếu 
thầy nhờ trò đi pha trà thì xem như đó là một 
vinh dự, vì vẫn được thầy coi mình là học trò cũ 
như ngày nào… 

Thường là, càng có học vị, có quyền cao 
chức trọng, người học trò xưa càng khiêm 
nhường lễ phép 

Tết Thầy là nét đẹp văn hóa có từ lâu đời, đã 
ăn sâu vào ý thức, từ học trò đến các bậc cha mẹ 
học trò. Người xưa nói: “Chỉ lễ bạc tâm thành là 
được”. Điều đó có nghĩa: “Không cần vàng bạc 
châu báu, mâm cao, chỉ cần tấm lòng chân thành, 
thể hiện nhân cách sống là đủ” 

Ngày nay, con người và nếp sống có đổi khác 
nhưng có một điều không khác là tình thầy trò 
vẫn được giữ y nguyên lễ giáo. Thầy vẫn ra thầy, 
trò vẫn ra trò. 
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Tuy về sau, phong tục Tết Thầy đã bị mờ 
nhạt đi phần nào, nhưng trên khắp mọi miền đất 
nước, mỗi độ xuân về, các nếp sống đẹp lại có 
điều kiện phục hồi và phát triển. Tục Tết Thầy là 
một trong nét đẹp ấy, đang được phục hồi và 
phát triển ở khắp nơi như các trường học tổ chức 
“Mừng Ngày Nhà Giáo”, để người học trò có dịp 
bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo, thể hiện sự tri 
ân, quý trọng Thầy Cô… 

Người viết bài nầy, dưới góc nhìn có phần 
chủ quan và thật khiêm tốn, để phải công nhận 
rằng, các thầy trò trường Trịnh Hoài Đức, từ lâu 
đã gìn giữ, phát huy và tôn vinh nét đẹp văn hóa 
ấy bằng các việc làm hết sức có ý nghĩa, thiết 
thực: “Mở trang mạng liên lạc CGS & HS THĐ 
(Website: trinhhoaiduc.netfirms.com), thành lập 
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh, tương thân tương trợ 
và tổ chức các buổi họp mặt ở hải ngoại cũng 
như ở trong nước thường xuyên, thường kỳ mỗi 
năm v.v…” làm cho tình thầy trò ngày càng 
thấm đậm và sâu sắc. 

Nhân ngày xuân Đinh Dậu, nhắc lại một nét 
đẹp xưa, một thuần phong mỹ tục lâu đời, âu đó 
cũng là “giữ gìn và phát huy cái hay, cái đẹp 
truyền thống mà bao đời ông cha ta đã truyền 
lại”. 

  
“Tôi nay ở tuổi cổ lai hy, 
Thấy mạng trường mình sung sướng chi, 
An ủi cuộc đời vui nghiệp giáo… 
Tục xưa, nét đẹp mãi còn ghi”. 
 
(1) Tên vị quan to thời Pháp. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 Thơ: 
 
Chúc Xuân 
Trần Anh 
 
Tết tới, xuân lai, mến chúc nhau: 
Thầy - trò Hoài Đức: y ngày nào! 
Tình: thâm, bát ngát như Đông hải, 
Nghĩa: nặng, vô vàn tựa Thái san! 
Đằng đẵng thời gian: vàng thử lửa, 
Nghìn trùng xa cách, gặp hàng năm! 
Tay nâng xuân tửu mừng năm mới, 
Lòng nở hoa mai, hương ngập tràn .... 
 
Nghĩa Thầy Tình Bạn 
 
Hồ Nguyễn  
(Kính tặng thầy trò Trịnh Hoài Đức) 
 
Tình nghĩa thầy trò bởi kiếp duyên, 
Đồng môn chung học thiết tha niềm. 
Nghĩa thầy một thuở luôn lưu dấu, 
Tình bạn chung thời giữ thắm kiên. 
Biển có sóng cao thuyền vững lái, 
Dòng đời xoay chuyển vẹn tâm nguyền. 
May duyên hội ngộ miền lưu lạc, 
Nghĩa bạn tình thầy vẫn vẹn nguyên. 
(14-10-16) 
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Cao Quế Lâm 

 
Bạn thân, 
Gởi bạn bài viết ngắn. Nếu đâu đó trong 

những dòng tự sự đơn sơ, bạn có thoáng gặp 
bóng hình mình, thì cứ xem như tôi đang viết 
dùm bạn về một khoảng đời đã qua, đã xa…. 
 

Tôi trở mình ngồi dậy, với tay bật công-tắc 
đèn ngủ đầu giường, uống vội viên thuốc cảm.  
Trận cúm “định kỳ” cuối năm vật tôi tơi tả hơn 
con mèo mắc nước ngày mưa.  Lơ đãng liếc nhìn 
xung quanh, ánh mắt tôi chạm vào màu đỏ của tờ 
lịch trên tường: 20 tháng Chạp. Ngày gì ta ? Cố 
định thần để nhớ : Ồ! 20 Tết rồi sao ?. Vậy là chỉ 
còn đôi ba hôm nữa là đưa Ông Táo về trời.  Gần 
Tết rồi.  Cuộc sống tất bật, đa đoan đã làm tôi 
quên đi ngày tháng.  Bất giác, những kỷ niệm cũ 
ùa về như nước lũ tràn bờ ….. 
   ….. Tôi đã trải qua những năm tháng tuổi thơ 
hồn nhiên, bình yên ở Bình Dương.  Đó là những 
năm đầu của thập niên 1980. Cuộc sống khó 
khăn của những năm đầu thời bao cấp đã làm 
cho những đứa trẻ đang lớn như tôi cũng phải 
bương chải và năng động sớm hơn.  Do thiếu 
thốn mọi điều nên đứa nào cũng mong đến Tết.  
Sẽ được ăn ngon hơn ngày thường, khỏi phải làm 
công chuyện, được mặc áo mới và được cả tiền lì 
xì. Vì vậy chuẩn bị đón Tết- như một thông lệ- 
đã được chuẩn bị từ nhiều tuần trước đó.  Khi tiết 
trời bắt đầu se lạnh, chừng đâu mùng 9, mùng 10 
tháng Chạp gì đó là tôi khởi đầu bằng việc lặt lá 
mai.  Những  năm đầu do không biết canh tiết 
trời nên mai không nở đúng ngày. Sau nhờ cậu 
Tám tôi chỉ bảo nên năm nào mai cũng nở đúng 
ngày Nguyên Đán.  Canh tiết trời là vầy: sau khi 
lặt lá, nếu thấy nụ búp quá thì tưới thường hơn 
bằng nước ấm, thúc mai mau nở. Còn nếu nụ 
căng thì hãm bớt lại bằng cách tưới nhiều nước 
lạnh.  Cứ thế mà cội mai vàng năm cánh của tôi 
năm nào cũng mãn khai như ý đúng ngày đầu 

năm.  Lật bật vài hôm thì đến ngày thu hoạch 
kiệu. Từ 3 giờ sáng, má con tôi đã lui cui trong 
công việc dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn 
dầu mang theo. Cảm giác lạnh chen lẫn với cơn 
buồn ngủ, cộng thêm phần sình bùn nhớp nháp 
và thêm những con bù mắt bé tí nhưng chích 
ngứa kinh hồn làm tôi chán nản hết sức.  Nhưng 
cứ nghĩ tới ít tiếng đồng hồ nữa là sẽ có tiền sau 
khi cân bán cho thương lái, là tôi lại lên tinh thần 
ngay.  Công việc thu hoạch kéo dài cả tuần lễ, và 
có tiền tươi ăn Tết lớn rồi.  Sau khi đưa ông Táo 
về trời ngày 23 tháng Chạp là tôi đi lùng xin chặt 
nhánh mai về chưng trong nhà.  Cùng là chòm 
xóm, có nhau những lúc tối lửa tắt đèn, nên 
không ai lấy tiền, mà chỉ cho không. Tôi lựa 
những cội mai già, cành to mà chặt. Mai không 
được chặt cù nhầy, mà phải chặt thật ngọt bằng 
dao bén. Sau đó, phải hơ vết chặt bằng lửa liền 
để nụ không rụng và sau đó là bông lâu tàn. Cắt 
tỉa gọn gàng nhánh mai đầy nụ, thả thêm vào 
trong  chiếc độc bình thêm 2 viên Aspirin thì cứ 
yên chí lớn thể nào bình mai  cũng sẽ nở vàng 
một góc nhà đúng ngày đầu năm.  Càng gần đến 
Tết thì thời gian chừng như sắp hết mà công việc 
thì như lại thêm ra.  Việc làm tôi sợ và ngán nhất 
là phải lau chùi lư hương bàn thờ tổ tiên. Những 
chiếc lư đồng xám xịt sau một năm ám đầy bụi 
bặm và khói nhang được tôi tỉ mỉ đánh bóng 
bằng cát suối mịn màng, phải hơn buổi mới 
xong.  Tới 26 Tết thì má con tôi bắt tay vào làm 
mứt.  Năm nào cũng vậy, má tôi phụ trách làm 
mứt tắc (trái hạnh) và mứt chùm ruột. Thì cây 
nhà lá vườn mà, đỡ tốn tiền để mua.  Còn tôi thì 
phụ trách phần làm mứt dừa.  Cây dừa đầu ngõ 
của má tôi cho những trái có cơm rất dầy.  Bình 
Dương thời bao cấp cúp điện triền miên, các bác 
công ty “nhà đèn” cúp điện những nơi xa như 
xóm nhà tôi không cần nguyên tắc hay qui tắc gì 
cả.  Chỉ cần biết tới tối bật công-tắc bóng đèn mà 
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không thấy ánh sáng thì có nghĩa là bị các bác 
cúp điện rồi.  Đơn giản quá hen ? Nhưng gì thì 
gì, như một kỷ luật má tôi đã đặt ra, có điện hay 
không thì cũng làm mứt vào đêm 26.  Má tôi làm 
việc rất nghiêm túc nên phần mứt nào bà làm 
xong cũng đều rất đẹp và ngon.  Tôi phần thì 
chểnh mảng, phần thì lười biếng bẩm sinh, nên 
khi sên xong chảo mứt dừa thì cháy xém mất 7 
còn 3.  Lại bị la thêm một phen tắt bếp.  Nhưng 
mà đâu có sao, chảo mứt đó chui vô bụng tôi gần 
hết như đoạn cuối của một kết cuộc “có hậu”.  
Sau đó, má tôi phải bỏ ra một đêm để làm chảo 
khác.  Đầu năm khách đến chơi, ai cũng trầm trồ 
những sợi mứt trắng, dài, giòn rụm. Và không 
cần phải hỏi thì cũng cứ y như rằng cái thằng tôi 
sẽ vênh cái mặt lên trời và “vô tư” nhận 
rằng:”Con sên mứt đó, đẹp không…?”.  Má tôi 
cười cười, chêm thêm :” Ừ, thì nó làm đó…”. 
Chỉ có người trong cuộc mới rõ sự tình, nhưng 
có mẹ nào nỡ bêu xấu con mình - dù rằng nó 
không xứng đáng - phải không?  Cao điểm của 
những ngày chộn rộn đón Tết của tôi là đêm 29 
(năm nào tháng Chạp thiếu thì sẽ là đêm 28).  
Đặc biệt vì đó là đêm thức canh nồi bánh tét.  
Những đòn bánh tét má tôi tự gói lấy bằng tất cả 
công sức và sự tự hào của bà.  Này nhé, trước hết 
là lá chuối và dây buộc.  Từ mấy hôm trước, má 
tôi đã chuẩn bị cắt tỉa lá từ những cây chuối hột 
sau vườn. Phải là chuối hột thì bánh mới thơm. 
Kế đến là nếp, đậu xanh, đậu đen… Tất cả 
những thứ đó cũng là do má tôi ra công trồng 
lấy.  Ngay cả mớ lá dứa để bánh được xanh và 
thơm thêm thì cũng được trồng ngay dưới sàn 
rửa chén sau hè.  Ngay cả thịt, mỡ làm nhân 
bánh cũng không phải mua.  Năm nào má tôi 
cũng bán heo thịt khoảng 20 tháng Chạp, người 
mua cho lại vài kí ân tình cộng thêm vài kí bán 
giá tượng trưng.  Vậy là trọn vẹn nồi bánh ngạt 
ngào rồi nhé.  Phần cuối cùng là củi lửa cho cả 
một đêm.  Từ nhiều tháng trước, tôi và anh Tâm 
tôi đã moi một gốc mít già. Củi từ thân mít rất 
mau tàn, mất công phải coi tiếp thường xuyên. 
Củi chẻ ra từ gốc cháy chậm, lâu tàn, giữ lửa rất 
lâu.  Má tôi gói bánh gần suốt cả ngày, tới chập 
tối là cho vô nồi.  Bên bếp lửa bập bùng, tôi cứ 
loi choi như con gà giò ngứa cổ cứ đòi gáy sáng 
báo bình minh.  Về khuya, chịu hết nổi, tôi bỏ 
cuộc, nằm ngáy khò khò… Sáng thức dậy, nhìn 

mấy chục đòn bánh tét đẹp đẽ treo tòn ten trên 
khúc tầm vông chờ ráo nước mà cứ tiếc hoài 
:” Sao má không kêu con dậy vớt bánh.  Thiệt 
là….”…. 
      … Thời gian cứ thế trôi qua, ngày vui rồi 
cũng trôi xa.  Mùa hè 1989, gia đình tôi rời Việt 
Nam sang Mỹ định cư, bắt đầu một chương mới 
của cuộc đời.  Tạm biệt ánh lửa hồng của nồi 
bánh tét cuối năm.  Giã từ những ấp ủ, mộng mơ 
của thời mới lớn… Tôi lăn xả, lao đầu vào cuộc 
mưu sinh.  Cuộc sống chừng như là tam giác 
khép kín giữa giảng đường, chỗ làm và chiếc 
giường nhỏ qua đêm.  Thành phố nơi tôi ở khi ấy 
xa khu người Việt, phần thì bận rộn với công 
việc và học hành, nên Tết cũng chỉ là sự kiện 
thoáng qua, như trăm ngàn sự kiện thoáng qua.  
Nồi bánh tét của má tôi bây giờ  không còn được 
chăm bên bếp lửa bập bùng, vật liệu giờ toàn là 
hàng chợ được nấu trên bếp ga tiện nghi và tôi 
cũng không còn cái cảm giác háo hức, chờ đợi 
thâu đêm… Cơ may đưa đẩy, 10 năm sau, gia 
đình tôi dọn về Little Saigon.  Có lẽ không nơi 
nào trên trái đất này - ngoài lãnh thổ Việt Nam- 
người Việt ăn Tết tưng bừng, nhộn nhịp như 
người Việt nơi đây.  Sau tiếng pháo giao thừa 
mở màn của những chùa lớn trong vùng, cả khu 
Little Saigon như bùng lên trong cơn mưa pháo 
Tết.  Suốt gần nửa tiếng đồng hồ sau Giao Thừa, 
tiếng pháo rền vang khắp nơi.  Ban đầu những 
con chó còn lạ lẫm sủa nồ, sau nghe pháo nổ lớn 
và gần quá nên chúng chui vô góc nhà trốn biệt, 
vì gần như nhà Việt Nam nào cũng đốt ít nhất vài 
phong. Cư dân Mỹ, Mễ trong vùng chừng cũng 
“quen”, nên cũng chẳng than phiền chi cả.  Và 
cứ thế, tiếng pháo cứ đì đùng, râm ran suốt cả 3 
ngày Tết.  Màu đỏ xác pháo vương đầy lối 
những cơ sở thương mại quanh vùng…. 
       … Tiếng hát rộn ràng của bé Xuân Mai kéo 
tôi về với hiện tại :”…. Tết, tết, tết, tết đến rồi.  
Tết đến trong tim mọi người.…”.  Chợt nhớ thêm 
rằng một hôm nào đó, con tôi đã hỏi để được đi 
chợ Tết Bolsa mà tôi đã vô tình lơ đãng, quên 
ngang… Mắt nặng dần, thuốc đã thấm… Tôi 
đang chìm vào giấc ngủ muộn màng.  Mơ hồ xa 
xa có bếp lửa bập bùng nồi bánh cuối năm, 
người mẹ châm củi và cậu nhỏ loi choi.  Có tiếng 
hát, có nụ cười và cả tuổi thơ bay…. 
(Westminster, Jan. 30, 2016) 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017       TRANG 11

 

 
 

GS Phạm Đức Liên 
 

Đón xuân Đinh Dậu (2016), toàn dân Việt 
Nam hướng về Mùa Xuân Kỷ Dậu (1789): trưa 
ngày mùng 5 Tết, dẹp tan 20 vạn quân Tàu, Đại 
Đế Quang Trung và binh sĩ, nhân dân, … cùng 
ăn Tết Kỷ Dậu ở Thăng Long (Hà Nội), Đại Việt 
sạch bóng quân thù. 
 

“Nam quốc sơn hà nam đế cư, 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư, 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, 
Nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư !” 
(Lý Thường Kiệt) 

 
A. Dẫn nhập: 

1. Lịch sử Việt Nam là một chuỗi năm 
tháng dài thật dài đầy mồ hôi nước mắt, máu đổ 
thịt rơi, nhiều khi đến tủi nhục… Có đến hàng 
chục triệu đồng bào đã hy sinh cho tổ quốc để: 

a.  Đấu tranh cho sự trường tồn của nòi 
giống Lạc Hồng. Từ khởi thủy, hàng trăm bộ lạc 
(Bách Việt) sống rải rác ở bình nguyên sông 
Dương Tử (còn gọi là Trường Giang – Yangtze 
River dài 6,300 km). Thế rồi Hán tộc, một bộ lạc 
hùng mạnh nhất, dữ tợn nhất đã đồng hóa, đè bẹp 
tất cả. Không chịu khuất phục, nhóm người Lạc 
Việt đã âm thầm theo đàn chim Lạc Việt (mỗi 
mùa đông, chim bay từng đàn về phía nam ấm 
áp), men theo những con sông, những thung lũng 
nguy hiểm mà xuôi Nam: “Châu thổ Hồng Hà là 
cái nôi của dân tộc Việt Nam”, cho giống nòi 
được tồn tại. 

b. Tranh đấu không ngừng cho bành trướng 
và bảo vệ lãnh thổ: từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà 
Mau = Vietnam our beloved country. Vietnam, 
our great people. 

2. Dân tộc Việt Nam đã chiến đấu cam go, 
có nhiều lúc tưởng chừng như mất nước vì quân 
thù Bắc phương mạnh quá, thâm độc lắm!, 
nhưng với sức mạnh toàn dân, chúng ta đã có 
những chiến công vang dội. Một trong những 

cuộc đấu tranh oai hùng đó là: Vua Quang Trung 
đại phá quân Thanh (1789). 

 
B. Chiến thắng năm Kỷ Dậu: 

I. Quân Thanh xâm chiếm nước ta: 
1. Tháng 4 năm 1788, vua Lê Chiêu Thống 

(do Nguyễn Huệ tôn lên làm vua từ tháng 7, 
1786 sau khi vua Lê Hiển Tông băng hà) đã trốn 
khỏi kinh đô Thăng Long chạy qua Tàu cầu cứu 
vua Càn Long của nhà Thanh. Được thời cơ và 
muốn chiếm nước Nam, vua Càn Long sai Tổng 
Đốc Lưỡng Quảng (Quảng Đông và Quảng Tây) 
là Tôn Sĩ Nghị cùng tướng Sầm Nghi Đống đem 
200,000 quân Thanh hộ tống Lê Chiêu Thống 
qua Ải Nam Quan để về nước tháng 11 năm 
1788. 

Quân Thanh như vũ bão, đông và mạnh, tiến 
vào Thăng Long như chỗ không người. Tôn Sĩ 
Nghị dự định ngày mùng 6 Tết Kỷ Dậu (1789) sẽ 
tiếp tục Nam tiến để tiêu diệt Tây Sơn. Tướng 
Ngô văn Sở di tản chiến thuật về cố thủ ở Tam 
Điệp. 

1. Thời điểm nầy là lúc vô cùng khó khăn 
cho Tây Sơn (Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, 
Nguyễn Lữ khởi nghĩa từ Bình Định năm 1771): 

a. Vua anh (Nguyễn Nhạc – Thái Đức - từ 
năm 1778) qua đời vì tuổi già, tất cả quyền lực 
về tay Nguyễn Huệ. 

b. Mặt trận Nam hà nguy kịch: từ tháng 7, 
8 năm 1787, chúa Nguyễn Ánh từ Xiêm La (Thái 
Lan) về chiêu mộ binh sĩ lấy lại Gia Định khiến 
Nguyễn Lữ phải bỏ thành rút về Quy Nhơn để 
tướng Phạm văn Tham một mình buồm lái với 
cuồng phong ! 

2. Để an lòng dân, tại Phú Xuân (Huế) ngày 
25 tháng 11 năm Mậu Thân (22 tháng 12 năm 
1788), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đăng 
quang lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang 
Trung và tổ chức duyệt binh khiến lòng quân nô 
nức, lòng dân phấn khởi. Vua Quang Trung là 
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một nhà lãnh đạo đại tài, rất lanh trí, cực kỳ 
thông minh và giải quyết vấn đề thật nhanh. Ngài 
và bộ tham mưu lấy quyết định: Bắc tiến, diệt 
quân xâm lược trước. Ra lệnh cho tướng Phạm 
văn Tham đánh cầm chân Nguyễn Ánh chờ ngày 
tổng phản công ở Nam hà. 
 

 
Vua Quang Trung lên ngôi hoàng đế 

 
II. Hành quân ra Bắc:  

      Từ Phú Xuân (Huế), đại quân Quang Trung 
tiến ra Bắc ngày 22 tháng 12 năm 1788: 

1. Ngày 26 tháng 12, 1788 (29 tháng 11, 
Mậu Thân) đoàn quân quyết thắng tới Nghệ An: 

a.  Quang Trung tuyển thêm lính và huấn 
luyện thần tốc. 

b. Chỉnh đốn lực lượng. Quân số lên đến 
100,000 (mười vạn) và đội tượng binh với 200 
voi chiến. 

2. Ngài chia quân lính ra làm 5 đạo: Tiền 
quân (Đô Đốc Bảo), Trung Quân (Quang Trung), 
Hữu Quân (hai Đô Đốc Lộc và Tuyết), Hậu 
Quân và Tả Quân (Đô Đốc Long). Xin độc giả 
theo sát bản đồ hành quân của đoàn quân đại 
thắng do tác giả vẽ (trang sau). 

3. Ngày 15 tháng 1, 1789 (20 tháng chạp 
năm Mậu Thân), Quang Trung đến Tam Điệp 
(rặng núi đá vôi chạy theo hướng tây bắc – đông 
nam dài 80 km bề ngang chừng 3-8 km và cao 
khoảng 200 mét là ranh giới giữa bình nguyên 
sông Hồng và châu thổ sông Mã đồng thời cũng 
là ranh giới hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa) 
gặp tướng tư lệnh tiền phương Ngô văn Sở. vua 
tôi ôm nhau hẹn giờ vào Thăng Long. 

Ngài rà soát lại 5 đạo quân (trung bình mỗi đạo 
tương đương một quân đoàn với 2 sư đoàn), cho  
binh sĩ nghỉ ngơi và ăn Tết Kỷ Dậu (1789) trước 
rồi hẹn: “Đến ngày mùng 7 Tết Kỷ Dậu sẽ toàn 
thắng ở Thăng Long ăn Tết nữa”. 
 

III. Đại thắng quân Thanh: 
Từ Tam Điệp ngày 30 tháng chạp, Mậu Thân, 

Quang Trung khai hỏa cho cuộc tổng tấn công 
tiêu diệt quân Thanh. 

1. Mặt trận chính: 
a.  Ngày đêm 30 tháng chạp, năm Mậu 

Thân Đô Đốc Bảo đã tiêu diệt hoàn toàn những 
tiền đồn phía nam Thăng Long của Lê Chiêu 
Thống (vòng ngoài), không cho một quân địch 
chạy thoát. Rồi quân Tây Sơn đánh tan quân 
Thanh ở những chốt Giản Khẩu, Nguyệt Khuyết, 
và Nhật Tảo … 

b. Quang Trung áp sát đồn Hà Hồi, tấn 
công ào ạt và Hà Hồi thất thủ đêm mùng 4 Tết 
Kỷ Dậu, 1789. 

Xin nhìn sang mặt trận phía tây của Đô Đốc 
Long: cùng đêm mùng 4 Tết Kỷ Dậu, quân Tây 
Sơn từ Nhân Mục (Mộc) chọc thủng phòng tuyến 
quân Thanh ở chốt Khương Thượng khiến tướng 
Sầm Nghi Đống phải tự tử và quân Đại Thanh 
chết như rạ. Xác chết chất thành đống và được 
gọi là Gò Đống Đa (hàng vạn lính) 

Sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, Quang 
Trung tổng công kích đồn Ngọc Hồi (ngõ vào 
Thăng Long) các tướng của địch chết gần hết. 
Quân Thanh chạy tán loạn và rút lui qua ngả 
sông Hồng. Để chặn quân Tây Sơn đuổi theo, 
Tôn Sĩ Nghị ra lệnh cắt cầu phao!. Quân Thanh 
chết hàng vạn, xác chết bềnh bồng trên dòng 
sông. 

Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, Quang Trung 
vào thành Thăng Long sớm hơn dự tính 2 ngày. 

2. Mặt trận phía tây: 
a.  Như  đã trình bày ở trên (mặt trận 

chính): đêm mùng 4 Tết Kỷ Dậu. 
b. Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (1789) Đô 

Đốc Long vây sát chốt Tây Long và Tây Long 
thất thủ khiến Tôn Sĩ Nghị phải vội vã chạy thoát 
thân không kịp đem theo ấn tín! Vua Lê Chiêu 
Thống cũng chạy theo cùng tàn quân Đại Thanh 
qua Tàu. 

3. Mặt trận phía đông:  
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 Đúng như kế hoạch hành quân của vua 
Quang Trung, hai Đô Đốc Lộc và Tuyết dùng tàu 
thuyền vượt biển, vượt sông để đến phía bắc 
sông Hồng chặn đường rút lui của địch. Quân 
Tây Sơn đã đuổi quân Thanh ra khỏi Ải Nam 
Quan của Đại Việt. Người dân Tàu dọc biên giới 

quá sợ hãi đã tranh nhau bồng bế chạy loạn vì sợ 
quân Nam tràn qua biên giới tấn công. 

Thủy bộ đã hành quân nhịp nhàng cho toàn 
dân Đại Việt và Đại Đế Quang Trung đến thắng 
lợi cuối cùng. Quả là một chiến công hào hùng, 
oanh liệt ! 

 

Sơ đồ hành quân Bắc Tiến của vua Quang Trung (do tác giả vẽ) 
 
 



TRANG 14                                             Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017 

 

C. Lời kết: 
1. Thiên tài dân tộc: 

a.  Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân, Bắc 
Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy 
niên hiệu là Quang Trung, ngài đã tổ chức một 
cuộc diễn binh vĩ đại ở Phú Xuân : 

- Như để đánh dấu ngày Lễ Đăng Quang, 
ngay sau lễ duyệt quân. 

- Cho lòng quân phấn khởi, cho lòng người 
nô nức. Ngài là một nhà chiến tranh chánh trị tài 
ba. Ngài hiểu “lòng dân là ý trời” và “Dân vi 
quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”… Quang 
Trung = vì dân, bởi dân, cho dân…  

Ngay sau lễ duyệt quân, thì Quang Trung 
xuất quân để Bắc Tiến tiêu diệt quân Đại Thanh 
(trực chỉ Nghệ An rồi Tam Điệp): quân dân một 
lòng. 

Trưa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu: Quang Trung 
vào thành Thăng Long ăn mừng sau khi dẹp tan 
200,000 quân Tàu. Áo ngự bào của ngài còn sặc 
mùi thuốc súng !. Ôi oai phong, ôi lẫm liệt biết 
bao ! 
 

 
Giữa tiếng hò reo vui mừng của quân sĩ, áo bào 
còn vương mùi thuốc súng, vua Quang Trung 
tiến vào thành Thăng Long sau khi quét sạch 

200,000 quân Thanh ra khỏi Đại Việt. 
 

b. Chỉ trong 31 ngày, nhân dân Đại Việt và 
Vua Quang Trung đã chiến thắng quân Thanh 
của Càn Long. Đây là một cuộc chiến thần tốc, 
hỏa tốc, một cuộc chiến thiên thần có lẽ vô tiền 
khoáng hậu trong lịch sử nhân loại. Khí thiêng 
sông núi và hồn thiêng dân tộc đã hun đúc ý chí 
của toàn dân vượt lên tất cả bão tố trong lò khói 

lửa của chiến trường”. Đại Việt vạn tuế!. Quang 
Trung vạn tuế! Ngài là danh tướng bách chiến 
bách thắng, hơn cả người cùng thời là Đại Đế 
Napoléon Bonaparte (1769-1821) của nước Pháp 
(tuy Napoléon đánh thắng nhiều trận ở Châu Âu 
nhưng đã từng thua quân Nga (năm 1812) và 
Anh trong trận Waterloo (năm 1815) và bị đày ra 
đảo St. Helene). 

2. Bài học lịch sử: 
Lịch sử hôm qua là bài học hôm nay, thế 

nhưng nhiều nhà chánh trị đã quên !! 
a. Làm chánh trị thì phải luôn ghi nhớ: 

“Dân vi quí” – ý dân là ý trời.  Phải đi sát với 
thực tế. Phải tam cùng với dân: cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm để mà hiểu lòng dân. Ở Mỹ, giai cấp 
trung lưu chiếm 51% lực lượng lao động với lợi 
tức trung bình $83,500. Họ là thành trì của xã 
hội tư bản. Thế nhưng càng ngày cuộc sống của 
họ càng khốn cùng (không nuôi nổi con học đại 
học!). Trong suốt 15 năm qua, các chánh trị gia 
của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cũng như 
giới truyền thông (media) đã không hiểu lòng 
người vì: 

- Dân chủ = đảng của giới quí tộc (Party of 
Elites). 

- Cộng Hòa = đảng của giới thượng lưu 
(Party of Elites). 

- Truyền thông = truyền thông của giới 
giàu sang ( Media of Elites). 

Điều buồn nhứt là những chánh trị gia còn trẻ 
(sinh năm 1961, 1964…) xuất thân từ giới tiện 
dân, người nghèo… mà lại say sưa với bả vinh 
hoa phú quí lúc ở chánh quyền mà quên dân 
nghèo !  

b.  Không hiểu lòng dân nghèo (70%) là 
một lỗi lớn lắm cho quí vị chánh trị gia. Sanh ra 
trong nhung lụa, sống trong nhung gấm (gia tài 
3.7 tỉ đô la theo Forbes, August 2016) thế nhưng 
đi sát với dân nghèo (dân vùng xa, nhà quê, 
thành phố nhỏ..) và hiểu dân: Trump đã thắng. 

Xem chánh trị nước Mỹ phải chăng cũng là 
bài học cho nước nhà!.  

***** 
Đầu năm Đinh Dậu kính chúc quý vị giáo sư 

và CHSTrịnh Hoài Đức cùng quí quyến một năm 
mới mạnh khỏe, ấm áp tình người, và một mùa 
xuân Đinh Dậu tường thụy và đầm ấm tình 
thương./. 
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Từ Minh Tâm 

Đặc san xuân Trịnh Hoài Đức năm Bính 
Thân 2016 đã trình bày về các trường phổ thông 
ở Bình Dương. Năm nay xin tiếp tục nói về các 
trường dạy nghề và trường của người Hoa.  
 
Các trường dạy nghề: 
 

Trường Mỹ Thuật:  
Đây là một ngôi trường có 

lịch sử lâu dài. Trường do 
người Pháp thành lập năm 
1901với tên gọi là École d’Art 
Indigène de Thudaumot 
(Trường Mỹ Nghệ Bản Xứ 
Thủ Dầu Một ). Đến năm 
1932 trường đổi tên là École 
d’Art Appliqué de Thudaumot 
(Trường Mỹ Nghệ Thực Hành 
Thủ Dầu Một). Dân gian 
thường gọi đây là trường Bá 
Nghệ, tuy nhiên lúc đầu 
trường chỉ đào tạo 4 ngành 
chính là:  

Làm mộc, đóng bàn ghế. 
Sơn mài. 
Điêu khắc. 
Vẽ kiểu mộc và trang trí. 
Năm 1964, trường được 

viện trợ của Mỹ giúp thêm nhiều máy móc và 
đổi tên là Trường Kỹ Thuật  Bình Dương với 
một số ngành nghề mới như kỹ nghệ sắt, điện kỹ 
nghệ … (Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng 
trường đổi tên là Kỹ Thuật thật ra cũng không 
đúng lắm vì dạy Mỹ Thuật nhiều hơn và số lớp 
học về Kỹ Thuật còn ít và chưa đáp ứng đúng 
nhu cầu của một trường Kỹ Thuật). 

Từ khi thành lập trường Mỹ Thuật đào tạo 
không nhiều nghệ nhân nhưng họ đã đem lại 
tiếng tốt cho tỉnh nhà. Học sinh tốt nghiệp từ 
trường đã mở nhiều cơ sở kinh doanh thủ công 
mỹ nghệ với những sản phẩm lừng danh khắp 
nơi như các hãng sơn mài: Thanh Lễ (Trương 

văn Thanh, Nguyễn thành Lễ), Trần Hà, Lại Lô 
(Đặng Thành Nghị), Văn Thoạt, Sông Gianh, 
Phát Anh, Cảnh An… Nhiều điêu khắc gia, hoạ 
sĩ tốt nghiệp từ trường đã trở nên nổi tiếng như: 
Nguyễn Văn Yến, Nguyễn Văn Thạnh, Lê Thành 
Nhơn, Hồ Hữu Thủ, La Toàn Vinh…  

Ngày nay, trường có tên là Trường Trung 

Cấp Mỹ Thuật Bình Dương đào tạo hệ trung học 
cơ sở (4 năm) và trung học phổ thông (2 năm) 
với các ngành: 

Đồ hoạ công thương nghiệp. 
Sơn mài trang trí. 
Điêu khắc trang trí. 
Thiết kế đồ gỗ và Trang trí nội thất. 
Thiết kế thời trang. 

 
Trường Nông Lâm Bến Cát: 

Bên cạnh Trường Giáo Dục Thiếu Niên Ông 
Yệm, năm 1897, ở Bến Cát còn có Trung Tâm 
Thử Nghiệm Canh Nông Ông Yệm. Đây là nơi 
trồng thử các loại cây mà người Pháp dự định sẽ 

 
Một số thầy của Trường Kỹ Thuật Bình Dương trước 1975  

(ảnh của Tài Nguyễn) 
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trồng ở Nam Kỳ như cà phê, ca cao, cao su … 
Năm 1917, Pháp mở trường Nông Lâm Bến Cát 
với mục đích đào tạo nhân viên trung cấp về 
nông lâm nghiệp để trở thành đốc công, giám thị 
cho các đồn điền tại các địa phương lân cận. 
Chương trình học sẽ là 2 năm. Năm 1918, tuyển 
lớp đầu tiên với 28 học viên và có 16 học viên 
tốt nghiệp. Do chiến tranh, sau nầy trường nầy 
không còn hoạt động. 

 
Trường Nông Lâm Súc: 

Tiền thân của trường Nông Lâm Súc chính là 
trường Cộng Đồng. Học sinh trường Cộng Đồng 
Búng sau khi hết tiểu học được tiếp tục học lên 
trung học tại trường. Đến năm 1964 thì trường 
Nông Lâm Súc được chánh thức thành lập. Vị 
hiệu trưởng đầu tiên của trường là thầy Trần 
Hồng Đức sau đó là Kỹ Sư Huỳnh Kim Ngọc. 
Lúc đó, cơ sở của trường được xây cất thêm một 
dãy lầu ở phía sau trường Cộng Đồng nhưng 
phương tiện chuyên môn hay các nhà trại về các 
ngành nông, lâm, súc đều rất thiếu thốn. Tuy 
nhiên thầy cô và học trò của trường lại rất thân 
mật và tìm biện pháp thích ứng bằng cách nhờ 
các gia đình có đất đai ở địa phương để làm chỗ 
thí nghiệm trồng trọt, chăn nuôi... Học sinh Nông 
Lâm Súc dù nam hay nữ đều mặc đồng phục với 
chiếc áo sơ mi màu nâu để đi học. Để khuyến 
khích, về hoãn dịch, học sinh Nông Lâm Súc 
được thêm một tuổi so với học sinh phổ thông. 
Năm 1974, trường nầy được nâng lên bậc Cao 
Đẳng Nông Lâm Súc và bắt đầu dạy năm thứ 
nhất bậc Cao Đẳng. Do mới thành lập nên trường 
Nông Lâm Súc chưa có nhiều học sinh tốt nghiệp 
hay thành tài. Trường có hai học sinh tương đối 
có nhiều người biết ở Bình Dương là Trương 
Công Chánh (sau là hiệu phó trường chuyên 
Hùng Vương) và Lâm Minh Châu “Đen” (vì lai) 
Anh nầy chơi thể thao rất giỏi (đã đi Pháp sau 
năm 1975). Tuy gần nhau nhưng học sinh hai 
trường Nông Lâm Súc và Trịnh Hoài Đức hầu 
như không liên hệ với nhau nhiều, thậm chí có 
thể nói là không thích nhau, có thể vì mỗi lần 
tranh giải đá banh học sinh thì Nông Lâm Súc 
hay thắng. 

Sau 1975, trường Nông Lâm Súc bị đổi tên 
nhiều lần. Hiện nay là Trường Trung Cấp Nông 

Lâm Bình Dương. Có lúc cơ sở của trường lại là 
Đại Học Thủy Lợi. 

 

 
Cổng trường Nông Lâm Súc 

 

Ngoài trường Nông Lâm Súc ở Búng, thập 
niên 1970, kế bên trường An Mỹ có phát triển 
thêm một trường Nông Lâm Súc nữa, trường chỉ 
mới đang trong giai đoạn khởi đầu mà thôi nên 
chưa có thành tích gì nổi bật.  
 
Các trường của người Hoa:  

Trước 1975, người Hoa ở Bình Dương có 
dân số khoảng 20,000 người sinh sống ở Thủ 
Dầu Một, Tân Khánh, Lái Thiêu. Để phục vụ cho 
việc giảng dạy tiếng Hoa cho cộng đồng của họ, 
các bang hội đã xây dựng các trường tiểu và 
trung học như sau: 

 

Trường Trung Dung:  
Trước khi có trường nầy người Hoa có một 

ngôi trường khác trên đường Nguyễn Tri Phương 
nhưng bị người Pháp chiếm làm trại lính nên 
trường Trung Dung có thể coi như là một trong 
ngôi trường đầu tiên của người Hoa ở Bình 
Dương. Trường do bang Hẹ xây dựng khoảng 
những năm 1920 và được ông Quảng Xương 
giúp xây rộng thêm. Trường có 4-5 phòng học 
nằm trên đường Hai Bà Trưng, gần trường Nghĩa 
Phương. Sân trường tráng xi măng làm thành sân 
bóng rổ. Sau năm 1975, trường chuyển thành 
trường Mẫu Giáo Hoa Lan. 
 

Trường Nghĩa An:  
Do bang Triều Châu xây năm 1955 và được 

trùng tu nâng cấp năm 1965. Trường nằm trên 
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đường Võ Tánh (Văn Công Khai). Cơ sở của 
trường là một toà nhà to lớn với nhiều lớp học và 
một sân bóng rổ. Hiệu trưởng của trường Nghĩa 
An là ông Thái Kiến Sanh. Sau 1975, trường 
chuyển thành trường Mẫu Giáo Sơn Ca. 

 
Trường Việt Trí:  
Nằm trên đường Nguyễn Tri Phương đối 

diện hãng mực Song Long. Trường được bang 
Quảng Đông xây dựng năm 1942 và có tên là 
trường Quảng Triệu. Đến năm 1972, trường 
được xây lớn thêm và đổi tên là Việt Trí. Lúc đó, 
ngoài chương trình phổ thông của Bộ Giáo Dục, 
trường còn dạy thêm tiếng Hoa bậc sơ, trung cấp 
do các giáo viên trong tỉnh và từ Sài Gòn lên 
dạy. Sau 1975, trường Việt Trí đổi thành tiểu học 
Lê văn Tám. 

 
Trường Bình Dân: là một trường nhỏ ở khu 

Lò Chén. 
 

Trường của người Hoa ở Lái Thiêu: 
Xin trích facebook của Hội Người Quảng 

Đông Lái Thiêu:  
Khoảng những năm đầu thập niên 40 thế kỷ 

20, ở Lái Thiêu trong mỗi nhóm phương ngữ đều 
có trường học riêng: người Quảng Đông có 
trường Dục Tài (Dục Tài học hiệu) dạy ngôn ngữ 
Quảng Đông, người Triều Châu có trường Triều 
Quang (Triều Quang học hiệu) và trường Dục 
Anh (Dục Anh học hiệu) của người Phước Kiến 
cùng dạy ngôn ngữ phổ thông Trung Hoa. Đến 
năm 1969 con em cả 4 bang đều tập trung học tại 
trường Dục Anh cho đến năm 1975, các trường 
Triều Quang và Dục Tài không còn hoạt động. 

Bên trong sân trường Dục Anh có sân bóng 
rỗ. Đây là nơi sinh hoạt thể thao của cộng đồng 
người Hoa ở Lái Thiêu. 
 
Trường cho người khuyết tật: 
Trường Câm Điếc Lái Thiêu:  
 

Đây là một trường đặc biệt và hình như cũng 
là trường duy nhứt ở Miền Nam trước 1975 để 
dạy cho học sinh câm điếc. Trường được linh 
mục chánh xứ họ đạo Lái Thiêu tên là Azema 
thành lập năm 1886 sau khi gởi một người điếc 
tên là Nguyễn văn Trường sang Pháp để học về 

phương pháp dùng ký hiệu ngôn ngữ điệu bộ. 
Năm 1903, trường được giao cho các nữ tu dòng 
Thánh Phaolồ tiếp tục quản lý và giảng dạy cho 
số học sinh khoảng 250 đến 300 em (nhiều nhất 
là 600 em (niên học 1972-73). Các em được ở 
nội trú và học tập về cách giao tiếp để có thể hội 
nhập với xã hội. Trường còn dạy thêm các nghề 
thủ công như thêu, may, vẽ, lọng, mộc để các em 
có thể kiếm việc làm khi trưởng thành. Ngày 
nay, trường đổi tên là Trung Tâm Giáo Dục Trẻ 
Khuyết Tật Thuận An do trường Đại Học Sư 
Phạm TPHCM quản lý. 

Trên đây là một số  hiểu biết ban đầu của 
người viết khi tìm hiểu về các trường học ở tỉnh 
nhà, đặc biệt là khu vực xung quanh thị xã Phú 
Cường và quận Lái Thiêu. Bài viết chắc chắn có 
nhiều thiếu sót, mong bạn đọc bổ túc thêm để 
giúp thế hệ mai sau biết ít nhiều về giáo dục ở 
Bình Dương trước 1975. 

 
Tham khảo: 

1. Website trường Trung Cấp Mỹ Thuật 
Bình Dương: http://violet.vn/thpt-
trungcapmythuat-
binhduong/entry/show/entry_id/6125792 

2. Người Hoa ở Bình Dương – Hội Khoa 
Học Lịch Sử tỉnh Bình Dương -TS 
Huỳnh Ngọc Đáng chủ biên – năm 
2010. 

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

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

5. Dấu xưa Đất Thủ - Nguyễn Hiếu Học – 
Nhà xuất bản Trẻ và Hội Văn Học Nghệ 
Thuật Tỉnh Bình Dương xuất bản năm 
2009. 

6. Facebook: Hội Người Quảng Đông ở Lái 
Thiêu . 

7. Bài viết có sự đóng góp bổ túc của các 
bạn Hồ thị Kim Ngân, Lưu Thanh Bình 
và Huỳnh Hoàng Anh (2013). 
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GS Nguyễn Thị Tâm 

1. Bức thư muộn gởi người đã khuất:  
      (Kính gởi hương hồn cố giáo sư Nguyễn văn 
Mẹo ) 
 
      Khi em Huỳnh Xuân Khai báo tin cho tôi 
biết anh đã qua đời!. Tôi thật xúc động!. Đã từ 
lâu, tôi gần như không tiếp xúc với thế giới bên 
ngoài qua các phương tiện thông tin hiện đại. 
Tôi nói với em Khai nếu có tổ chức gì thì cho tôi 
hay như lễ truy điệu chẳng hạn. 
      40 năm nay, từ 1976 đến 2016, tôi ít khi viết 
tiếng Việt vì đâu có dịp nào để viết. Tôi chỉ biết 
dạy tiếng Pháp và tiếng Anh cho học sinh theo 
giáo trình do nhà nước biên soạn.  Rồi các học 
sinh thân thương đã đánh thức và làm tôi tỉnh 
dậy. Bỗng dưng tôi muốn được viết cái gì đó 
bằng tiếng Việt Nam. 
      Tôi còn nhớ, trước khi bắt đầu dạy môn 
tiếng Anh và Pháp - theo yêu cầu của nhà nước . 
Tôi đã đến gặp anh và nói : 

-  Hôm nay tôi có việc nhờ anh.   
-  Nếu chị có gì muốn tôi giúp thì tôi sẵn 

lòng.   
Tôi ít khi nói chuyện với anh nhưng thật 

lòng rất quý mến anh. Không hiểu sao tôi là 
“đàn em” nhưng lúc nào anh cũng kêu tôi là 
“chị”. Gia đình chị Mẹo với gia đình tôi không 
xa lạ gì nhau. Anh có cách nói chuyện rất đặc 
biệt. Anh hay cười,  có lối nói dí dỏm đặc biệt. 
Tôi đưa cho anh một tờ giấy trắng  có viết  một 
từ tiếng Pháp bình thường thôi.   
       Một tuần lễ sau, anh mới gặp lại tôi, giải 
nghĩa từ đó một cách rõ ràng, thận trọng. Tại sao 
phải một tuần lễ anh mới  giải thích một từ đơn 
giản? Tôi rất hiểu, Anh không nói  thẳng vào 
trọng tâm nhưng tôi ngầm hiểu ý của anh: dù  
chỉ là một từ đơn giản thôi nhưng mình phải 
nghiên cứu cho kỹ. Một khi đã nói, đã dạy thì 
phải chính xác. Tôi nhớ mãi câu nói sau đây của 
anh: “Chị đừng bao giờ dịch ra hoặc nói với học 

sinh” “người giàu kẻ nghèo”, mà chị phải nói 
“người giàu và người nghèo”. 
     Tôi có thể tra tự điển từ đó một cách dễ dàng 
để biết rõ các nghĩa của nó,  nhưng tại sao tôi lại 
không? là người thông minh nên anh rất hiểu: tôi 
muốn được học những kinh nghiệm giảng dạy 
ngoại ngữ của anh. Anh là người đầu tiên cho tôi 
những kinh nghiệm quý báu đó. Về sau khi tôi 
dạy ở trường Phú Cường 1 (Bồ Đề) anh  lúc đó 
là chuyên viên ở Sở Giáo Dục, đã cùng phòng 
giáo dục đến dự một số tiết do tôi dạy. Anh góp 
ý  những tiết dạy đó  một cách chân tình …. Từ 
những kinh nghiệm đó, sau này khi tôi là tổ 
trưởng bộ môn, bồi dưỡng học sinh giỏi cho 
Phòng và Sở Giáo Dục. Tôi đã gặt hái nhiều kết 
quả tốt đẹp trong công tác chuyên môn của 
mình. (Khi làm Hiệu trưởng, tôi phải dự giờ ở 
các trường. Cũng có lần tôi đi kiểm tra phòng 
giáo dục Lộc Ninh với Sở Giáo Dục.) 
     Ngay sau 1975, các tài liệu nghiên cứu môn 
ngoại ngữ còn rất hiếm, Thầy Chuân và cô Hằng  
lên Bình Dương, hướng dẫn chúng tôi cách dạy 
mới. Họ là những người biên soạn sách giáo 
khoa tiếng Anh. Bộ giáo dục ra quyển sách nào 
bằng tiếng Anh tôi đều mua xem và nghiên cứu 
rất kỹ. Cuối cùng tôi đúc kết lại tất cả những sai 
sót trong sách giáo khoa và sách giải từ lớp 6 
đến 9. Tôi quyết định đi Sàigòn  gặp thầy Chuân 
để cùng thầy chỉnh sửa những chỗ sai sót trong 
sách. Tôi cầm một bảng và thầy cũng cầm một  
bảng chỉnh sửa do tôi cung cấp.Chúng tôi miệt 
mài làm việc đến tận trưa mới xong.  

Thày nói với tôi: “Tôi chưa từng thấy  một 
giáo viên ngoại ngữ nào kỹ lưỡng, chu đáo như 
chị. Trung tâm vẫn có bộ phận để rà soát lại 
những sai sót, tại sao vẫn còn sai sót nhiều quá”. 
Rồi thầy Chuân giới thiệu tôi với cô Hằng - 
người chủ biên sách giáo khoa Anh lúc bấy giờ . 
Cô Hằng hỏi tôi ở tại Saigòn chỗ nào?. Sau khi 
biết tôi từ Bình Dương xuống, họ vô cùng kinh 
ngạc và hỏi thăm rất nhiều về Bình Dương.  
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Thưa anh Mẹo , 
      Vậy là tôi đã làm đúng  những gì mà anh đã 
hướng dẫn cho tôi, có phải không anh? 
       Sáng nay, ngày 07-07-2016, tôi đang tập thể 
dục thì nghĩ có lẽ tôi nên viết về anh sớm hơn dự 
định. Bởi đến khi hồi ký của tôi hoàn chỉnh thì 
thời gian đã quá muộn. 
       Tuy hiện nay anh không có mặt ở đây, anh 
Mẹo. Nhưng tôi tin rằng trong lòng mọi người, 
các đồng nghiệp và các học sinh của anh, đều có 
hình ảnh vui vẻ, rộng mở của anh. 
         Đây là nén hương lòng mà tôi kính  gởi 
đến anh, dù đã muộn.  

*TB:  Anh chị Mẹo đã đóng góp để có quà 
cho các bạn ở Việt Nam trong dịp Tết. Chúng tôi 
xin “rất cám ơn” tình cảm của anh chị đã gởi cho 
chúng tôi. 

 
2. Tôi về trường Trung Học Trịnh Hoài 

Đức: 
     (Viết để cảm ơn ông Hiệu Trưởng Nguyễn 
Trí Lục và một số đồng nghiệp ở Trịnh Hoài 
Đức xưa) 
 
 Năm 1967, tôi tốt nghiệp Đại Học Văn Khoa 
Sài Gòn. Chúng tôi cùng nhau đi chơi để chia 
tay. Tình cờ vào một ngôi chùa Ấn Độ. Các bạn 
cùng nhau xin xăm. Họ bảo tôi hãy thử. Tôi do 
dự vì từ xưa tới nay tôi chưa từng làm việc này. 
Vì các bạn nài nỉ sau cùng tôi cũng thử. Quẻ 
xăm nói đại ý đến mùa thu tôi muốn gì được 
nấy. Tôi bỏ qua vì không tin. Nhưng thật ra về 
sau đúng y như vậy. Ngẫu nhiên chăng? 
 Các thầy bảo tôi có 3 lựa chọn: 
 - Viện Khảo Cổ. 
 - Trung Tâm Học Liệu. 
 - Bộ Xã Hội. 
 Trước đó tôi đã gặp Bà Đinh Thị Thu Ba và 
có sự vụ lệnh đi dạy ở Phú Hòa Đông nhưng tôi 
không nhận. 
 Về Bình Dương tôi gặp người cháu họ đang 
dạy ở Trung học Trịnh Hoài Đức. Có địa chỉ của 
ông Hiệu trưởng Nguyễn Trí Lục ở Phú Nhuận, 
tôi đi thẳng đến nhà nhưng chỉ gặp ông cụ. Cuối 
cùng tôi cũng được ông Hiệu trưởng giải quyết 
giúp tôi về trường Trịnh Hoài Đức theo quyết 
định ra ngày 26 tháng 10 năm 1967, do ông 
Giám đốc Nha Trung Học là Đàm Xuân Thiều 

ký. Đến tháng 9 năm 1969, từ tư cách là GS dạy 
giờ, tôi có sự vụ lệnh cử tuyển làm giáo sư ngoại 
ngạch. 
 Nhờ các thầy tôi giúp đỡ, tôi được bộ xã hội 
nhận, nhưng ký hợp đồng với người Đức (vì 
người Đức tài trợ trung tâm này). Tôi lãnh lương 
20% của bộ Xã Hội và 80% là của Đức để 
chuyên nghiên cứu về tâm lý thanh thiếu niên 
Việt Nam phạm tội, tại Thủ Đức. 
 Lẽ ra người mà tôi phải cảm ơn đầu tiên là 
ông Hiệu Trưởng Nguyễn Trí Lục. Nhưng việc 
tôi đã làm ngược “quy trình” đã cho tôi có cảm 
xúc và cảm hứng để viết lại Tiếng Việt là học trò 
của tôi ở Trịnh Hoài Đức. Còn anh Mẹo là người 
đã khuất nên tôi muốn trân trọng viết về anh 
trước. 
 Tôi xin chân thành cám ơn ông Hiệu Trưởng 
đã giúp tôi về Trịnh Hoài Đức dạy, để tôi có một 
thời gian tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng nhiều 
kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ. 

 Người đồng nghiệp đầu tiên mà tôi gặp và có 
nhiều tình cảm là cô Trần Thị Hương. Để đảm 
bảo giờ giấc tôi phải từ Thủ Đức qua Trịnh Hoài 
Đức sớm hơn các đồng nghiệp khác. Tôi đang 
ngồi úp mặt vào cái bàn dài ở Phòng Giáo Sư thì 

Cùng cô Trần thị Hương 
(sân trường Trịnh Hoài Đức nam) 
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nghe tiếng hỏi thăm: “Chị mới về trường à?”. 
Lúc đó hình như chị Hương có giờ dạy ở trường 
Nam. Có lẽ chị thấy tôi quá lạc lõng ở cái bàn 
dài và lớn. Từ đó cho đến giờ chúng tôi là bạn 
thân nhau. Về sau tôi quen thêm cô Phan Ánh 
Tuyết và cô Nguyễn Ngọc Sương. 
 Ở Trịnh Hoài Đức, tôi chỉ dạy những môn 
phụ, lại ít giờ nên hiếm khi có dịp tiếp xúc với 
các đồng nghiệp nhưng tôi không hề bị lạc lõng. 
Các đồng nghiệp có nhiều người giúp đỡ tôi. 
Tuy là những việc nhỏ nhưng tôi không bao giờ 
quên. 
 Vì tôi không biết đi xe gắn máy nên khi về 
lại Thủ Đức, đôi lần tôi được anh Đoàn Phế giúp 
đỡ lúc anh thấy ai cũng về hết rồi mà tôi còn 
đứng ở lề đường đón xe. Anh Bùi Thế San cũng 
có lần giúp tôi đến Bình Lợi để từ đó tôi đón xe 
về Thủ Đức. Anh Võ Kim Lân, anh Nghiêm 
Toàn Thanh đưa tôi qua trường Nữ hoặc từ 
trường Nữ về trường Nam. Các anh tội nghiệp vì 
tôi đón xe không được phải đi bộ từ từ. 
 Vì dạy ở trường Nam nhiều, tôi hay lên văn 
phòng chơi với các chị thư ký. Thấy có một 
công văn thông báo nhà trường cử người đi học 
trong trọng kỳ hè. Mỗi tỉnh chỉ cử một người. 
Tôi nói với anh Nguyễn Văn Phúc – lúc đó là 
Hiệu Trưởng – nhớ cho tôi đi học khóa này. 
Nghỉ hè năm đó, tôi xuống Sài Gòn học. Đó là 
khóa Hội Thảo về Kinh Tế Gia Đình do Bộ Giáo 
Dục và Thanh Niên tổ chức – từ 20/07/1974 đến 
07/08/1974. Cuối khóa tôi được cấp chứng chỉ 
đàng hoàng. 
 Ngoài anh Mẹo ra tôi còn có một người thầy 
khác nữa. Đó là anh Phạm Vĩnh Khương, dạy ở 
trường Trịnh Hoài Đức và Mỹ Thuật Công 
Nghiệp Bình Dương. 
 Tôi không thích môn nữ công gia chánh lắm 
nhưng tôi cũng học và có bằng cấp, có thể dạy 
nữ công gia chánh. Thấy môn thêu thùa mất thời 
giờ quá, làm ra thành phẩm rất lâu. Tôi quyết 
định đi học vẽ. Tôi đến trường Mỹ Thuật Công 
Nghiệp để xin học. Khi được nhận vào rồi, tôi 
gặp anh Khương và nói tôi muốn được học vẽ 
với anh. Anh nhận lời. Nhưng rất tiếc tôi chỉ học 
được vài tháng thì ngày 30/04/1975 đến và Hiệu 
Trưởng mới không nhận người nghiệp dư. Tôi 
đành phải rời trường. Có điều trùng hợp là sau 

1975 tôi là giáo viên được thỉnh giảng bộ môn 
AnhVăn ở Mỹ Thuật Công Nghiệp. 
 Hai người cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến 
là hai Bác Trầm. Thỉnh thoảng tôi cũng có ghé 
quán của hai bác để ăn trưa. Vì từ Thủ Đức qua, 
bụng tôi thấy trống rỗng. Bác gái hỏi đến, biết 
tôi thích ăn gì. Mỗi buổi tôi có giờ ở Trịnh Hoài 
Đức, tôi thường được ăn canh chua cá lóc. 
 Tôi chắc chắn, cho đến bây giờ,các đồng 
nghiệp không còn ai nhớ đến những việc đã giúp 
tôi. Vì họ chỉ coi đó là chuyện nhỏ, không đáng 
nhớ, nhưng với tôi thì không. Tôi xin chân thành 
cám ơn các đồng nghiệp quý mến của tôi, ngày 
xưa đó. 
 

3. Thầy trò gặp lại nhau:   
(Riêng  tặng  Th., M.H. và khóa 12 Trịnh 
Hoài Đức.) 

         
Trước và sau 1975, tôi có rất nhiều học trò, 

nhưng rất may các em đều là những học trò tốt. 
Có nhiều buổi họp mặt giữa thầy trò với nhau. 
Thường tôi chỉ thích gặp  những nhóm mà tôi 
trực tiếp dạy, như vậy mới thực sự thân thương. 
Có một nhóm được thành lập từ năm từ năm 
1993 đến nay vẫn còn tiếp tục. Đó là nhóm các 
học sinh thuộc khóa 12 THĐ, tôi tạm gọi như 
vậy. Chỉ nhóm này được duy trì liên tục và lâu 
dài... Tôi muốn nói về hai học sinh trong số 
những học sinh thân thương nhất của tôi. Chúng 
tôi đã cách xa mấy mươi năm dài. Gần đây hai 
em ấy đã đến thăm tôi. Một em ở trong nước và 
một em ở ngoài nước. 
        Khoảng 10 giờ sáng, tôi nghe có tiếng hỏi 
bên ngoài cổng: “Xin lỗi có ai ở nhà không?” và 
tiếp theo “Có phải đây là nhà cô T. không?”. Tôi 
nghĩ chắc là phụ huynh học sinh đăng kí cho con 
em học thêm. Tôi ra mở cổng, thấy em đang 
đứng nhìn tôi đăm đăm. Tôi loáng thoáng trong 
đầu sao em này có vẻ quen quá. Một lúc sau, tôi 
chợt nhớ ra em là ai nên vui mừng reo lên: “ Th. 
! Cô vừa mới xem hình em hôm qua”. 
        Hai chúng tôi đã đứng tại cổng lặng nhìn 
nhau. Em là người như thế, hay yên lặng, chỉ nói 
khi cần, giống như một khi em ra đòn  thì đòn đó 
phải chính xác. Tôi nhìn ra chiếc xe đậu bên 
ngoài và hỏi. 
         - Em đi với ai vậy? 
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         - Em đi với M.H. 
         - M.H. nào? 
        Tôi vừa hỏi, em đang định trả lời, thì M.H. 
mở cửa xe bước ra chào tôi. Nhìn M.H.tôi có 
cảm tưởng hình như em đã tế nhị để thầy trò tôi 
có giây phút riêng tư khi gặp lại nhau lần đầu 
sau mấy mươi năm xa cách. 
        M.H. vào cổng và nói: 

- Em thích ngồi xích đu.     
- Vậy cô và M.H. ngồi xích đu, Th. ngồi 

băng đá. 
- Để cô cho các em xem album hình ngày 

xưa. 
  Th. chụp lại mấy tấm hình cần thiết. Một lúc 
sau, chúng tôi cùng chụp hình mới. M.H lên 
tiếng:  

- Th. và em muốn mời cô đi ăn. 
       Trên xe, Th cho tôi xem một số hình ảnh 
của gia đình em. Em nói: “Đây là các con của 
em, còn người này là vợ em”. 
        M.H. xen vào cười nói: “Là người cao 
hơn”.  
        Sở dĩ M.H. nói vậy là để trêu Th. vì lúc nãy 
tôi có nói với hai em, tôi đã đọc đâu đó trên báo 
“Một người đàn ông thành đạt là người đàn ông 
đi với phụ nữ cao hơn mình” và “Một người phụ 
nữ thành đạt là người phụ nữ đi với một người 
đàn ông thấp 
hơn mình”.... 
       Th. quan 
tâm tôi: 
        - Vậy cô 
ăn uống làm 
sao? 
        - Cho 
người mang 
thức ăn nấu sẵn 
đến tận nhà. 
       Lúc còn đi 
học, cũng có 
khi em chở tôi 
về bằng xe gắn 
máy. Có lẽ em 
cũng còn nhớ 
kỷ niệm ngày 
xưa nên hỏi tôi:  
        - Giờ cô đi 
lại bằng gì? 

        -  Gần thì cô đi bộ, xa thì cô đi taxi. 
      M.H cũng là một nữ sinh rất dễ thương, có 
chừng mực trong lời nói. Em cũng rất dịu dàng 
và ít nói như Th. Em cũng từng đi du học. Tôi 
thấy hai em có vẻ rất hiểu nhau, là một người 
bạn tốt. Sau 1975 M.H. có đến thăm tôi một lần 
khi em đi công tác ở Bình Dương và tôi cũng 
nhận ngay ra em làm em ngạc nhiên vô cùng. 
      Chúng tôi đến quán Mỹ Liên. Th. bảo M.H. 
ngồi bên phải tôi, rồi các em gọi thức ăn. Tôi 
bảo gì cũng được, nhưng không thể ăn chả giò 
và bì cuốn. Hai em đều nói để bảo họ cắt nhỏ ra 
cho dễ ăn. Th. chu đáo tiếp thức ăn cho tôi. Em 
lúc nào cũng vậy, đều mang theo cử chỉ hành 
động của mình một sự chăm chút dịu dàng, 
khiến người ở cạnh em cảm thấy rất thân tình. 
Em hỏi tôi và M.H. còn muốn ăn gì thêm 
không? 
  M.H. đề nghị đến quán “ Gió và nước” vì em 
thấy trên mạng giới thiệu cảnh đẹp quá! Sau khi 
đậu xe cẩn thận, Th đưa tôi và  M.H. vào quán, 
đi nửa chừng, em đứng lại quan sát chung quanh 
và quyết định không vào nữa vì sợ nhiều muỗi. 
Em  đưa chúng tôi đến quán ở đường Yersin mà 
em biết. Gọi đồ uống xong, chúng tôi ngồi lặng 
lẽ bên nhau. Một lúc sau, em bảo để em xuống 
xe lấy hình lên xem. Cho đến bây giờ tôi mới bắt 

 
Cùng các em học sinh lớp 11B4, niên khóa 1971-1972 (khóa 12) 
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đầu thấy giữa tôi và hai em không còn khoảng 
cách nào nữa mặc dù đã qua mấy mươi năm xa 
nhau. 
    Th. lấy postcards và bảo chúng tôi chọn M.H. 
và tôi cùng xem. Cuối cùng tôi chọn một tấm tôi 
thích. M.H. nhận xét “Cô chọn  tấm có nhiều cây 
dừa”. Tôi thấy Th. có vẻ căng thẳng. Tôi đang 
cầm postcard mà tôi chọn trong tay thì Th. nhẹ 
nhàng cầm lại. Tôi nhìn bâng quơ phía dưới sân, 
khi quay lại Th. cầm postcard trả lại cho tôi. Vì 
thấy em cầm giữa tấm thiệp nên tôi cầm ở đầu 
tấm. Th. thấy vậy mới vui vẻ nói: “Cô cầm ở 
giữa thiệp đi, có quà tặng cho cô đó. Em không 
biết cô thích gì nên em gởi, cô muốn mua gì thì 
mua. Thì ra nảy giờ em đang nghĩ cách tặng quà 
cho tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ lại vào năm 1993, 
khi lớp 12B5 (khóa 12) lần đầu họp mặt., em 
N.V.M. đại diện trao cho mỗi thầy cô một phong 
bì. Lúc đó tôi cũng rất bối rối - Chắc là cũng như 
Th. bây giờ. Nhưng tôi bối rối vì được tặng quà, 
còn Th. bối rối vì nghĩ cách tặng quà cho tôi. 
     Em hỏi tôi và M.H. có muốn uống thêm gì 
không? Th. và M.H. bàn bạc cùng nhau nên đưa 
tôi về trước 2 giờ để có thời giờ nghỉ ngơi vì đến 
3 giờ tôi có giờ dạy ở nhà. 
     Đến trước nhà tôi, xe dừng lại, M.H. ân cần 
mở cửa xe cho tôi xuống . Đứng trước cổng Th. 
có vẻ lo: ”Cổng nhà cô để phía trên trống quá, 
người ta leo vào thì sao?”. Tôi vào cổng và dừng 
lại ở đấy để tiễn các em về. Chỉ còn lại giây phút 
ngắn ngủi này thôi. Không biết bao giờ mới gặp 
lại. Chúng tôi lặng lẽ bên nhau., đầy xúc động. 
        Cám ơn M.H. đã giúp Th. tìm được nhà cô 
để thăm và tặng cô những giây phút êm đềm 
thân thương như thế. Cám ơn rất nhiều! 
         Ở đây tôi muốn nói lời cám ơn các bậc phụ 
huynh học sinh đã sinh ra các em, nuôi nấng dạy 
dỗ đàng hoàng để các em trở thành những người 
đầy tình nghĩa. Cám ơn  các bậc phụ huynh một 
lần nữa vì đã cho tôi những quà tặng ngọt ngào 
như vậy. 
 
Hiệp Thành, ngày 17-8-2016. 

 
 
 

 
 

Gia đình có 9 người học Trịnh Hoài Đức: 
 

Huỳnh Kim Phương (Khóa 3) 
Huỳnh Kim Phi (Khóa 5) 
Huỳnh Thị Tuyết Trinh (Khóa 7) 
Huỳnh Thị Ngọc Thu (Khóa 8) 
Huỳnh Kim Hoàng (Khóa 10) 
Huỳnh Kim Cương (Khóa 12) 
Huỳnh Kim Khánh (Khóa 14) 
Huỳnh Kim Khôi (Khóa 16) 
Huỳnh Kim Ngân (Khóa 18) 
Huỳnh Kim Thanh (sắp vào trường) 

 
Gia đình có 5 người học Trịnh Hoài Đức: 

 
Trần Kim Huê (Khóa 1) 
Trần Kim Vàng ( Khóa 1) 
Trần Ngọc Hoa (Khóa 1) 
Trần Thị Huỳnh ( Khóa 2) 
Trần Kim Hoàng  (Khóa 2) 

 
***** 
 
Lê Thị Lệ Chi (Khóa 7) 
Lê Yến Châu (Khóa 9) 
Lê Minh Chánh (Khóa 15) 
Nguyễn Duy Khương (Khóa 17) 
Nguyễn Lê Khôi (Khóa 18) 
 
***** 
 
Hồ Thị Huyền Chi (Khóa 8) 
Hồ Thị Kim Ngân (Khóa 11) 
Hồ Thị Thẩm Mỹ (Khóa 13) 
Hồ Đại Hải (Khóa 16) 
Hồ Thị Kiều Nương (Khóa 17) 
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Kiểu nhà Xuyên Trính thông dụng ở Bình Dương 

 
GS Phan Thanh Đào 

(theo Nhà Cổ Bình Dương – cùng tác giả) 
 

... Những ngôi nhà cổ ở Bình Dương (có lẽ 
những nơi khác cũng thế) mà chúng tôi tìm hiểu 
đều có mái nhà thấp, nghĩa là nhìn từ ngoài vào 
toàn bộ ngôi nhà, hiên nhà, nhìn ra sân. Để giải 
thích điều nầy nhiều người cho rằng mái nhà 
thấp là để ngừa gió bão và ánh nắng chiếu vào 
ngôi nhà, (mái nhà thấp gió khó lồng vào để hất 
tung mái lên), nhưng chúng ta thấy rằng đất 
Nam Bộ thường ít bão, đa số những ngôi nhà ở 
đây đều quay mặt về hướng Nam hoặc Đông 
Nam, nghĩa là hướng không bị gió bấc rét buốt 
thổi vào, cũng không bị ánh nắng nóng gắt của 
buổi chiều trong ngày chiếu vào, cho nên theo 
thiển ý của chúng tôi thì mái nhà thấp trước hết 
là do mái nhà dài, nóc nhà khá cao nhưng các vì 
kèo thường làm theo lối lưỡng đoạn, tam đoạn, 
thậm chí có ngôi nhà có đến hơn 3 đoạn kèo. Cứ 
một đoạn kèo đặt trên hai hàng cột tạo ra một 
lòng căn của ngôi nhà, ở những ngôi nhà mái 
thấp thường có hàng hiên hẹp, nếu 
bởi hiên rộng ra nữa thì mái nhà lại 
phải kéo dài ra khiến mái nhà càng 
thấp thêm, nhà lại lợp ngói, nên 
không thể nông mái lên như kiểu lợp 
tole, và còn phải theo kích thước 
(hay còn lý do gì nữa chăng?). 

Còn môt cách giải thích về cái 
mái nhà thấp nầy: Đó là tinh thần 
trọng lễ của người xưa. Theo sự tìm 
hiểu của chúng tôi thì người xưa 
luôn gắn liền cái đẹp với chữ Lễ 
trong mọi cách sống, cách ứng xử. 
Mái nhà thấp để cho người khách 
hay bất cứ ai bước  vào nhà đều phải 
cúi người, một hình thức tỏ sự khiêm 
tốn, tôn trọng chủ nhân và nơi thờ tự 
thiêng liêng (thường phần tiếp khách 
và phần thờ tự cùng chung trong bộ 
phận ngôi nhà tức phần nhà trên), 
chúng tôi còn thấy cái mái nhà thấp 
kia dễ gây cho chúng ta cái không 

khí thâm nghiêm như một trạng thái tín ngưỡng 
vậy (Tất nhiên những ý kiến trên chỉ là những 
phát hiện cần được thảo luận thêm)… 

… Hầu hết các ngôi nhà cổ ở Bình Dương 
đều có bộ khung sườn được kết cấu theo lối nhà 
xuyên trính, nhưng chỉ ở phần nhà trên để thờ 
được chú trọng nhiều hơn. Nhà ngang hoặc các 
bộ phận khác, nếu có cũng có dạng giống như 
thế nhưng giản đơn hơn nhiều. 

Nhà xuyên trính còn gọi là nhà “đâm trính”, 
nhà “trính trổng”, nhà “cối chày”, nhà “rường”. 

Bộ khung sườn của kiểu nhà nầy không có 
cây cột cái đứng giữa mà là hai hàng cột đứng 
hai bên, nối nnà theo chiều ngang bởi một bộ 
phận gọi là cây trính được uốn cong với hình 
dạng mềm mại, uyển chuyển, giữa cây trính 
thẳng lên đòn dông là bọ trổng, cối. Cối là một 
bộ phận có chạm (hoặc để trơn), đẽo hình bốn 
góc gần giống như cái cối giã gạo ngày xưa. 
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Trên cối là cái chài, hai đầu nhỏ ở giữa phình ra, 
một đầu chài đứng trên cối, một đầu đội cây đòn 
dông. Tại đầu trổng đỡ đòn dông có lắp một bộ 
phận gọi là cánh dơi hay còn gọi là “áp quả” để 
cây trổng đỡ đầu kè và đòn dông nơi nóc nhà. 
Chỗ giao nhau ấy có người gọi “giao kỷ”. 
Những cặp cây cột ở hai bên đòn dông có cây 
trính nối nhau ấy, người ta gọi là cột hàng nhất 
(có tiền, hậu), ở hai hàng cột cái ấy, người ta cho 
một cây xuyên nối xuyên tâm các cột cái lại với 
nhau theo chiều dọc của đòn dông khiến cho bộ 
khung nhà trở nên chắc chắn. 

Cứ trên mỗi cặp cột là một vì kèo. Đa số 
những ngôi nhà nầy thì những vì kèo đều là lối 
kèo đoản, hai đầu của một đoạn kèo nằm trên 
đầu của hai cây cột. Ở hai chái nhà có những cặp 
đấm quyết. Những cây đấm nối từ đầu những 
cây cột thẳng ra chái nhà, còn những cặp quyết 
cũng nằm một đầu trên cây cột và có chức năng 
đỡ ở góc chỗ tiếp giáp giữa mái nhà và chái nhà. 
Những ngôi nhà tổng cộng có đến tám đấm, tám 
quyết người ta gọi là nhà “bát dần”. Nhà bát dần 
là loại nhà hoàn chỉnh về kết cấu, có quy mô 
lớn, mặt bằng tương tự như nhà năm gian hai 
chái. 

Một đặc điểm nữa của sự kết cấu ở bộ khung 
sườn của các ngôi nhà cổ ở Bình Dương là nhà 
khá nhiều cột. 
Riêng phần nhà 
trên thôi đã thấy 
có trên dưới 50 
cây cột. Hầu hết 
những cây cột ở 
đây là để đỡ 
khung nhà. Các 
cây cột chung 
quanh đều đứng 
cách tường, còn 
tường chung 
quanh có chức 
năng nâng đỡ 
phần cuối của mái 
nhà. Người xưa 
đã lợi dụng sự 
nhiều cột nầy để 
gắn hoặc treo 
những bộ phận 
trang trí bên trong 

nhà như những cái thùy, những bao lam, hoặc 
những cặp câu đối. Tất cả các cây cột , nhất là ở 
phần nhà trên đều là cột táng tức là cột được đặt 
trên những tảng đá được đẽo tròn và chạm khắc 
công phu. Ngoài những cột tròn, những ngôi nhà 
cổ ở bình Dương lại còn thêm những cây cột 
vuông để lắp ngạch ngưỡng và các khung cửa. 

Riêng phần nhà ngang hay nhà dưới, bộ 
khung sườn giản đơn hơn, cũng dạng nhà xuyên 
trính nhưng các cây trính đều để thẳng, không 
uốn cong cũng không chạy gờ như ở nhà trên. 
Kèo đều là kèo suốt dài từ đòn dông xuống đến 
“giọt tranh” chứ không làm kiểu kèo đoản như ở 
nhà trên. Nếu cho rằng kiểu nhà xuyên trính có 
cây trính uốn cong là dạng nhà tìm thấy ở miền 
Trung thì khá phù hợp với những nhà cổ Bình 
Dương (theo gia đình ông Lê văn Ngọc cho biết 
thì nhóm thợ làm ngôi nhà của ông xưa kia là 
người từ Quảng Bình vào). 

Riêng về vật liệu xây dựng thì hầu hết những 
ngôi nhà cổ Bình Dương, nguyên liệu chính 
trong xây dựng là gỗ, từ bộ khung sườn như cột, 
kèo, xuyên trính, các cây xà, đòn tay, rui mè cho 
đến cửa, ngạch ngưỡng, bao lam trang trí và cả 
vách nữa cũng đều bằng gỗ. Lý do là Bình 
Dương xưa kia có rừng phong phú các chủng 
loại gỗ. Người ta sử dụng các loại cây như gõ, 

 Chạm trổ tinh xảo trong nhà cổ Bình Dương 
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sao, vên vên… để làm cột kèo, xuyên, trính, làm 
cửa, đóng tủ, bàn … Nhưng có lẽ một phần chịu 
thói quen chung của truyền thống, như kiến trúc 
sư Ngô Như Quỳnh đã viết trong cuốn Tìm Hiểu 
Lịch Sử Kiến Trúc ở Việt Nam: “Trong những 
điều kiện thực tế ở nước ta, kiến trúc cổ ít dùng 
đá và nếu dùng thì chỉ dùng vào bộ phận nhỏ của 
công trình như thềm, tảng kê cột, có khi làm cột 
hay mí cửa “. Dân tộc ta không phải không biết 
sử dụng đất đá để xây dựng nhà cửa, nhưng 
người xưa vẫn sử dụng gỗ là chủ yếu, ngoài lý 
do điều kiện địa lý và theo ý chúng tôi có lẽ việc 
kiến trúc gỗ còn lệ thuộc ở khả năng thợ mộc, ở 
quan niệm về mỹ thuật, nhân sinh … mà dân tộc 
ta, ngay như ở miền Trung với những tháp Chàm 
còn sừng sững đó, dân ta vẫn cứ xây dựng nhà 
cửa bằng cây, gỗ ! 

Hầu hết những ngôi nhà cổ ở Bình Dương, 
mái nhà lợp bằng ngói âm dương. Cũng có vài 
ngôi nhà lợp ngói khác, chúng tôi sẽ nói cụ thể 
trong phần giới thiệu từng ngôi nhà. Lợp ngói 
âm dương làm cho bên trong ấm áp vào mùa 
lạnh, và mát vào mùa nóng, nhìn ngôi nhà có vẻ 
cổ kính, nhưng có điều bất lợi là dơi thường chui 
vào ở dưới mái nhà làm bẩn nhà. Nền nhà lót 
gạch Tàu. Hiện nay một số nhà đã thay gạch 
bông tráng men, một số nhà có tường vôi, ở 
hàng hiên có những cây cột vuông cũng xây 
bằng gạch, vôi trộn nhựa vỏ cây theo kiểu truyền 
thống. 

Những ngôi nhà cổ ở Bình Dương có đặc 
điểm là từ nóc nhà đến chân cột, không một 
hạng mục nào bằng gỗ trong ngôi nhà là không 
có bàn tay khéo léo của người thợ điểm tô, điều 
nầy khiến cho tính thẩm mỹ đã lấn át tính ích 
dụng của các hạng mục trong ngôi nhà. 

Trước hết, chúng ta hãy nhìn những cây 
trính, những bộ trổng, cối, những đoan kèo ở các 
ngôi nhà nầy thì thấy rõ công phu và sự khéo léo 
của người thợ. Cây trính, công dụng của nó là 
nối hai hàng cột ở hàng cột thứ nhât nhưng đã 
được uốn cong, tạo dáng mềm mại, uyển chuyển 
cho một đoạn gỗ lớn, khiến cho ta không còn 
thấy sự nặng nề của khối gỗ nữa. Công phu của 
người thợ biến khúc gỗ trở thành cây trính bằng 
cách tạo dáng uốn hơi cong với bề lưng nhỏ, bề 
dạ lớn, giữa lớn, hai đầu nhỏ để lắp vào hai cột, 
lưng trính lại đỡ cái cối được đẽo một cách hài 

hòa, đầu cây trổng với chiếc cánh dơi cũng được 
tạo dáng đẹp đẽ, khéo léo. Các đoạn kèo của 
từng vì kèo đều được đẽo từ cây nguyên khối có 
tạo dáng, chạy gờ, đầu kèo và thân kèo thẳng áp 
sát để đỡ đòn tay, còn đuôi kèo thì uốn thấp 
xuống và lắp vào cột, một chi tiết đáng chú ý là 
ở đuôi kèo có mộng lắp vào cột, còn hai bên là 
đuôi cá ôm thật sát vào cây cột với một độ sát 
khít gần như tuyệt đối (mọi chi tiết lắp ghép 
trong ngôi nhà đều dùng mộng, nêm chứ không 
dùng đinh hoặc bù lon). Một số nhà ở các vì kèo, 
kể cả đòn tay nữa đều có gắn bao lam trên 
xuyên, còn hai bên là những trái thùy áp sát vào 
hai cây cột, dưới chân hàng cột nầy từ mặt đá 
tảng trở lên người ta ốp vào đá hai miếng gỗ có 
chạm hình hồi văn, tạo sự cân xứng giữa chân 
cột và đầu cột... 

 

***** 

Thơ 

 
TTB 
 

Quê tôi Bến Thế, Tương Bình 
Có hàng phượng vỹ bên đình nên thơ 
      Cây đa ôm ấp quanh mình, (1) 
Tam quan đưa lối xin chào ai ơi 
     Nghìn thu mưa thuận gió hoà 
Chào đông lại có muôn ngàn lá rơi 
     Xuân sang mai nở bên gò 
Hạ sang phượng nở, ve sầu nhạc vang 
     Sao tôi đi mãi không về… 
Sao tôi lặng lẽ ngóng nhìn quê hương 
     Sao tôi nước mắt lưng tròng 
Sao tôi không nhớ một bầy em thơ… 

 
(1): Nếu không có rễ cây da ôm ấp, cổng tam 

quan đình Bến Thế đã sập rồi ! 
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(Vui buồn cùng IA1K8) 

 
Danh Đặng 

 
Được chọn tỉnh Bình Dương cũng đỡ 
Trường Trịnh Hoài Đức ở không xa 
Sáng sớm đi hết dạy về nhà 
Không cần phải lo tìm chỗ ở 
 
Sự vụ lệnh kẹp vào quyển vở 
Bước vô trường bỡ ngỡ lạ xa 
Có một thầy nhìn thấy bước ra 
Hỏi: "Có phải em là trò mới?" 
 
Ngày nhận lớp, Thầy Em đưa tới 
Trò đứng chào đầy vẻ ngạc nhiên 
Vừa cho ngồi đã nhốn nháo liền 
Hỏi tới tấp làm thầy rối trí 
 
Trò muồn thử vài đòn tâm lý 
Để xem thầy xử trí ra sao 
"Anh chị ơi! hãy học đi nào 
Bắt đầu nhé! học bài: Sai Số" 
 
Ở phía dưới vẫn còn nhí nhố 
"Còn trẻ mà làm mặt nghiêm ta!"   
"Tội nghiệp thầy đừng chọc nữa mà" 
Vài trò khác tỏ ra nũng nịu 
 
Cứ thắc mắc nói rằng chưa hiểu 
Đòi giảng đi giảng lại mấy lần 
Mắt mơ huyền hồn tựa đằng vân 
Rồi cười mỉm gật gù mắt chớp 
 
Tuần sau thuộc bản sơ đồ lớp 
Gọi vài trò lên bảng trả bài 
Biết thầy mình sẽ gọi những ai 
Trò hết chọc, chuyển sang hờn dỗi 
 
Tất niên lớp vui như ngày hội 
Nhiều trò lên diễn kịch đàn ca 
Đã trưa rồi chưa muốn về nhà 
Còn hát tặng "Màu hoa sim tím" 
 
 

Rằm sau Tết trò cười tủm tỉm 
Nói muốn đi coi rước kiệu Bà 
Xem dập dìu thiên hạ gần xa 
Người cúng vái người đi tạ lễ 
 
Ngày xưa có một cô người Huế 
Cùng về trường nên dễ kết thân 
Cứ mỗi khi trò thấy đứng gần 
Là có dịp xì xào bàn tán 
 
Nhớ hồi đó ăn trưa xuống quán 
Cơm Thiện Hòa bì bún Mỹ Liên 
Mỗi bữa ăn không tốn nhiều tiền 
Lương rủng rỉnh làm thầy cũng sướng 
 
Hoa chớm nở trên cành cây phượng 
Ve sầu kêu xuân hết sang hè 
Lớp có ngày vắng cả chục ngoe 
Chưa bế giảng nhiều trò đã nghỉ 
 
Một hôm lớp chỉ còn mươi chị 
Mời thầy ra quán nước chia tay 
Trên bước đường giong ruổi sau này 
Thầy ở lại trò đi biền biệt 
 
Một nhóm khác mời thầy dự tiệc 
Vào vườn nhà Bưng Cải Bình Dương 
Ngồi quây quần ấm áp thân thương 
Trong tâm trạng gần nhau lần cuối 
 
Một niên học trôi qua ngắn ngủi 
Mỗi trò thêm một tuổi thanh xuân 
Thấm thoát nay đều đã lục tuần 
Còn mạnh giỏi đây mừng lắm đó… 
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Phan Trần 
 

Không khí tết đã đến gần…, tôi soạn lại 
chiếc tủ gần như phong kín đã lâu, định bỏ bớt 
một số đồ dùng  không cần thiết … bất chợt gặp 
lại một chiếc áo cũ tuy đã phai màu nhưng còn 
tốt , tôi bồi hồi vì đó là chiếc áo thân yêu mà tôi 
cất giữ cẩn thận, ngỡ rằng đã bỏ mất từ lâu . 

Nhớ lại năm xưa  gần đến dịp tết, dầu còn 
bận rộn lo toan bao thứ, thế mà má tôi vẫn tranh 
thủ may cho tôi chiếc áo mới, chiếc áo cuối cùng 
thời tôi còn là sinh viên năm cuối … Từng 
đường kim mối chỉ đan kết tuyệt vời thành chiếc 
áo cho đứa con trai cuối cùng còn độc thân…. 
lúc ấy tôi rất trân quý chỉ mặc vào những dịp lễ 
tết trong năm. 

Mắt của má tôi kém dần và bà đã … truyền 
nghề cho tôi, và đúng như dự định tôi đã trở 
thành một thợ may lành nghề, bà hy vọng một 
thầy giáo như tôi sống bằng đồng lương tượng 
trưng có thể kiếm thu nhập khá hơn sau nầy khi 
lập gia đình… Má tôi đã mất trước khi đứa cháu 
nội cuối cùng ra đời, bà đã kịp đặt tên trước đó ít 
tháng và tiên đoán là cháu gái… 

Một thời gian dài sau đó, cũng như mọi 
người, chúng tôi chỉ mua những y phục may sẵn 
đem về chỉnh sửa một ít, việc may mặc cá nhân 
hoàn toàn gần như không còn dịp thực hiện nữa. 
Con tôi cũng lớn dần theo thời gian, nhà trường 
quy định đồng phục buộc sinh viên  may theo 
mẫu. Con tôi quyết định đem xấp vải đi đặt may 
nhưng tôi đã ngăn lại đo ni và cắt ráp tại nhà. 
Tết dương lịch vừa qua, con tôi rất ngạc nhiên 
và vui mừng ngồi suốt buổi nhìn cha của mình 
may thành chiếc áo và chiếc váy tuyệt đẹp… 

Nhìn con mình mừng rỡ và hãnh diện vì có 
bộ đồng phục đẹp, tôi thật sự xúc động khi ngắm 
lại chiếc áo cũ của má tôi may năm nào… tôi đã 
ứa nước mắt!   

 
 

 
 
 
 

 
Thơ Phan Trần 

 
Đồi Cây Dầu 
 
Đất Thủ cây dầu một bóng tôi, 
Hoa bay trước gió ngắm bồi hồi, 
Nhìn chân nhớ bạn Văn Công Tấn, 

 Ôm gốc thiêu lòng Giới Tử Thôi. 
Một thuở say mơ đàn bướm lượn, 
Cả đời tỉnh mộng áng mây trôi. 
Thiên thai mở lối, trần thay đổi, 
Cánh hạc trời tây đã đến rồi …. 
 
Cánh Hoa Bay….. 

 
Tàn xuân xoay tít cánh hoa dầu 
Thoang thoảng hương nồng chốn bể dâu 
Thoát xác bên đường bao kiếp trước 
Gieo mình cùng gió những mùa sau 
Hai tai từng mối tình xanh lá 
Một gốc trăm năm nợ bạc đầu 
Lìa nhánh rợp trời bay vạn nẻo 
Lòng ai thổn thức biết về đâu…. 
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Nguyễn Văn Lâm (K12) 

Thời gian qua quá nhanh, mới đó mà sắp 
cuối tháng mười một của năm Bính Thân. Chẳng 
còn mấy ngày nữa Xuân Đinh Dậu 2017 sẽ về 
trên quê hương của chúng ta. Nghĩ đến đó tôi 
phải chạy đua với thời gian, nỗ lực để hoàn 
thành mọi công việc trước ngày 30 Tết, đón 
những ngày Xuân yên vui cùng với muôn hoa 
khoe sắc. Khi những giọt sương mai còn đọng 
lại trên những chiếc lá cuối đông, vào buổi bình 
minh, một ánh nắng vàng phản chiếu trên những 
cành cây lấp lánh rồi rơi nhẹ xuống sau một cơn 
gió thoáng qua. Tuy sắp cuối đông, nhưng cái 
lạnh vẫn còn len vào da thịt của buổi ban mai. 
Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe tiếng vui đùa 
của mấy cô cậu học sinh tung tăng đến trường 
làm tôi chạnh nhớ lại thuở nào cách nay vừa tròn 
năm mươi lăm năm, khi tôi còn cắp sách đến 
trường làng. Hình ảnh này là hiện thân của tôi 
thời thơ ấu. Nhớ quá, thương nhiều, dù đã trải 
qua biến đổi của cuộc đời, nhưng ký ức chẳng 
bao giờ phai. 

Thuở cắp sách đến trường làng đến hết tiểu 
học, rồi lại chia tay nhau đến một ngôi trường 
mới, một ngôi trường trung học bậc nhất của 
tỉnh Bình Dương thời bấy giờ mang tên Trịnh 
Hoài Đức. Ngôi trường nầy đã góp thêm nhiều 
nhân tài cho đất nước, những công dân có ích 
cho xã hội, những chiến sĩ đã đóng góp máu 
xương để bảo vệ đất nước làm rạng rỡ quê 
hương. 

Mãi suy nghĩ mênh mang, trong lúc tôi đang 
chùi dang dỡ bộ lư đồng. Công việc hiện tại hối 
thúc tôi phải trang hoàng nhà cửa để đón xuân 
về, cho nên cái gì cũng phải mới. Bộ lư đồng 
phải sáng chói trên bàn thờ. Đồ đạc phải sạch sẽ 
ngăn nắp và những ngày tiếp theo là phải sơn lại 
ngôi nhà. “Tết” thì cái gì trong nhà cũng phải 
được làm mới, để cho những ngày xuân được 
trang nghiêm, tươi đẹp, ấm êm và hạnh phúc cho 

cả năm được may mắn phúc lộc đầy nhà. Đồng 
thời đây cũng là cách dạy cho con cháu phải biết 
đến ơn của tổ tiên, ông bà đã có công gìn giữ 
phong tục tập quán văn hóa nầy hàng ngàn năm 
trước, mà ngày nay ta phải phát huy và duy trì 
để nó còn hiện hữu mãi trong mỗi người và 
trong mỗi gia đình của chúng ta. Mọi người 
thăm viếng, chúc nhau sức khỏe, hạnh phúc, an 
khang, phát tài, vạn sự lành v.v… và qua đó 
cũng là cơ hội dạy cho thế hệ sau biết bảo tồn 
văn hóa phong tục tập quán của người Việt Nam 
mãi trường tồn. Ngày cuối năm công việc nối 
tiếp nhau nào là trang hoàng nhà cửa, mua sắm 
Tết, đưa ông Táo về trời chầu Ngọc Hoàng, đi 
tảo mộ và cuối cùng là ngày 30 Tết làm lễ rước 
ông bà về nhà theo phong tục của chúng ta. Thôi 
thì đủ mọi thứ. 

Dù cho công việc có bộn bề như thế nhưng 
lúc nào đầu óc tôi cũng nhớ về quá khứ, một kỷ 
niệm êm đềm, chỉ đến một lần trong đời mà thôi. 
Nhớ thuở xa xưa, tuổi học trò thơ ấu … để bây 
giờ điểm lại chỉ biết tiếc nuối, chỉ tìm lại những 
hình ảnh cũ qua trí nhớ với tâm trạng bồi hồi. 
Thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, bạn bè thân 
thương ngày nào ngồi bên nhau, chung trường, 
chung lớp vui buồn có nhau, giờ mỗi đứa một 
phương trời, mỗi hoàn cảnh, mỗi số phận trên 
vạn nẻo đường đời như áng mây chiều bay theo 
gió chẳng biết về đâu. Những người thầy, người 
cô đã hết lòng dạy dỗ cho ta nên người giờ đây 
đã già yếu theo cùng năm tháng và có những 
người đã ra đi mãi mãi. Muốn được đến bên thầy 
bên cô để nói lên những lời tri ân nhưng làm sao 
có được. Tất cả đã ra khỏi tầm tay, nghìn trùng 
xa cách vì “ngày đó xa rồi”. 

Giờ đây, nhân dịp xuân về , qua Đặc San 
Xuân Đinh Dậu 2017 gởi theo gió mùa xuân đến 
với quý thầy cô lời cảm ơn kính mến, lời chúc 
sức khỏe đầu năm mới của người học trò bé nhỏ 
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cách đây nửa thế kỷ, gởi đến bạn bè cùng lớp 
những lời chúc thắm thiết thắm đượm tình nồng 
của “những ngày xưa thân ái” mà bây giờ nhớ 
nhau chỉ biết tìm về kỷ niệm mà thôi.  

Tình bạn bè bắt nguồn từ ghế nhà trường 
cũng đồng hành với ta đi hết quảng quãng đời 
còn lại. Chúng tôi rất thân thiết vì mỗi ngày đều 
gặp nhau. Lớp tôi có bạn Huỳnh Xuân Khai là 
một “tổng đài truyền tin”. Bạn rất sốt sắng, sẵn 
sàng phát tín hiệu cho tất cả các bạn biết nếu gia 
đình của người nào có việc chẳng lành, để tất cả 
các bạn kịp thời chia sẻ và hổ trợ về tinh thần 
cũng như vật chất. Thay mặt tất cả bằng hữu xin 
thành thật cảm ơn nghĩa cử cao quí của bạn 
Huỳnh Xuân Khai. Tiếp theo là bạn Ong Náo. 
Anh cũng là một người bạn thật tốt bụng, luôn 
luôn vui cười và hay kể chuyện vui tạo thành 
những tiếng cười thật dễ thương hòa đồng với tất 
cả. Chính Ong Náo cũng đứng ra kêu gọi các 
bạn lớp “B4” họp mặt vào mỗi đầu xuân, để anh 
em gặp nhau trước là chúc mừng, hỏi thăm sức 
khỏe, đời sống của từng người. Đó trở thành là 
một thông lệ của mỗi năm. Mong rằng việc làm 
nầy được kéo dài mãi để tình bạn được bền chặt 
thân thiết. Hơn 50 năm trôi qua, một chặng 
đường quá dài mà tình bạn được sinh ra và lớn 
lên trong một ngôi trường thân thương mang tên 
Trịnh Hoài Đức. Ngoài ra còn có Lê Hữu Tâm 
nay là một cán bộ thú y thường xuyên liên lạc 
với bạn bè. Mỗi năm Tâm đều mang đến cho tôi 
Đặc San Xuân của trường, với tính tình hiền 
lành dễ mến, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong mọi 
hoàn cảnh. Nhờ có thông tin của Lê Hữu Tâm 
nên tôi mới biết được cuộc họp mặt của cựu học 
sinh Trịnh Hoài Đức trước 1975 vào ngày 01/05 
được tổ chức thường xuyên mỗi năm. Cho nên 
lần đầu tiên tôi được họp mặt ngày 01/05/2016 
cũng là ngày kỷ niệm thứ 50 của khóa chúng tôi 
khóa 12. Trở về trường sau 43 năm xa cách, lòng 
tôi bồi hồi xúc động cũng giống như cái ngày 
đầu bước chân đến trường vào lớp đệ thất. Cảm 
giác thật bồi hồi. Trường năm nay thay đổi nhiều 
quá, to và đẹp hơn trường cũ, đầy đủ tiện nghi. 
Hôm đó tôi đến trường hơi sớm nên đứng ở 
ngoài cổng chờ mấy bạn quen. Mãi đến gần 10 
giờ Lê Hữu Thọ và Lê Thanh Sơn đến, ba đứa 
chúng tôi mới đi vào ngồi cùng bàn. Cả khóa 
chúng tôi hôm ấy chỉ có hơn 30 người. Thật là 

một con số khiêm tốn vì thời đó khóa chúng tôi 
có 5 lớp, mỗi lớp khoảng 40 đứa trung bình là 
200 học sinh mà hôm nay họp mặt không đầy 
một lớp. Thật đáng buồn!. Đặc biệt năm nay 
2016, khóa chúng tôi được gắn kỷ niệm chương 
50 năm do nhà trường trao tặng. Đây là lần thứ 
hai được gắn huy chương trong đời, lần thứ nhất 
tại chiến trường và lần thứ hai tại trường cũ. 
Thật là một cảm xúc khó tả không thể nào nói 
hết bằng lời, nơi đây là cái nôi của văn hóa, của 
tri thức để trở thành một con người hoàn thiện 
có đầy đủ nhân cách. Mấy khóa đàn anh lại càng 
thưa người hơn. Tôi thấy có khóa chỉ có 2 
người. Nghĩ thế mà thương cho các bạn, người 
thì ở phương xa, đứa vì hoàn cảnh gia đình, đứa 
không nhận được thông báo và có đứa đã đi vào 
cỏi cõi vĩnh hằng. Trường cũ đây rồi mà bạn cũ 
thì muôn phương, biết tìm đâu bây giờ. Các bạn 
ơi có nhớ về trường xưa của chúng ta không? Dù 
ở nơi nào và nếu hoàn cảnh thuận tiện chúng ta 
hãy cố gắng dành chút ít thời gian, trở về thăm 
trường cũ, thăm thầy cô. Bạn bè gặp nhau, để 
chúc nhau những gì tốt đẹp nhất vì những ngày 
còn lại của chúng ta không còn dài nữa, mong 
các bạn thông cảm, hiểu cho nhau. Không có gì 
quí hơn tình bạn thời niên thiếu, vui buồn vu vơ 
bây giờ nghĩ lại thấy tiếc nuối, thương quá!. 
Ngày tháng qua mau, tuổi đời chồng chất, ước gì 
bánh xe thời gian ngược về thập niên 60 của thế 
kỷ trước để chúng ta trở về hình bóng cũ đầy 
yêu dấu. 

Cuộc họp mặt năm nay 01/05/2016, tôi đặc 
biệt cảm động và thương kính nhất với hai thầy 
đó là thầy Nguyễn Bé Tám và thầy Trần Khắc 
Cung. 

Sau 1975 vào khoảng năm 1983 khi hội chợ 
Quang Trung mới mở, phần đông mọi người đều 
đến đó để mua nhu yếu phẩm. Có người mua về 
xài, nhưng cũng có nhiều người mua để bán 
kiếm lời, trang trải cho cuộc sống khó khăn của 
thời đó. Một hôm trên đường đi làm, bất chợt 
thật ngỡ ngàng, tôi phải kêu lên “Chào thầy”.  
Đó là thầy T. với một chiếc xe đạp cũ kỹ, phía 
sau là một thùng chất đầy các thứ mà thầy đã 
mua ở hội chợ Quang Trung. Thầy dừng lại rồi 
nhìn tôi nhưng thầy cũng chẳng biết tôi là ai, tại 
sao lại biết thầy? Quá mừng trong nghẹn ngào, 
tôi mới thưa với thầy: “Em là Lâm, học trò của 
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thầy niên học 1966-1967 ở trường Trịnh Hoài 
Đức Bình Dương”, sau đó thầy mới nhớ ra. Thầy 
nói trước hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày thầy 
phải đạp xe trên 60 km để mua hàng về bán. Có 
hôm thầy phải đi hai chuyến từ Bình Dương đến 
hội chợ Quang Trung. Trông thầy rất tiều tụy, 
thấy thương thầy quá, ước gì có phép màu nào 
đó tôi sẽ chia sẻ bớt một phần gian khó đối với 
thầy. Còn nhớ ngày đó, thầy đến trường với 
chiếc xe “RUMI” cùng với đám học trò còn thơ 
ngây, ngoài dạy nhạc lý thầy còn dạy cho chúng 
tôi cách sống làm người sao cho có đạo đức, biết 
thương và giúp đỡ những người còn khó khăn 
hơn mình. Những lời thầy năm xưa tôi còn nhớ 
mãi không bao giờ quên. Chia tay thầy trong nỗi 
xót xa, tôi vẫn đứng đó nhìn theo khi bóng thầy 
đã khuất ở cuối đường. Chân tôi bước đi mà 
lòng bùi ngùi đau xót, chỉ biết nguyện cầu cho 
thầy được bình an, nhiều sức khỏe để vượt qua 
những khó khăn. 

 

 
 

Ba mươi ba năm sau, ngày 01/05/2016 trong 
cuộc họp mặt cựu học sinh tôi gặp lại thầy T. 
trong nỗi nghẹn ngào. Hôm đó thầy đi đứng 
không được bình thường, tay chân thật là yếu. 
Được biết thầy vừa trải qua cơn bạo bệnh, tiếng 
nói cũng không được rõ vì sức yếu tuổi cao. Tất 
cả bạn bè chỉ chia sẻ với thầy qua ánh mắt, với 
một nỗi niềm thương kính một người thầy đã hết 
lòng vì học sinh thân yêu. 

Người thứ hai là thầy Trần Khắc Cung, một 
giáo sư Pháp Văn mà tôi đã học bắt đầu học từ 
năm đệ thất 1966-1967. Thầy rất nghiêm khắc 
nhưng hết lòng với học trò. Nếu ai đã từng học 
với thầy mới thấy được sự hy sinh của thầy đối 
với học trò. Thầy dạy từng con chữ, nghĩa, văn 

phạm rất rõ ràng và dễ hiểu, được tất cả học sinh 
hết lòng kính mến. Rồi cũng 50 năm sau, ngày 
họp mặt cựu học sinh 01/05/2016 được gặp lại 
thầy, giọng nói không được rõ, đi đứng phải có 
người dìu kế bên, vì thầy cũng đã trải qua một 
cơn tai biến nhưng may mắn là thầy còn đến 
tham dự với chúng tôi những học sinh trước năm 
1975, chỉ mong sao cho thầy có thật nhiều sức 
khỏe để mỗi năm thầy trò được gặp nhau, dù 
không làm được gì nhưng để nói lên tấm lòng 
kính trọng và biết ơn với tất cả các thầy cô đã 
suốt đời hy sinh cho học trò thơ ngây. Xin thay 
mặt cho khóa 12 chúc cho các thầy cô nhiều sức 
khỏe của những ngày tháng còn lại. 

Trước khi tạm biệt thầy cô và các bạn, tôi 
cùng Lê Hữu Tâm và Nguyễn Thanh Sơn đi một 
vòng xung quanh trường để nhớ lại hình bóng cũ 
của ngôi trường mà chúng tôi đã gắn bó suốt 7 
năm trung học. Phòng thí nghiệm xưa bây giờ 
không còn nữa, cái quán bán nước ở sát hàng rào 
phía sau trường cạnh đồng ruộng rồi dời lên sau 
phòng hiệu trưởng lần cuối cùng ở kế phòng thí 
nghiệm. Tất cả đã đi vào quá khứ. Nhà chờ xe ở 
trước cổng trường nay chỉ còn trong ký ức, chỉ 
có tượng “Trịnh Hoài Đức” còn nguyên vẹn như 
xưa. Nếu ai đi xa vắng một thời gian lâu hôm 
nay trở về thăm trường chắc khó nhận ra vì đã 
hoàn toàn khác hẳn với trường xưa. Ba đứa 
chúng tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác để hình 
dung lại hình ảnh xưa. Nhìn từng cảnh vật, trong 
lòng mỗi đứa lại thấy bùi ngùi, thương về thời 
quá khứ của tuổi thơ êm đềm và thơ mộng. Biết 
bao giờ thời gian đó trở lại trong đời của chúng 
tôi, lúc đó ba đứa chúng tôi tựa như ba đứa trẻ 
mặc dù tóc đã hai màu, tha thẩn đi đến nơi nào 
đều nhớ đến kỷ niệm xưa, cảm giác đó thật 
không thể diễn đạt bằng lời. 

Sau một hồi lâu chúng tôi phải chia tay ra về. 
Tạm biệt thầy cô, bạn bè trong muôn ngàn nỗi 
lưu luyến. Trên đường về lòng tôi cảm thấy xao 
xuyến và thầm ước tôi có đủ sức khỏe để mỗi 
năm về thăm trường, thầy cô và bạn bè vào ngày 
01/05. Tôi cũng cảm ơn Lê Hữu Tâm, nhờ có 
bạn Tâm thông tin nên tôi mới biết được buổi 
họp mặt “biết ơn thầy cô” được tổ chức vào cuối 
năm do Nguyễn Văn Minh một cựu học sinh 
khóa 12, nay làm Tổng Giám Đốc Công Ty 3-2. 
Minh đã mời tất cả thầy cô và các bạn cùng khóa 
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đến công ty họp mặt và tri ân những người hết 
lòng vì sự nghiệp trồng người, là một việc làm 
hết sức ý nghĩa và đạo đức. Trước khi năm mới 
đến, thể hiện lòng “Tôn sư trọng đạo”, đây là 
một nghĩa cử hết sức cao quí, mặc dù chúng tôi 
mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, điều kiện 
kinh tế có giới hạn không thể hiện được việc đó 
nhưng trong tim luôn nhớ đến thầy cô và bè bạn. 
Xin thay mặt tập thể khóa 12 chúc bạn Minh sức 
khỏe, gặt hái thật nhiều thành công trên con 
đường kinh doanh, hạnh phúc để tạo điều kiện 
cho các bạn được gặp nhau trước khi xuân về 
trên quê hương của chúng ta.  

Cứ mãi suy nghĩ vu vơ mà tôi quên mất công 
việc của mình ở hiện tại. Cơn gió thoáng qua 
mang hơi lạnh của mùa đông, một tia nắng vàng 
nhạt len qua cửa sổ của buổi bình minh như thúc 
giục tôi phải cố gắng làm xong việc của mình để 
đón nàng Xuân hòa chung niềm vui của cả dân 
tộc. Xuân về nhớ chuyện ngày xưa, nhớ về quá 
khứ nhiều kỷ niệm để góp một món quà tinh 
thần nhỏ vào “Đặc San Xuân Đinh Dậu” . Trước 
thềm năm mới tôi xin kính chúc quí thầy cô thật 
nhiều sức khỏe, an khang. Chúc các cựu học 
sinh trước 1975 hạnh phúc, thành đạt. Chúc các 
bạn học sinh sau 1975 sức khỏe, học thật giỏi, 
thành đạt vì các bạn là tương lai của đất nước. 

Sài gòn, cuối đông 2016. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Thơ Đỗ Mỹ Loan 

 

 
 

Bến Mơ 
 

Hãy ngồi  
ngồi xuống bên em! 
Lao xao  
mấy vạt cỏ mềm dưới chân 
Hoàng hôn đã xuống thật gần 
Nắng vàng héo úa  
bâng khuâng lồi về 
Phải chăng 
Phải chăng vướng sợi đam mê 
Nên câu bịn rịn não nề hồn ai? 
Cho em tựa chút bờ vai 
Cho em tìm lại tháng ngày dấu yêu 
Rất chiều  
giờ đã rất chiều 
Hoàng hôn tắt nắng 
gió dìu dịu bay 
Bên anh quên hết lạc loài 
Bên anh quên hết đắng cay ngậm ngùi 
Bên anh chợt thấy bồi hồi 
Vầng mây một thuở chơi vơi tím màu 
Đêm ơi  
đừng vội xuống mau 
Gió ơi đừng thổi  
làm nhàu tóc em 
Vẳng câu lục bát êm đềm 
Lao xao mấy vạt cỏ mềm … 
lao xao… 
Chiều nay thu ghé bên rào 
Đón thu…  
sáu tám… lạc vào bến mơ… 
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Phan Thế Tranh (K12) 
 

Quá khứ là một kỷ niệm thật tuyệt vời, vì có 
ai có thể ngược dòng thời gian để sống lại thời 
điểm đó trong quá khứ đâu. Đặc biệt là đối với 
lớp người chồng chất trên vai những thăng trầm 
trên 60 năm, ngoảnh mặt lại, bạn bè người thân 
còn sót lại bao nhiêu? Càng trân trọng hơn quý 
mến hơn khi hồi tưởng lại “thời còn áo trắng”. 

Trời se lạnh. Cây cỏ bắt đầu thay lá. Một 
mùa xuân mới tràn về. Lại sắp thêm một tuổi 
đời. Không biết mình còn được bao nhiêu thời 
gian nữa ?. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Công 
Trứ: “nhân sinh tự cổ thùy vô tử”. Năm mới nữa 
lại đến. Những hình ảnh từ ấu thơ đến giờ chầm 
chậm lướt qua trong trí nhớ. À! Thì ra mình vẫn 
còn đây. 

Tuổi đã già, tóc đà hai sắc. Hạnh phúc nhất 
cuối đời còn được gọi “mày tao” với bạn bè, một 
điều không thể dám với mọi người khác trong xã 
hội. Cái từ “mày tao” thật bình dân nhưng cũng 
thật thân thương chỉ dám thốt ra cửa miệng. Thật 
“sảng khoái” biết bao vào ngày 01/05 khi về 
trường cũ gặp lại bạn bè, hay ngày 02/09 mà bạn 
Dương Thế Phương đã khơi và giữ mãi ngọn lửa 
này sau 1975 đến nay hoặc cuối năm trong buổi 
họp mặt tất niên “tri ân thầy cô” của bạn Nguyễn 
Văn Minh. Đó chính là khoảng thời gian hạnh 
phúc nhất của đời mình. 

Và càng tự hào hơn nữa khi mình lại là cựu 
học sinh của ngôi trường Trịnh Hoài Đức. 
Những năm tháng tại ngôi trường này luôn lưu 
mãi những ký ức thật đẹp (dù mình chỉ bắt đầu 
học năm đầu tiên là lớp 12B5). Nhưng nơi nầy 
lại có những bè bạn thật thân thương, những cô 
thầy khiến mình không thể nào quên được. Ân 
tình sâu nặng của quý thầy cô với lửa nhiệt tình, 
lòng tận tụy với nghề đã tạo một ấn tượng không 
thể nào quên đặc biệt với các thầy cô nơi ngôi 
trường thật thân thương này. Xin cảm ơn tất cả, 
xin cảm ơn những người bạn cựu học sinh mọi 
khóa trong nước hay hải ngoại đã thắp lên ngọn 
lửa này để giờ này mình vẫn luôn tự hào là học 

sinh nơi này với thời gian thật ngắn ngủi nhưng 
lại có thật thật nhiều những kỷ niệm đẹp. Và 
muôn vàn cám ơn công lao của các thầy cô đã 
tận tâm giảng dạy, góp thêm hành trang vào đời 
cho những thế hệ học sinh của ngôi trường này: 
“Không thành công cũng thành nhân” .  

Cám ơn Hội Aí Hữu Cựu Giáo Sư và Học  
Sinh Trịnh Hoài Đức đã cho một mảnh đất để 
gắn kết tất cả các giáo sư và mọi cựu học sinh ở 
mọi nơi trên thế giới có một khoảng riêng để tỏ 
lòng kính trọng với quý thầy cô cũng như bạn bè 
cũng như có cơ hội gắn kết với nhau. Nào là 
những cây bút cũng đã từng làm nên các Giai 
Phẩm Xuân và báo tường Trịnh Hoài Đức như 
Nhật Lệ Nguyên Thy (Ngô Thị Nguyệt) hay Ức 
My Nguyệt Hồng … có cơ hội nhắc đến những 
kỷ niệm đẹp trong những ngày miệt mài học tập 
nơi ngôi trường này. 

Một năm mới sắp đến xin mượn lời ngỏ của 
bạn Nguyễn Văn Lâm cùng khóa: “Nhân dịp 
xuân về qua Đặc San Xuân Đinh Dậu 2017 gởi 
theo gió mùa xuân bay đến với quý thầy cô lời 
cảm ơn kính mến, lời chúc sức khỏe đầu năm 
mới của người học trò bé nhỏ cách đây nửa thế 
kỷ, đến bạn bè cùng lớp những lời chúc thắm 
thiết thắm đượm tình nồng của “những ngày xưa 
thân ái” mà bây giờ nhớ nhau chỉ biết tìm về kỷ 
niệm, tìm lại dư âm của thời áo trắng.  

Bình Dương, một ngày cuối đông. 
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Hà Huỳnh 

Lái Thiêu tôi, vùng nắng ấm, 
Chợ  ven  sông, cầu  Đúc trắng hai bên 
Trái cây ngọt, gốm  bền sứ chắc, 
Đậm tình  người, chân  thật bán buôn 
Khu  chợ  nhỏ, tình láng  giềng đằm  thắm !  
Baza  Hoà Hưng: hiền  lắm  A Kên, 
Thiên  Xương, Thiên  Đức anh em cùng  nghề 
Điền Chí  Liên, đồng  hồ A Lẽm, 
Tiệm thuốc  tây: cô Xuyến, chị Loan 
Bù  lon đin h ốc: "cả Kiết" nổi  danh 
Đồng Tâm, Hưởng Ký, chú Xây, 
Tiệm nước, hủ tiếu  ngon, đầy bánh bao ! 
Heo quay  thơm phức: chú Phu, 
Bác Kiên, Hoà Thắng: chạp phô đủ đầy 
Ba Bời, dì bán vải cây 
Dì Huỳnh sạp vải màu nầy màu kia, 
Hoằng Phúng đối diện đó kìa ! 
Vĩnh Sanh Đường đó: trâu kia nhọn sừng !  
Baza ông Ốm khai trương, 
Uốn tóc Công Chúa mở toang chào mời 
Tiệm may cô Tám đây rồi !  
Cô Sáu bán guốc cửa hàng kề bên 
Ông Tràng  thợ bạc, nữ trang, 
Khéo tay chạm trổ  lắc vàng nhẫn xinh 
Năm Hoa, tiệm thiếc gần bên , 
Trồng răng  Liêu Chẽn, Trường Giang tiếu mì 
Tiệm may Mỹ Phượng: anh Thu, 
Là người dễ mến, tính nhu lại hiền !  
Tiệm vàng: có hiệu  Kim Nguyên, 
Chủ nhân Bạch Tuyết như tiên giáng trần !  
Nổi tiếng ông Bắc: Phở ngon, 
Cạnh bên  thập cẩm Diệu Xương tiệm mì 
Bà Năm Xôi: đối diện  kìa !  
Cơm rượu, bánh tét, xôi vò ... cực ngon ! 
Xe mì, bánh lọt: chị Uôi 
Táo xọn xọn cô Út, ngon ôi ngọt bùi . 
Bà Ba thập cẩm chè ngon 
Bánh mì cầu Đúc: chú Sen đắt hàng ! 
Dẻo, giòn, đủ kiểu, thịt ngon ... 
Đề pô, xá xị ... Đức Thành khách đông, 
Vĩnh Hoà sánh bước đi cùng 

Vĩnh Thuận lạp xưởng, trung thu theo mùa 
Tân Quang hình chụp đẹp mê, 
Chành gạo, tạp hoá: chú Thùng đắt ghê ! 
Hiệp Lợi, Tám Thọ chị em: 
Cầm đồ, bán gạo, hai bên, hai nhà . 
Đầu chợ thiếc, tối về rầm rộ: 
Bổ lượng ngon, sinh tố, tiệm kem ... 
Quá nhiều ! kể nữa  phát thèm !  
Lái Thiêu, kỷ niệm đầy miền thân thương !... 
Chuyện trong chợ  đã hết chưa ? 
Hãy ra khỏi chợ, có chùa Ông xưa . 
Chùa Bà ở cuối đường kia, 
Linh thiêng toạ lạc, chở che  dân lành ! 
Nhà tôi đó, sông xanh trước cửa, 
Thuở còn thơ sấp ngửa  tập bơi 
Nên thơ: vui vẻ một thời , 
Sông xưa tươi mát tắm đời trẻ thơ ! 
Hiệp Thành, Ba Đáp: Ba tôi , 
Bình Hoà  khai thác ngập trời: cao lanh , 
Đất sét dẻo trắng, tinh anh,  
Bán cho gốm sứ Bình Dương, Biên Hoà . 
Nước ngoài Nhật Bản tìm mua , 
Sài Gòn, Đà Lạt  thi nhau  đặt hàng 
Tính Ba: trung thực đàng hoàng, 
Càng ngày, người đặt  nhiều hàng tăng lên ... 
Trời chiều xuống, lề đường làm bến:  
Xe Hiệp Thành, kế đến Kim Chu, 
Bác Khai, chú Nã nối đuôi ... 
Khuya về, xe cải phố vui rộn ràng ! 
Cô Tốt, chị Sáng, anh Bình, 
Cà chua, bắp cải ... bán hàng khắp nơi ... 
Chú Lý, vựa trái cây tươi, 
Sầu riêng, măng cụt ... đậm mùi thơm ngon 
Nằm kề tranh kiếng: Vinh Quang . 
Ven bờ sông chất: ngập tràn gạch, lu ! 
Gạch ngói đỏ, chủ: cô Sáu Lánh 
Bước sâu vào, chành gốm, chén, tô 
Chú Kim Hử, Bang Yến, ông Cai... 
Khạp, chình, lu, ché ... chất đầy bờ sông ! 
Lò tè, ghe  tấp nập đông, 
Gốm kia  lục tỉnh xuôi dòng  miền Tây 
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Dục Anh trường học  gần đây, 
Tiếng Hoa con trẻ, vui vầy  mở mang ... 
Đừng quên lò gốm  Bình Nhâm: 
Chú Tư Bạc đó, lò trăm lu đầy !  
Bác  Năm Khò, lò lắm  thợ xoay, 
Sâm Choản, Chú Ú, Nam Thành 
Ông Bổ, chú Ngánh cùng ngành: chén , lu ... 
Lái Thiêu, hè đế n trái cây, 
Bòn bon, tố nữ ...vườn đầy tiếng ve ! 
Mùa thu lại tiếp  mùa hè, 
Đông sang, Cu gáy: thay ve, gọi đàn 
Xuân sang, cuộc sống  nhịp nhàng, 
Buồn vui lẫn lộn chứa chan tình người ... 
Giờ thì: khắp bốn phương trời:  
Canada - Pháp - Mỹ - Úc - Anh... xa vời !  
Đất xa nhưng ở cùng trời, 
Kẻ còn  người mất: đời đời  nhớ thương ! 
40 năm gặp lại, khôn lường ! 
Cùng nhau  thăm hỏi, nhắc thường chuyện xưa !  
Ngày dài, kể mãi, chẳng thừa, 
Lái Thiêu đủ vẻ năm xưa hiện về: 
Cảnh thanh bình, buôn bán đông ghê ! 
Người đâu ? cảnh cũ trăm bề ... 
Người đi xa khuất, cảnh giờ đổi thay !  
Cảnh xưa nay đã xa bay, 
Chỉ còn  kỷ niệm đậu hoài tim tôi ! 
Lái Thiêu giờ cũng đẹp thôi 
Chia tay quá khứ: ngậm ngùi lặng yên, 
Nhớ xưa vui vẻ êm đềm ... 
Giờ đây, đành phải bên thềm : Bâng Khuâng… 

 

 

 
 
 
 
 

Thơ Trần Anh 
 

 
 

Hải Hồ Tái Đáo 
 
Tri nhàn, tái đáo hải hồ: du, 
Mãn nhãn: danh lam, thắng cảnh dư ! 
Lạc thuỷ, kim ô ly hải giác, 
Đằng vân, bạch điểu ẩn thiên nhai ! 
Thuỷ triều, nhật mộ, y ngôn: đáo, (1) 
Hải điểu, hoàng hôn, thủ tín: lai. 
Hồ hải tái du, thống: đoạn trường ! 
Cố hương hoài niệm: sầu du du ... 
 

Tạm dịch : 
 
      Lại Đến Biển Hồ 
 
Nhàn rỗi, biển hồ trở lại chơi , 
Danh lam, thắng cảnh: mắt đầy rồi ! 
Mặt trời xuống nước, rời vòm biển, 
Chim trắng cỡi mây, ẩn góc trời. 
Y hứa, thuỷ triều chiều lại tới, 
Giữ lời, chim biển đến hoàng hôn ! 
Biển hồ dạo lại: ruột từng đoạn ! 
Lòng nhớ cố hương: buồn mênh mông ... 
 
*** 
 
(1) Thơ Bạch Cư Dị : 
"Tá vấn giang triều dữ hải thuỷ, 
Hà tư quân tình dữ thiếp tâm ? 
Tương hận bất như triều hữu tín ! 
Tương tư thuỷ giác hải phi thâm." 
 
Trần Phò dịch:  
"Xin hỏi triều sông và sóng biển, 
Sao như lòng thiếp với tình anh ? 
Tương hận: chẳng như triều đúng hẹn, 
Tương tư mới biết biển không sâu."
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Minh Tâm 
 

Đọc lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy có 
nhiều nghi vấn. 
 

1. Nghi vấn thứ nhất: Con Rồng Cháu 
Tiên: 
 
 Thời tiểu học, khi học lịch sử Việt Nam về 
nguồn gốc dân tộc chúng ta được giảng rằng 
(chép lại từ Việt Nam Sử Lược (VNSL)):  
 ... Kinh Dương Vương làm vua nước Xích 
Quỉ vào quãng năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây 
Lịch) và lấy con gái Động Đình Quân là Long 
Nữ đẻ ra Sùng Lãm nối ngôi làm vua xưng là 
Lạc Long Quân. 
 Lạc Long Quân lấy con gái vua Đế Lai tên 
là Âu Cơ đẻ một lần được 100 người con trai (có 
sách chép Âu Cơ đẻ ra một trăm cái trứng, nở ra 
100 con). Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: " Ta 
là dòng dõi Long Quân, nhà ngươi là dòng dõi 
thần tiên, ăn ở lâu với nhau không được; nay 
được trăm đứa con thì nhà 
ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 
50 đứa ta đem xuống bể Nam 
Hải". ... Lạc Long Quân 
phong cho người con trưởng 
làm vua nước Văn Lang... (hết 
trích). 
 Từ đó, dân tộc ta tự hào là 
Con Rồng Cháu Tiên. 
 Đây là truyền thuyết và 
chắc chắn là không có thật vì 
con người không bao giờ đẻ ra 
trứng hay một người mẹ mà có 
thể đẻ được 100 đứa con. Đọc 
phần lịch sử trên ta chỉ có cách 
chấp nhận như là một truyền 
thuyết mà không thể chứng 
minh. Truyền thuyết dân tộc thì 
nước nào cũng có. Người Nhật 
cũng tự hào mình là con của 
Thái Dương Thần Nữ. Người 

Tàu thì nói rằng mình là con của ông Bàn Cổ... 
Phải chú ý rằng truyền thuyết không phải là lịch 
sử. Riêng truyền thuyết của dân tộc ta thì mình 
cũng chấp nhận như trên tuy nhiên, phải chăng, 
quý thầy cô nên giảng thêm chút ít về sự thật 
lịch sử lúc bấy giờ, đại khái: 
 ... Bốn ngàn năm trước, phía bắc sông 
Dương Tử (hay Trường Giang) là vùng đất có 
người Hoa Hạ định cư và phía nam sông Dương 
Tử có nhiều bộ tộc khác nhau của người Việt 
sinh sống (gọi là Bách Việt). Họ là người U 
Việt, Đông Việt, Hồ Việt, Điền Việt, Âu Việt, 
Tây Âu, Mân Việt, Nam Việt, Lạc Việt, Việt 
Thường... Các bộ tộc Bách Việt sống rải rác và 
dần dần bị người Hoa xâm lấn và đồng hóa. Chỉ 
có người Lạc Việt, và một số dân tộc miền núi 
của chúng ta là còn tồn tại sau 1000 năm bị 
người Tàu đô hộ rồi quật khởi để được độc lập. 
Như vậy truyền thuyết bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng 
có thể là một cách kể chuyện truyền thống về 

 
Hình 1: Các vùng Bách Việt 



TRANG 36                                             Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017 

 

dân tộc một cách kín đáo để che đậy sự kiểm 
soát của bọn cầm quyền phương Bắc. Tuy không 
thể giải thích được bằng khoa học, dân tộc 
chúng ta phải tự hào là vẫn giữ được bản sắc 
riêng của mình sau 1000 năm bị phương Bắc đô 
hộ. (Hình 1). Ngày nay nhiều nghiên cứu mới về 
khảo cổ học, nhân chủng học… đã có nhiều phát 
hiện mới về nguồn gốc dân Việt – phần trên đây 
dựa vào kiến thức những năm 1960-70. 
 

2. Nghi vấn thứ hai: 18 đời vua Hùng: 
 

 Xin trích VNSL: 
 ... Họ Hồng Bàng làm vua được 18 đời, đến 
năm Quí Mão (285 trước Tây Lịch) thì bị nhà 
Thục lấy mất nước. 
 Xét từ đời Kinh Dương Vương đến đời Hùng 
Vương thứ 18 cả thảy 20 ông vua, mà tính từ 
năm Nhâm Tuất (2879 TTL) đến năm Quí Mão 
(258 TTL) thì vừa được 2622 năm. Cứ tính hơn 
bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm !. 
Dẫu là người đời thượng cổ nữa thì cũng khó 
lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. 
Xem thế đủ biết chuyện đời Hồng Bàng không 
chắc là truyện xác thực. (hết trích) 
 Như vậy 18 đời Hùng Vương là như thế nào 
trong 2622 năm? Câu hỏi nầy không biết làm 
sao trả lời cho thỏa đáng, và nếu không trả lời 
được thì câu nói dân tộc ta có 4000 năm văn 
hiến sợ cũng khó chứng minh. 
 

3. Nghi vấn thứ ba: Hùng Vương hay 
Lạc Vương? 

 
Trong tác phẩm Việt Nam Thời Khai Sinh, 

do Phòng Nghiên Cứu Sử, Đại Học Huế xuất 
bản năm 1965, sử gia Nguyễn Phương trích dẫn 
tài liệu Giao Châu ngoại vực ký và Thủy Kinh 
Chú (thế kỷ thứ 6) viết rằng: 

“Xưa, khi Giao Chỉ chưa thành quận huyện, 
đất đai có ruộng gọi là ruộng Lạc. Dân khẩn 
ruộng đó mà ăn, vì thế tất cả gọi là dân Lạc. Họ 
lập Lạc vương, Lạc hầu để coi quận huyện. Có 
nhiều Lạc tướng, có ấn đồng lụa xanh”. 

Như vậy lãnh tụ của người Lạc Việt là Lạc 
Vương. Còn Hùng Vương (thay vì Lạc Vương)   
được Ngô Sĩ Liên đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn 
Thư lần đầu tiên và  những người viết sử sau nầy 

cứ theo đó mà viết sai. Sở dĩ có chữ Hùng là vì 
trong chữ Hoa, hai chữ Lạc và Hùng viết gần 
giống nhau nên dễ nhầm lẫn. Hơn nữa, chữ Lạc 
chỉ là phiên âm và không có ý nghĩa trong khi 
chữ Hùng có ý nghĩa tốt đẹp hơn.  

Sử gia Nguyễn Phương còn tìm ra 18 đời 
vua Hùng là từ 18 đời vua Hùng của nước Sở và 
nước Sở mới có 18 đời vua Hùng. Ông kết luận: 

“Như vậy, tính cách giả tạo của tất cả câu 
chuyện Hùng Vương đã trở thành hiển nhiên, và 
thứ dân đầu tiên lịch sử nói đến ở cổ Việt chỉ có 
thể là dân Lạc Việt, với người đứng đầu là Lạc 
Vương”. 

Kết luận này đúng hay sai, hiện nay còn rất 
nhiều tranh cãi. 
 

4. Nghi vấn thứ tư: Cương vực nước Văn 
Lang:  

  
Hùng Vương thứ nhất làm vua nước Văn 

Lang, đóng đô tại Phong Châu (Phú Thọ). Theo 
Lĩnh Nam Chích Quái và Đại Việt Sử Ký Toàn 
Thư, lãnh thổ nước Văn Lang rất lớn, đông giáp 
Nam Hải, tây tới Ba Thục, bắc tới hồ Động 
Đình, nam tới nước Hồ Tôn (sau nầy là Chiêm 
Thành). 
 Cũng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì 
nước Văn Lang được chia thành 15 bộ (hay 
quận) bao gồm: 

1. Giao Chỉ (Hà Nội, Hà Đông, Nam Định, 
Hưng Yên) 

2. Chu Diên (Sơn Tây) 
3. Phúc Lộc (Sơn Tây) 
4. Vũ Ninh (Bắc Ninh) 
5. Việt Thường (Quảng Bình, Quảng Trị) 
6. Ninh Hải (Quảng Yên) 
7. Dương Tuyền (Hải Dương) 
8. Lục Hải (Lạng Sơn) 
9. Vũ Định (Thái Nguyên, Cao Bằng) 
10. Hoài Hoan (Nghệ An) 
11. Cửu Chân (Thanh Hoá) 
12. Bình Văn (chưa rõ ở đâu) 
13. Tân Hưng (Hưng Hoá, Tuyên Quang) 
14. Cửu Đức (Hà Tĩnh) 
15. Văn Lang (Bạch Hạc, tỉnh Vĩnh Yên) 
Tới đây lại có rắc rối: Tên 15 bộ nầy toàn là 

chữ Hán và nếu xét lãnh thổ của 15 bộ nầy ta chỉ 
thấy nó nằm trong phạm vi Bắc & Trung Việt 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017                                            TRANG 37      

 

 
Hình 2: Lãnh thổ nước Văn Lang theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư  

(nước Xích Quỉ theo Việt Nam Sử Lược), quá rộng lớn và khó tin. 

 
Hình 3: Bản đồ Trung Quốc thời chiến quốc  

Thục (Tứ Xuyên) cách xa Việt Nam hàng ngàn km. 
Thục Vương Phán là vua của nước Thục nào ? 
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Hình 4: Bản đồ các quận của nước Nam Việt thời Triệu Đà  

thế kỷ thứ 2-3 TCN (theo Wikipedia.org) 

như vậy lãnh thổ thật sự của nước Văn Lang 
rộng tới đâu? Sử gia Nguyễn Phương cho rằng: 
“Vào thời trước thế kỷ III trước công nguyên 
không có một nước nào gọi là nước Văn Lang” 
và “ Nước Văn Lang của Toàn Thư chỉ gồm 
những địa danh mà cương giới mà Ngô Sĩ Liên 
định cho, lại bắt nó nằm một phần lớn bên 
Tàu..”. Việt Nam Sử Lược cho rằng nước Văn 
Lang theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thật ra là 
nước Xích Quỉ thời Kinh Dương Vương (Xích 
có nghĩa là màu đỏ, màu lửa, Quỉ là sao Quỉ nơi 
chốn vĩnh cửu của con người sau khi chết). Địa 
phận Văn Lang của các vua Hùng thật ra chỉ ở 
Bắc và Trung Bộ còn miền bắc của nước Xích 
Quỉ, tức miền nam Trung Hoa - thuộc miền Hồ 
Quảng gồm các tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, 
Quảng Tây - thì chia làm nhiều bộ tộc nhỏ, 
chính là Bách Việt. Điều nầy xem ra có lý hơn.  

Về mặt khảo cổ, người ta đào được một số 
trống đồng ở miền nam Trung Hoa tương tự 
trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam. Điều nầy cho 
thấy người Việt cổ đã từng sống rải rác vùng 
phía nam sông Dương Tử cũng như Bắc và 
Trung Việt nhưng điều nầy cũng không chứng 
mình nước Văn Lang - nếu có – thì địa giới tới 
Động Đình Hồ. 
 

5. Nghi vấn thứ năm: Gốc tích nhà Thục: 
 

Cuối đời Hùng 
Vương xuất hiện 
nhân vật Thục Phán. 
Ông là người đánh 
bại vua Hùng Vương 
thứ 18 lấy nước Văn 
Lang. Mới đọc tên 
của ông, ta tưởng 
ông là người xứ 
Thục (Tứ Xuyên). 
Thật ra không phải. 
VNSL viết: “Nhà 
Thục chép trong sử 
nước ta không phải 
là nước Thục bên 
Tàu, vì rằng cứ theo 
sử Tàu thì đời bấy 
giờ đất Ba Thục (Tứ 
Xuyên) đã thuộc về 

nhà Tần cai trị rồi thì còn có vua nào nữa. Vả 
lại sử chép rằng khi Thục Vương Phán lấy được 
nước Văn Lang thì đổi quốc hiệu là Âu Lạc tức 
là nước Âu Lạc gồm cả nước  Thục và nước Văn 
Lang”. VNSL còn viết thêm: “Huống chi lấy địa 
lý mà xét thì từ đất Ba Thục (Tứ Xuyên) sang 
đến Văn Lang (Bắc Việt), cách bao nhiêu đường 
đất và có bao nhiêu núi sông ngăn trở, làm thế 
nào mà quân nhà Thục sang lấy nước Văn Lang 
dễ dàng như vậy ?”. Câu hỏi ở đây là: Nếu Thục 
không phải là Tứ Xuyên thì nước Thục thuộc 
vùng đất nào ? Thục Vương là vua của vùng 
lãnh thổ nào? Câu hỏi nầy không dễ trả lời. 
 

6.  Nghi vấn thứ sáu: Triệu Đà: 
 
 Xin trích VNSL: 
 ... Năm Quí Tỵ (207 TTL), Triệu Đà đánh 
được An Dương Vương rồi, sát nhập nước Âu 
Lạc vào quận Nam Hải, lập thành một nước gọi 
là Nam Việt, tự xưng làm vua, tức là Vũ Vương, 
đóng đô ở Phiên Ngung, gần thành Quảng Châu 
bây giờ (hết trích). 
 Xem vậy thì Triệu Đà là người Hán. Ông là 
một ông quan của quận Nam Hải. Sau nầy ông 
đứng lên, độc lập với phương Bắc và tự xưng là 
Triệu Vũ Vương làm vua nước Nam Việt. Thế 
nhưng nước Nam Việt lúc đó không phải là Lạc 
Việt và lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều bao gồm 
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Quảng Đông, Quế Lâm, Tây Âu, Giao Chỉ... 
Tiếng nói của Triệu Đà chắc chắn cũng khác 
tiếng Việt. Như vậy Triệu Đà có phải là vua của 
người Việt hay không?. Nhắc lại ông là người 
Tàu chính cống. Lữ Gia cũng vậy. Câu hỏi nầy 
xem ra khó trả lời?  

Thật ra, đây không phải là một nghi vấn lịch 
sử vì mọi chuyện đã rõ. Vấn đề là sự lựa chọn 
của sử gia. Nếu chấp nhận nhà Triệu trong lịch 
sử thì nước Việt Nam xưa có lãnh thổ rộng tới 
Quảng Đông, Quảng Tây (vì vậy mới có chuyện 
vua Quang Trung tính cưới công chúa nhà 
Thanh và đòi hai tỉnh nầy làm của hồi môn và 
lúc vua Gia Long xin đặt tên nước là Nam Việt 
thì nhà Thanh không chấp thuận và sửa lại là 
Việt Nam). Còn nếu không chấp nhận nhà Triệu 
thì chúng ta mất một phần lịch sử. Thời gian đó 
coi như người Việt bị mất nước! 
 

7. Nghi vấn thứ bảy: Tên của chồng của 
bà Trưng Trắc: 
 

Từ trước tới giờ, chúng ta vẫn học được rằng 
chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách. Ông bị Tô 
Định giết chết khiến Bà Trưng vì thù nhà nợ 
nước mà nổi lên chống lại chiếm 65 thành và 
đuổi Tô Định về Tàu. Sau ba năm độc lập, nhà 
Đông Hán cử tướng Mã Viện qua đánh Giao 
Chỉ. Hai bà Trưng thua trận phải tự vẫn ở sông 
Hát. 

Có tài liệu Thủy Kinh Chú (thế kỷ thứ 6) 
viết: “Châu Diên Lạc tướng tử danh thi sách Mê 
Linh Lạc tướng nữ tử danh Trưng Trắc vi thê 
Trắc vi nhân hữu đảm dũng, tương Thi khởi tặc. 
Mã Viện tương binh thảo Trắc, Thi tẩu nhập 
Cấm Khê”. Dịch nghĩa: “Con trai một Lạc tướng 
ở Châu Diên tên Thi lấy con gái Lạc tướng Mê 
Linh là Trưng Trắc làm vợ. Trắc là người có can 
đảm và dung lược cùng với Thi nổi lên làm giặc 
Mã Viện đem quân đánh đuổi Trắc Thi chạy vào 
Cẩm Khê”. 

Chữ ‘sách” ở đây có nghĩa là “hỏi”, không 
phải là tên Sách. Sở dĩ có vấn đề nầy là vì trong 
chữ Hán không có dấu chấm phết, chữ hoa nên 
không biết rõ câu văn tới đâu là hết hay phân 
biệt tên người. Như vậy tên chồng của bà Trưng 
là Thi chớ không phải là Thi Sách như chúng ta 
lầm tưởng. Ngoài ra, ông cũng không chết trước 

khi Bà Trưng khởi nghĩa mà về sau cả hai người 
(Trắc Thi) cùng chạy về Cẩm Khê. 
 

8. Nghi vấn thứ tám: Quân đội của Đinh 
tiên Hoàng: 
 
 Trích VNSL: 
 …Việc binh lính thì Tiên Hoàng phân ra 
đạo, quân, lữ, tốt, ngũ. Mỗi một đạo có 10 quân, 
1 quân có 10 lữ, 1 lữ có 10 tốt, 1 tốt có 10 ngũ, 1 
ngũ có 10 người. Vậy thì một đạo là 100.000 
người và cứ số ấy mà tính thì nhà Đinh bấy giờ 
có 10 đạo là 1 triệu người. 
 Thiết tưởng nước ta thời bấy giờ thì rất nhỏ, 
người thì ít, lấy đâu làm một triệu quân được, và 
lấy cơm gạo đâu mà nuôi được bấy nhiêu người. 
Họa chăng Tiên Hoàng có được độ 10 vạn 
người thì đã là nhiều. (hết trích). 
 Phần trích dẫn tự nó đã là nghi vấn nhưng 
vẫn không có câu trả lời. Có một chữ tôi thấy 
nghi vấn đó là chữ ngũ. Ngũ là năm, một ngũ thì 
chỉ có thể có năm người. Nếu như vậy thì đội 
quân của Tiên Hoàng vẫn còn 500.000 người. 
Vẫn còn quá lớn so với dân số lúc đó ! 
  

9. Nghi vấn thứ chín: Thuật dụng binh 
của vua Quang Trung: 

 

 
 

 Năm lớp 5 khi học về vua Quang Trung đại 
phá Quân Thanh, tôi được giảng như sau:  
 ... Khi được tin quân Thanh xâm chiếm nước 
ta, Nguyễn Huệ liền lên ngôi vua lấy hiệu là 
Quang Trung và hành binh ra Bắc để chống 
giặc. Ông điều binh rất thần tốc. Cứ hai người 
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lính dùng một cây đòn và võng một người khác 
để di chuyển ngày đêm ra Bắc, cứ thế luân 
chuyển. Khi quân ông đến thì giặc Thanh bị bất 
ngờ và thua chạy. Cầu phao bắc ngang sông 
Hồng bị sập. Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử 
ở Gò Đống Đa. Tôn Sĩ Nghị bỏ cả ấn tín chạy 
trốn về Tàu... 

Trang sử hào hùng nầy của dân tộc có một 
đoạn khó chấp nhận. Đó là việc hai người võng 
một để đi hành quân. Không biết ai đã đặt ra 
chuyện nầy?. Thử hỏi đường xa trăm dặm, đi 
một mình đã mệt, nếu còn võng thêm thì làm sao 
đi cho nổi. Tới nơi đã hết sức thì làm sao chiến 
đấu?. Thêm vào đó, vũ khí, hậu cần, lương thực 
thì vận chuyển thế nào?  
 

***** 
 Trên đây chỉ là vài nghi vấn trong số rất 
nhiều điểm không rõ ràng trong lịch sử nước 
nhà. Viết về những nghi vấn nầy không phải để 
phủ nhận cội nguồn hay có bất cứ ý đồ chánh trị 
nào mà chỉ để ghi nhận những chỗ còn chưa 
được giải thích thỏa đáng trong lịch sử với ước 
mong những nhà nghiên cứu tìm tòi giải thích. 
Hiện giờ trên mạng có nhiều trang web bàn luận 
về cổ sử nhưng sự trình bày của những tài liệu 
nầy khá rắc rối, thiếu khoa học, thậm chí có ý đồ 
xuyên tạc nên người đọc không biết đâu mà 
nhận định cho đúng. Cần có tiếng nói chính 
danh và sự trình bày khoa học để giải quyết thấu 
đáo, hợp lý những vấn đề trên. Mong lắm thay!. 
 
(11/2016) 
 
Tham khảo: 
 

1. Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim, in 
lần thứ nhất, Trung Bắc Tân Văn, Hà 
Nội, 1920 (bản trên mạng của 
www.vinadia.org). 

2. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư (Lê văn Hưu, 
Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên) soạn năm 
1697, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam 
dịch – 2001. 

3. Việt Nam Thời Khai Sinh, Nguyễn 
Phương, Phòng Nghiên Cứu Sử, Đại Học 
Huế xuất bản năm 1965. 

4. Đọc lại lịch sử, Tăng Quốc Kiệt, Tập San 
Y Sĩ số 208, tháng 09/2016. 

 
***** 

 
 

 
 
 
Thơ Trần Anh: 
 
Viễn Xứ Thu Ngoạn 
 
Đơn thân, thu ngoạn dục tiêu sầu, 
Nhật mộ, thụ nhàn, thượng bích lâu. 
Phong diệp nghinh phong: hàn, trận trận ... 
Cúc hoa khai nhuỵ tiếu hoàng câu ! 
Trùng trùng cổ thụ phong: hoàng, xích ... 
Diệp sắc luân, ngôn: Việt " đổi màu " ! 
Thiền định, hốt văn "kê nhục" : khấp ! 
Ngoạn thu - tâm tục: phí trân châu ! 
 
Tác giả tạm dịch: 
 
Xứ Xa Ngắm Thu 
 
Một mình, thu dạo để sầu tan, 
Chiều xuống, hưởng nhàn đến gác xanh. 
Đón lạnh, lá phong chờ gió trận, 
Dòng kia vàng nước, cúc cười vang ! 
Nghìn trùng phong lão, lá : vàng , đỏ ... 
Lời Việt rằng phong: "lá đổi màu !" 
Thiền định, "thịt gà" nghe phát khóc ! 
Ngắm thu - lòng tục: phí trân châu!! 
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Lưu Thanh Bình 

 
Mùa hè năm 2016, trong các email trao đổi 

với người viết, anh Minh Tâm có đưa ra một số 
nghi vấn lịch sử, trong đó có nhân vật Triệu Đà: 
“… Xem vậy thì Triệu Đà là người Hán. Ông là 
một ông quan của quận Nam Hải. Sau nầy ông 
đứng lên, độc lập với phương Bắc và tự xưng là 
Triệu Vũ Vương làm vua nước Nam Việt. Thế 
nhưng nước Nam Việt lúc đó không phải chỉ là 
Lạc Việt và lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều bao 
gồm: Quảng Đông, Quế Lâm, Tây Âu, Giao 
Chỉ... Tiếng nói của Triệu Đà chắc chắn cũng 
khác tiếng Việt. Như vậy Triệu Đà có phải là 
vua của người Việt hay không?. Nhắc lại ông là 
người Tàu chính cống. Lữ Gia cũng vậy. Câu 
hỏi nầy xem ra khó trả lời? “ 

Bài dưới đây tổng hợp những quan điểm 
khác nhau để trả lời câu hỏi: “Triệu Đà là tên 
xâm lược cướp nước hay là vua của một triều 
đại chính thống của Việt Nam?” 
 

*** 
Trong giới Sử học, hiện có hai khuynh 

hướng nhận thức trái ngược về tính chính danh 
của nhà Triệu (207-111 trước CN). Điều đó tùy 
vào thế giới quan, nhân sinh quan và nhất là 
khuynh hướng chính trị của mỗi người, mỗi thời 
đại, dẫn đến sự nhìn nhận khác nhau. Sự khác 
biệt này, làm cho việc nghiên cứu sử Việt càng 
thêm thú vị, sống động và mang tính khoa học, 
sáng tạo. Chắc là còn rất lâu mới đi đến thống 
nhất, nhưng thiết nghĩ người làm khoa học nên 
tôn trọng sự khác biệt, thực sự cầu thị, tránh 
những xu hướng cực đoan. Tranh luận, phản 
biện chính là sức sống của một nền học thuật. 
Đề tài này do anh Minh Tâm đưa ra tuy không 
mới, nhưng có phạm vi rộng, bao quát cả một 
giai đoạn lịch sử. Dưới đây chỉ là ý kiến của cá 
nhân, một cá nhân rất nhỏ bé với kiến thức rất 
hạn hẹp mà thôi. 

Thực ra, vấn đề xem lại tính chính danh của 
Triệu Đà và các vua Triệu chỉ được đặt ra sau 

này, chính xác là từ năm 1775 trong tác phẩm 
Việt sử tiêu án của Ngô Thì Sĩ và một số nhà Sử 
học sau này, khi Việt Nam giành được độc lập. 
Chứ suốt chiều dài lịch sử phong kiến, từ khi có 
chính sử vẫn xem nhà Triệu là một phần của các 
triều đại Việt Nam. Nghĩa là các nhà làm sử 
phong kiến vẫn chấp nhận tính chính thống ấy, 
buồn thay, một phần xuất phát từ quan niệm 
được nhận sắc phong của phương Bắc. Mỗi triều 
đại sáng nghiệp, mở nước đều cố gắng tranh thủ 
được sự thừa nhận của vua Tàu. Nhà Triệu cũng 
không ngoại lệ. 
 

1. Tóm tắt :  
 

Năm 207 trước CN, Triệu Đà diệt nước Âu 
Lạc của An Dương Vương Thục Phán, sáp nhập 
vào quận Nam Hải, lập thành một nước gọi là 
Nam Việt, tự xưng là Nam Việt Vũ Vương. Năm 
196 trước CN, Hán Đế sai sứ sang phong cho 
Triệu Đà làm Nam Việt Vương, khuyên giữ 
phận chư hầu, thần phục và nộp cống nhà Hán. 

Năm 113 trước CN, chắt của Triệu Đà là 
Triệu Minh Vương mất, thái tử Hưng lên thay, 
hiệu là Triệu Ai Vương, mẹ là Cù Thị được tôn 
làm Thái hậu. Nguyên Cù Thị là người Tàu, lấy 
Minh Vương khi nhà vua hãy còn làm con tin 
bên ấy, sinh ra thái tử Hưng. Cù Thị lại cũng dan 
díu với viên quan nhà Hán là An Quốc Thiếu 
Quý. Khi đi sứ sang Nam Việt, Quý nối lại tình 
xưa nghĩa cũ với Thái hậu và xui đem nước nội 
thuộc nhà Hán. Thừa tướng Lữ Gia biết âm mưu 
ấy, bèn đem quân giết chết Thái hậu, Ai Vương 
và An Quốc Thiếu Quý, lập Vệ Dương Hầu 
Kiến Đức người con trưởng của Minh Vương, 
mẹ là người Việt, làm vua, hiệu là Triệu Dương 
Vương. Mùa đông năm 111 trước CN, tướng 
Hán là Lộ Bác Đức đem quân đánh Nam Việt. 
Thành Phiên Ngung bị phá, Lữ Gia và vua Kiến 
Đức bỏ chạy, sau bị bắt giết đi. Nam Việt bị diệt, 



TRANG 42                                             Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017 

 

đổi gọi là Giao Chỉ bộ, đất đai bị chia cắt làm 
chín quận, mỗi quận đặt Thái thú để cai trị.    
 

2. Nhà Triệu là một triều đại Việt Nam :  
 

Đại Việt sử ký của Lê văn Hưu và An Nam 
chí lược của Lê Tắc thời Trần đều xem Triệu Đà 
vị vua khai sáng cho dân tộc Việt. 

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi xác nhận 
Nhà Triệu độc lập với phương Bắc: 

Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nên 
độc lập, 

Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên 
xưng đế một phương 
   Đại Việt sử lược (khuyết danh, cuối thế kỷ 
thứ 14) cũng xếp nhà Triệu là một triều đại Việt 
Nam, kéo dài 93 năm với các đời vua : Triệu Vũ 
Đế, Triệu Văn Vương, Triệu Minh Vương, Triệu 
Ai Vương và Triệu Dương Vương. 

Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên biên 
soạn vào cuối thế kỷ thứ 15, thời kỳ thịnh trị của 
nhà Hậu Lê, cũng cùng chung quan điểm xem 
nhà Triệu là một vương triều chính thống của 
Đại Việt. 

Khâm định Việt sử thông giám cương mục – 
Quyển sử do Quốc sử quán triều Nguyễn biên 
soạn vẫn xem các vua Triệu như là tiền triều. 
Lời phê của vua Tự Đức càng khẳng định quan 
điểm đất Nam Việt chính là một phần của Việt 
Nam ngày nay : 

“  Xét chung từ trước đến sau, đất đai của 
nước Việt ta bị mất về Trung Quốc đã đến quá 
một nửa, tiếc rằng vua sáng tôi hiền các triều 
đại cũng nhiều người lỗi lạc hiếm có ở trên đời, 
mà vẫn không thể nào lấy lại được một tấc, đó là 
việc đáng ân hận lắm! Thế mới biết việc thu hồi 
đất đai đã mất, từ đời trước đã là việc khó, chứ 
không những ngày nay mà thôi. Thật đáng 
thương tiếc”. 

Việt Nam Sử Lược soạn bởi Trần Trọng 
Kim viết nhà Triệu là chính thống, xếp vào một 
chương riêng, thuộc thời tự chủ không phải Bắc 
thuộc. 

Quyển “Lịch sử nước ta” do Hồ Chí Minh 
sáng tác theo thể thơ lục bát cũng có câu:  

Triệu Đà là vị hiền quân 
Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời 
 

 
Tượng thờ Triệu Vũ Đế (tức Triệu Đà) đặt tại 

đình làng Xuân Quan (Hưng Yên)  
(nguồn: Wikipedia.com) 

 
3. Nhà Triệu không phải là quốc triều : 

 
Việt sử tiêu án –  do Ngô Thì Sĩ biên soạn 

vào thời Lê mạt, cuối thế kỷ thứ 18, xếp 5 đời 
vua Triệu vào một kỷ ngoại thuộc, giống như 
các kỷ ngoại thuộc Hán, Tùy, Đường sau đó.  

Trích : “… Xét sử cũ: An Dương Vương mất 
nước, để quốc thống về họ Triệu, chép to 4 chữ: 
"Triệu Kỷ Vũ Đế". Người đời theo sau đó không 
biết là việc không phải. Than ôi! Đất Việt Nam 
Hải, Quế Lâm không phải là Đất Việt Giao Chỉ, 
Cửu Chân, Nhật Nam. Triệu Đà khởi ở Long 
Xuyên, lập quốc ở Phiên Ngung, muốn cắt đứt 
bờ cõi, gồm cả nước ta vào làm thuộc quận, đặt 
ra giám chủ để cơ mị lấy dân, chứ chưa từng 
đến ở nước ta. Nếu coi là đã làm vua nước Việt, 
mà đến ở cai trị nước ta, thì sau đó có Lâm Sĩ 
Hoằng khởi ở đất Bàn Dương, Hưu Nghiễm khởi 
ở Quảng Châu, đều xưng là Nam Việt Vương, 
cũng cho theo Quốc kỷ được ư? Triệu Đà kiêm 
tính Giao Châu, cũng như Ngụy kiêm tính nước 
Thục, nếu sử nước Thục có thể đưa Ngụy tiếp 
theo Lưu Thiện, thì quốc sử ta cũng có thể đưa 
Triệu tiếp theo An Dương. Không thế, thì xin 
theo lệ ngoại thuộc để phân biệt với nội thuộc 
vậy”. 
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Lịch sử cổ đại Việt Nam của Đào Duy Anh 
với quan điểm Mác xít- Lêninnít  đã phủ nhận 
hoàn toàn vị trí của nhà Triệu trong chính sử với 
những lời phê phán nặng nề :  

“…Sách Toàn thư, sau khi nêu lên quốc 
thống của ta bắt đầu từ Hồng Bàng Thị, đến 
Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, mười tám 
đời Hùng Vương, rồi đến Thục An Dương 
Vương, thì chép luôn nhà Triệu làm một triều 
đại chính thống. Các sử thần thời Lê, kế tục 
phương pháp và quan điểm Lê Văn Hưu ở đời 
Trần (quan niệm lịch sử phản dân tộc) không 
thấy rằng Triệu Đà làm vua nước Nam Việt ở 
miền Quảng Đông, Quảng Tây, đối với nước Âu 
Lạc mà nghĩ xâm lược, chỉ là một tên giặc cướp 
nước chứ không phải là một đế vương chính 
thống. Mãi đến cuối đời Lê mới thấy có một nhà 
sử học là Ngô Thì Sĩ, tác giả sáchViệt sử tiêu án, 
phản đối việc cho họ Triệu tiếp nối quốc thống 
của An Dương Vương. Có lẽ do ảnh hưởng của 
ý kiến ấy cho nên sách Khâm định Việt sử thông 
giám cương mục của triều Nguyễn không chép 
riêng nhà Triệu làm một kỷ chính thống nữa, 
nhưng vẫn cứ chép cả lịch sử nhà Triệu vào 
phạm vi quốc sử của ta. Các nhà sử học tư sản 
của ta cũng chịu ảnh hưởng của quan điểm phản 
dân tộc ấy, cho nên Việt Nam sử lược của Trần 
Trọng Kim cũng chép kĩ càng về lịch sử nhà 
Triệu, và Những trang sử vẻ vang của Nguyễn 
Lân thì biểu dương Lữ Gia là trung thần của 
nhà Triệu làm vị anh hùng dân tộc đầu tiên của 
chúng ta. Đối với dân tộc ta thì Triệu Đà là giặc 
cướp nước, mà lịch sử của nhà Triệu ở nước 
Nam Việt không thể nằm trong phạm vi lịch sử 
Việt Nam .” 

Cũng xin nói thêm, Đào Duy Anh là thầy 
học của các giáo sư, nhà nghiên cứu  được xem 
là “cây đa cây đề” trong giới Sử học Hà Nội 
đương thời.Ông khẳng định Nam Việt là một 
nước cát cứ của một tập đoàn phong kiến, không 
phải là nước của người Việt Nam. Những người 
soạn sách giáo khoa Việt Nam hiện nay (2016) 
cũng ngả theo khuynh hướng này. 

Giải thích cho việc này (thay đổi quan điểm 
cũ) , nhà nghiên cứu Trương Thái Du viết “ … 
Sau khi Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ thực dân 
năm 1945, nền sử học cộng sản non trẻ áp dụng 
ngay phép biện chứng duy vật lịch sử vào môn 

lịch sử. Tình cờ nhãn quan của Ngô Thì Sĩ rất 
hợp với quyết tâm xây dựng nền móng bản địa 
cho lịch sử Việt Nam, cộng với chủ nghĩa dân 
tộc dâng cao, vấn đề Nam Việt và Triệu Đà giờ 
đây có thể tóm gọn trong một đoạn văn của Đào 
Duy Anh”. 
 

4. Quan điểm của người Tàu: 
 

Còn người Tàu thì có xem nhà Triệu của 
Nam Việt Vương Triệu Đà là một phần của 
chính sử của họ hay không ?  
Quyển Sử ký của Tư Mã Thiên chép truyện họ 
Triệu vào phần Liệt truyện (Nam Việt Úy Đà liệt 
truyện) chứ không xếp vào phần Bản kỷ như 
Hạng Vũ hay Hán Cao Tổ là có ý xem Nam Việt 
chỉ là một nước chư hầu, phiên thuộc chứ không 
phải là đất nhà Hán.  

“…Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, 
cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế 
Lâm, Nam Hải và Tượng Quận để đưa những 
người bị đày đến ở lẫn với người Việt. Như thế 
đã 13 năm.Thời Tần, Đà được làm lệnh ở huyện 
Long Xuyên thuộc quận Nam Hải…Khi nhà Tần 
đã bị tiêu diệt, Đà lập tức đánh chiếm lấy cả 
Quế Lâm, Tượng Quận, tự lập làm Nam Việt Vũ 
Vương…”.   

“ …năm thứ 11(năm 196 trước CN), Hán sai 
Lục Giả sang, nhân tiện phong cho Đà làm Nam 
Việt Vương, chặt phù để làm tin, cho phép phái 
sứ giả đi lại với Trung Quốc, bảo phải hòa hợp 
với Bách Việt, không được gây việc lo ngại ở 
biên giới phía Nam…”. 

Qua những đoạn văn trên, ta có thể suy ra 
đất Quế Lâm, Nam Hải trước thời Tần là bản địa 
của người Việt chứ không phải người Việt chỉ 
tập trung ở Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam. 
Đất Lĩnh Nam là nơi sinh sống của các bộ tộc 
Bách Việt. Biên giới của trung nguyên chỉ đến 
Trường Sa (Hồ Nam) là hết. Ngay cả Trường Sa 
cũng có sự hiện diện của các tộc Việt (Bách 
Việt) trước khi dân Hoa Hạ từ bờ Bắc Trường 
Giang tràn xuống. Xã hội Nam Việt là tập hợp 
của nhiều giống dân mà Bách Việt là dân bản 
địa, còn tộc Hoa Hạ là dân ngụ cư.  

Triệu Đà nhận được sự ủng hộ của cả hai 
nhóm dân Lĩnh Nam và Hoa Hạ, một sự kiện 
hiếm có. Ông ăn mặc theo dân Việt, lấy vợ Việt, 
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đặt quan lại Việt. Lãnh thổ, dân tộc, chính 
quyền, ba yếu tố cấu thành một quốc gia, Nam 
Việt đều hội đủ. Dù Triệu Vương là người Tàu 
(Chân Định, Hà Bắc, thời chiến quốc thuộc nước 
Triệu), làm huyện lệnh trong bộ máy cai trị của 
nhà Tần, sau khi chiếm Âu Lạc thì xưng vương 
và áp đặt văn minh Trung Quốc lên Nam Việt 
nhưng đó là chuyện sau này. Đâu thể vì Triệu 
Vương là người Tàu mà gọi Nam Việt là … 
nước Tàu. Như vậy có thể nói Triệu Đà là ông 
vua của người Việt mình. 

Năm 43 sau CN, cuộc khởi nghĩa Hai Bà 
Trưng đã giải phóng 65 thành trì hầu hết là nằm 
trên đất Nam Việt cũ. 

…Đô thành đóng cõi Mê Linh 
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta… 

 

 
Đình Phù Sa, huyện Yên Mô, Ninh Bình nơi thờ 

thần hoàng Triệu Đà (Nguồn: Wikipedia) 
 
Với ý thức độc lập chống ngoại xâm mà kẻ 

thù truyền kiếp là giặc phương bắc, ta có thể 
hiểu chủ trương “bài Nam Việt”, loại nhà Triệu 
ra khỏi chính sử vì có hành động diệt Âu Lạc 
của Thục An Dương Vương. Chính trong thời kỳ 
cộng cư giữa hai dân tộc này mà ngôn ngữ, 
phong tục tập quán của người Việt lần đầu tiên 
bị pha trộn, dù không mang tính cưỡng bức như 
dưới thời thuộc Hán sau này. Nếu không tin vào 
thuyết bản địa của văn hóa và văn minh Việt 
Nam thật khó giải thích tại sao người Việt không 
bị đồng hóa sau gần ngàn năm bị đô hộ. Kìa dân 
tộc Mãn với đế quốc Thanh một thời làm mưa 
làm gió đất Trung nguyên, nay ngôn ngữ đã bị 
tuyệt diệt sau khi bị “hòa tan” vào Trung Hoa 
chỉ vài trăm năm. Người Hồi Hột ở Tân Cương, 
người Tạng ở Tây Tạng cũng đang trong quá 

trình bị “tan chảy” văn hóa dần dần. Ngôn ngữ 
hiện đại bây giờ gọi cái sức mạnh ghê gớm ấy là 
“quyền lực mềm”. Còn người Việt thì tìm đường 
xuống phía nam để bảo toàn và phát triển nòi 
giống. Sức mạnh văn hóa truyền thống của dân 
tộc đã chặn đứng nguy cơ đồng hóa của nền văn 
minh Hán tộc. Rất ít quốc gia có được may mắn 
như vậy. 

Nói đi thì cũng nên nói lại cho công bằng, 
xin lưu ý những nhà nghiên cứu theo khuynh 
hướng “bản sắc văn hóa dân tộc” : Thứ nhất, nếu 
loại nhà Triệu ra khỏi chính sử thì cũng nên loại 
luôn Thục An Dương Vương vì ông này trước 
khi bị cướp nước cũng đã cướp nước của vua 
Hùng ! Nếu gọi Triệu Đà là ngoại tộc thì Thục 
Phán cũng là ngoại tộc (Thục Tứ Xuyên, Trung 
Quốc). Triệu Đà nói tiếng Tàu thì chắc Thục 
Phán cũng nói tiếng…Tàu. Thứ hai, vua Quang 
Trung cũng xem đất Lưỡng Quảng là đất cũ của 
nước Việt Nam xưa, nghĩa là mặc nhiên xem họ 
Triệu là một triều đại của sử Việt, cương giới 
của Triệu là cương giới của nước Việt cổ, nên có 
mưu đồ đòi lại nhưng tiếc thay việc không 
thành. Thứ ba, trong biểu cầu phong của vua Gia 
Long sau khi thống nhất đất nước, cũng đặt tên 
nước là Nam Việt. Vua Tàu sợ danh xưng này 
gợi nhớ đến đất đai Việt cổ đã bị Tàu lấy mất 
nên đổi gọi là Việt Nam.  

Người Tàu sợ mất cái mà họ đã chiếm, còn 
người Việt thì lại chối bỏ cái trước kia thuộc sở 
hữu của mình. Oái oăm thay ! (7-2016) 
 
Tài liệu tham khảo : 

- Sử ký - Tư Mã Thiên, NXB Văn Nghệ 
TP HCM 2003 

- Đại Việt Sử ký toàn thư- Quốc sử quán 
triều Nguyễn, NXB Khoa học-Xã hội Hà Nội, 
2004 

- Việt Nam Sử Lược – Trần Trọng Kim, 
NXB Tổng hợp TP HCM 2005 

- Các triều đại Việt Nam – Quỳnh Cư & 
Đỗ Đức Hùng, NXB Văn hóa-Thông tin, Hà 
Nội, 2009 

- Triệu Đà và nước Nam Việt trong dòng 
chảy lịch sử Việt Nam – Trương Thái Du, Chim 
Việt Cành Nam, chimviet.free.fr . 

- Vấn đề chính thống của nhà Triệu – 
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia. 
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Phan Trần 

 

I. Tiểu Học Nhập Môn: 
 
Thuở ấy, có lần, tôi đã thấy ba má tôi đã nói 

với nhau chuyện gì đó mà mình là con nít không 
được quyền tham dự. Tôi nghe loáng thoáng về 
một bà giáo nào đó là khách của má tôi. Tôi vẫn 
vô tư trong tuổi nô đùa rong chơi. Thế rồi, một 
buổi sáng nọ, má tôi gọi tôi dậy sớm và chuẩn bị 
đi học! 

Đi học là gì nhỉ? Tôi chỉ biết sau khi ăn sáng 
xong và mặc bộ đồ mới vào người, má tôi đã 
chở tôi bằng chiếc xe đạp đến … nhà thờ! Cạnh 
nhà thờ là một dãy lớp học, tôi đã thấy những 
đứa trẻ lạ hoắc, xe vừa dừng thì má tôi đã dắt tôi 
đến văn phòng làm thủ tục nhập học. Má tôi dặn: 

- Con ở đây học, khi hết giờ thì má đến chở 
về ăn cơm, chiều còn phải học tiếp! Nhớ phải 
ngoan ngoãn và không được khóc nghe chưa! 
Tôi hoảng sợ: 

- Má ơi đừng bỏ con! Con sợ lắm má ơi!... 
Má tôi nghiêm giọng: 

- Lớn rồi phải đi học như các anh chị, má 
còn công việc ở nhà nên không ở đây được, một 
lát nữa má rước về! 

Tôi đã muốn khóc, nhưng thấy các đứa trẻ 
lớn hơn nô đùa giỡn ầm ĩ làm ngã các bàn ghế 
nên tôi cảm thấy vui vui và đỡ sợ hãi nên vâng 
lời. Má tôi dẫn tôi đến một bà giáo mặc áo tràng 
đen quen thuộc, đó một bà giáo mà tôi đã nhận 
ra là khách hàng của má tôi. Bà ta nói với tôi: 

- Con là học trò mới, lát nữa là vào lớp năm 
kế bên cùng các bạn mới học chung. Con gọi cô 
giáo là dì Út, các lớp còn lại là lớp cũ: tư, ba, 
nhì, nhứt, ở đây con phải gọi các cô giáo bằng 
“dì” hay “sơ”, lát nữa hết giờ học má con sẽ đến 
rước về! 

Má tôi lên xe đạp chạy về, tôi nhìn theo và tự 
nghĩ rằng, nếu thoát được qua quốc lộ 13 là có 
thể trốn được về tới tiệm may nhà hoặc là tẩu 

thoát ngõ sau đi theo đường rầy xe lửa cũng đi 
bộ về được nhà ngoại, nên tôi rất an tâm. 
Các bạn học lớn hơn vẫn tiếp tục đùa giỡn ầm ĩ, 
có bạn đã leo lên bàn và chạy nhảy trốn bắt trên 
đó và cuộc nô đùa đã bắt đầu hỗn loạn …. 

Thình lình, dì Út cầm quả chuông - to bằng 
loại đeo lòng thòng ở cổ bò - dì rung chuông lên 
và các lớp kế bên tự động xếp hàng trước hành 
lang dãy lớp ….. Tôi đã kinh hoảng khi thấy dì 
Út cầm một chiếc roi mây to tướng chỉ vào đứa 
học trò đầu tiên đang đứng sắp hàng và quát lên: 

- Chúa ôi …. ! Thật là mất mặt và xấu hổ 
trước mặt khách! Mấy đứa đùa giỡn quá đáng! 
Thật là quỷ phá nhà chay ! Nằm xuống ! 
Đứa học trò “lớp tư” đầu tiên nằm sấp xuống 
đưa mông đít lên, một tiếng roi rít xé gió : 
“Chát!”, đứa học trò nầy đứng lên vò mông đít 
…. bỏ chạy vào lớp, từng đứa và từng đứa đều 
nhận một roi mây trước khi vào lớp. Dì Út vừa 
quất xong học sinh nam “lớp nhứt”, theo thứ tự 
đến phần học sinh nữ đã thấy có một số sắp 
khóc, có đứa đã sụt sịt, thì bà ta ngưng roi và 
nói: 

- Lúc nãy chỉ có con trai phá lớp nên bị đòn, 
con gái không có tham dự thì đi vào lớp! 
Một trận cười phát lên từ các đám nữ sinh và cả 
nhóm tranh nhau vào lớp! 

Một hồi chuông thứ nhì rung lên, các lớp đều 
đồng thanh đọc kinh … các sơ từ nhà chung lên 
lớp và bắt đầu một ngày mới tựu trường sau một 
trận đòn cho các nam sinh…. Tất cả chuyện này 
đã in sâu vào trí nhớ mà tôi không bao giờ quên 
được! 
 

II. Giờ lên lớp: 
 

Chúng tôi là học sinh của trường dòng! Điều 
đáng nói là học theo chương trình cũ thời Pháp 
thuộc. Quốc văn giáo khoa thư của cụ Trần 
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Trọng Kim được nhà trường dạy đến hết lớp ba, 
sau đó mới được học sang chương trình mới của 
Bộ Quốc Gia Giáo Dục! 

Chúng tôi học mỗi ngày hai buổi trừ ngày 
thứ năm và chủ nhật được nhà trường cho nghỉ. 
Riêng thứ sáu nghỉ nửa buổi sáng để xưng tội. 
Buổi sáng, sau khi đọc kinh xong, chúng tôi học 
Quốc văn gồm chánh tả, văn phạm, luận văn, tập 
viết, Pháp văn. Buổi chiều, đầu giờ sau khi 
chúng tôi đồng thanh đọc cửu chương, là học 
giáo lý, toán, sử ký, địa lý, cách trí, vẽ, nhạc, thủ 
công, nữ công … và sau bài thánh ca, chúng tôi 
xếp hàng ra về. 

Môn tập viết là tôi bị đòn nhiều nhất lớp, 
chữ viết thật xấu như chó tha gà bới. Tôi bị véo 
tai, khẽ tay biết bao nhiêu lần… nhưng rồi tôi 
cũng đã tiến bộ, chữ viết đã hoàn chỉnh tuyệt 
đẹp và được biểu dương trong năm lớp “nhì” và 
lớp “nhứt” làm mình nở cả mũi ! 

Môn Pháp văn thật là rùng rợn! Chính khoá 
thì mỗi tuần học 4 giờ vào sáng ngày thứ hai và 
thứ bảy. Nhưng các soeur lại dạy kèm ngoại 
khoá vào cuối giờ học. Tổng cộng mỗi tuần học 
9 giờ Pháp văn, đến mức khi về nhà tôi lúc nào 
cũng phải lảm nhảm đọc vocabulaire và chia 
verbe 3 groupes trong các temps như bị “mắc 
thằng bố” vì sợ roi mây của các soeur. Dĩ nhiên 
roi mây là loại giáo cụ trực quan thật sinh động, 
nó rất hữu hiệu cho lưng và mông của chúng 
tôi!. Trường chúng tôi là một lò khổ luyện khét 
tiếng trong vùng vì rèn học sinh thật là kinh 
khủng! Trong giờ học Pháp văn, chúng tôi được 
quyền nói chuyện riêng nhưng phải dùng tiếng 
Pháp “bồi” rất buồn cười! Học đến lớp nhứt là 
viết và nói được những câu văn ngắn đúng văn 
phạm. Chúng tôi gọi nhau với tên rất Tây (dĩ 
nhiên là tên Thánh) và học sinh nào giỏi sẽ được 
nhà trường quan tâm đặc biệt, một ít các bạn học 
là Tây đầm lai được luyện giọng riêng như dân 
Paris để chuẩn bị về đất tổ quê…Tây! 

Mỗi tháng một lần, các soeur xét tập học 
sinh, mỗi lỗi ám tả (chính tả) là một roi, mỗi con 
zéro được chấm cho đáp số toán là một khẽ, 
không bao tập dán nhãn là một véo không phân 
biệt nam nữ …v.v…. Tôi may mắn không phạm 
các lỗi trên, vì rất sợ con roi mây của các bà 
nhưng cũng bị khẽ tay vì tội khác là … ở dơ trời 
ạ! Tập bị nhăn cuốn góc, vết mực loang trên 

giấy, chữ viết chữ số như gà bới, sách bị rách 
mất trang….  cũng bị ăn roi như các bạn học của 
mình!  

Năm lớp ba, soeur Chín khi đang xét tập thì 
có khách. Bà ngưng kiểm tra và tiếp khách, đến 
khi khách ra về thì soeur bỏ qua và tiếp tục 
dạy… chỉ còn hai đứa nữa là đến tôi, thật là hú 
hồn! Về nhà tôi thay ngay tập mới và cố gắng 
giữ tập vở cho sạch …. Tuần sau soeur Chín lại 
tiếp tục từ đứa kế tiếp và tập của tôi còn tốt nên 
thoát !. Còn khi học lớp nhì lớp nhứt lại gặp 
soeur Tám (Bà Bùi thị Ứng) là không bỏ qua 
(hic), roi mây nhỏ nhưng dài nên rất đau (hic)! 
Khẽ lòng bàn tay mà còn bị văng trúng hông đau 
thấy bà cố luôn á ! 

Nhưng rồi chứng nào tật nấy lại tái hiện! Sắp 
bị xét tập, tôi nhìn vào tập mình đã biết sẽ ăn 
đòn, làm thế nào để thoát đây? Tôi có nghe các 
anh chị bạn học lớp trên truyền kinh nghiệm, tôi 
rủ thêm một bạn “chí thân”, vào giờ ra chơi đến 
sau hang núi giả cạnh nhà thờ, bứt một mớ rau 
càng cua vò ướt cả hai lòng bàn tay, chờ khô 
xong vào lớp chuẩn bị xét tập ! Tôi đã bị khẽ tay 
vì tập bị cuốn góc dơ và nhăn rách, mỗi cái khẽ 
“véo véo” chạm vào lòng bàn tay nghe thật đã 
ngứa! Ước gì bà ta khẽ mạnh thêm thì hay biết 
mấy!. Ma soeur không thấy tôi nhăn nhó gì cả 
mà toạ thị điềm nhiên chờ đánh như không có 
gì… Bà ta ngạc nhiên nói: 

- Ủa…! Cái thằng nầy nó khoẻ lắm hay sao 
mà không thấy nó nhăn mặt mà còn cười vậy cà 
? Bộ bị đòn hoài nên chai rồi phải không? 
Ả đầm lai mặt trắng đầy tàn nhang rất ghét tôi, 
vì tôi hay chọc phá ả nên méc: 

- Dạ thưa…. Hồi ra chơi nó với thằng T. ra 
sau núi Đức Mẹ (hang đá) bứt rau càng cua vò 
trét vô tay thì bị khẽ hổng đau mà còn nghe đã 
ngứa đó! 

Cả lớp phá lên cười ha hả…… 
(Ối thôi rồi … thì ra thằng T. là đồ phản bạn, 

nó chỉ kế nầy cho đám con gái …. ) 
Ma soeur nhìn lòng bàn tay tôi thấy màu 

xanh đen lại có mùi rau càng cua liền nói: 
- Ạ…. Thì ra là vậy! Hay dữ hén ! Giờ 

không khẽ tay mà đánh đít! 
Thế là bà ta quất tôi ba roi vào mông ……. 
Không khí lớp học đang căng thẳng liền thay 

đổi đột ngột bằng một trận cười như ong vỡ tổ vì 
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gần nửa lớp đều dùng phương pháp của tôi! Tất 
cả đều bị đánh đít! (hahaha….) 
 

III. Ước gì được sinh sớm tí… 
 

Vào thời tôi đi học, tuổi thật chúng tôi không 
đồng đều, vì đa số làm khai sanh trễ và các lý do 
khác nên các bạn học cùng lớp tuổi chênh lệch 
từ 3 đến 5 tuổi là chuyện thường, thế mà chúng 
tôi vẫn “mày tao mi tớ” loạn xạ … khi có mặt cô 
giáo (ma soeur) thì gọi nhau bằng tên, còn giờ ra 
chơi thì nháo nhào gọi nhau “thằng nầy con kia” 
nữa trời ạ! 

Học đến lớp nhứt cả lớp đã biết …. cái gì gì 
đó của tuổi mới lớn! Các “anh” Tây lai đã thấy 
dấu vết đầu tiên của lông tay và râu quai nón, 
các “chị” đã hay thẹn thùng và hay làm dáng…. 
(hiii), còn tôi…(hic) vì có gien nhà nên chẳng 
khác gì các “anh” Tây lai có điều Tây lai thì 
“nó” óng ánh vàng nâu như râu bắp…còn của 
mình thì “nó” càng ngày càng muốn đen thành 
lọ nghẹ…(hic)! Nam sinh chúng tôi đã mặc quần 
tây dài và áo sơ mi dài tay để che giấu sự thật !  

Tôi rất thích môn vẽ và nhạc nhất là vẽ trang 
trí đẹp, được vài bạn học nữ nhờ vẽ các hoạ tiết 
vào quyển tập thêu may…. Khi gắn các mẫu 
thêu nầy vào tập được soeur cho thêm điểm lại 
còn đựơc bút phê Bien, Très bien….Tiếng lành 
đồn xa….các ả hí hửng tranh nhau đến nhờ tôi 
vẽ trang trí khung vải….nhiều đến nỗi tôi phải 
hốt hết đem về nhà làm...(hiiii)! Tôi đã nhận ra 
một sự thật khi các cô nầy tranh chấp nhau về sự 
đẹp nhiều hay đẹp ít của tranh vẽ cho mỗi cô để 
đối chứng là tôi mến “cô” nào nhiều hơn! Tôi đã 
bối rối khi một cô bạn học dưới một lớp kế bên 
nhà tôi cũng đem đến và nhờ vẽ dùm, cô ta nói: 

- Anh Sáu!... Anh vẽ cho em với, mà phải 
đẹp hơn của mấy “chị” a nghen! 

Ôi… lần đầu tiên một bạn học không gọi tên 
như trong lớp mà gọi mình bằng “anh” Sáu lại 
xưng “em” ngọt ngào…. mình thấy làm sao ấy 
(?). Lúc đó hồn tôi bay bổng tận mây xanh vì 
sung sướng! Thật sự tôi có đứa em trai học dưới 
hai lớp nhưng không có em gái…. Tôi cũng rất 
thích có em gái để mình làm anh trai …., tôi ra 
sức vẽ thật công phu … và tôi đã từ chối các bạn 
cùng lớp mà chỉ vẽ cho cô em dưới lớp nầy mà 
thôi! (hiiii!) 

Sau khi đậu tiểu học khoảng 3 năm đã có 
một số bạn học … có gia đình. Trường tôi học 
sau nầy là một toà nhà đồ sộ nhất trong vùng 
thời đó - là trường Bồ Đề - lớp tôi học chỉ có 3 
bạn tiểu học cũ, số còn lại không biết nguyên 
nhân nào đã biến mất. Chúng tôi phải học một 
môn bắt buộc đó chính là Giáo lý có điểm và lời 
phê của các giáo sư họ "Thích", ghi vào học bạ 
cả hai kỳ đệ nhứt và đệ nhị lục cá nguyệt (học kỳ 
I và học kỳ II)! Theo phong cách cũ, chúng tôi 
học môn nầy thật sâu và chăm chỉ để được điểm 
trung bình và thứ hạng cao nhất nhì trong lớp. 
Đến hết năm đệ lục thì các bạn cũ của tôi chuyển 
nhà về Hố Nai và chỉ còn lại một mình tôi! 

Bạn học cũ không còn ai cả…. các kỷ niệm 
thời tiểu học đã dần dần bị thời gian vùi 
lấp…Các bạn học nữ mới ngày nào lớp đệ thất 
(lớp 6 bây giờ) mặc áo dài trắng đội nón lá mà 
chúng tôi chọc ghẹo là “nấm mối” nay đã trở 
thành những thiếu nữ xinh đẹp không thể ngờ 
được! Một trong các cô “nấm mối” bị ghẻ chóc 
ở hai cánh tay thường giấu trong cánh tay áo 
chẳng dám xăn lên, nay đã trắng trẻo nõn nà 
không một vết sẹo….Tôi học toán thì dở, nhưng 
làm thơ viết bích báo (báo tường) và môn vạn 
vật (sinh vật) thì giỏi ….Tôi còn nhớ những 
ngày cận tết, Hiệu Đoàn của nhà trường phát 
hành một giai phẩm xuân hàng năm. Tôi cũng có 
vài bài được trích đăng lấy từ bích báo hàng 
tháng, điều nầy tôi cảm thấy vui vui, hơn nữa tôi 
được các bạn trong lớp bầu làm Trưởng ban Văn 
nghệ -Báo chí! 

Một bữa cận tết, thầy Tổng giám thị đến các 
lớp giới thiệu đoàn phát hành giai phẩm xuân 
“Đinh Mùi” của trường Đại học Văn Khoa, đoàn 
gồm các anh chị sinh viên… Lần đầu tiên chúng 
tôi gặp được các anh chị nói năng thật lưu loát 
không thua gì thầy cô của mình, các anh chỉ 
thiếu cái cà vạt còn các chị thiếu hai chiếc hoa 
tai hột xoàn mà thôi… ! Tôi nghĩ rằng có lẽ để 
bán báo cho “chạy” nên trường Đại học Văn 
khoa cũng đã tuyển chọn những nam thanh nữ tú 
nói năng hoa mỹ để bán chạy mặt hàng này… 
Bỗng trong đoàn có một chị sinh viên đứng trên 
bục giảng nói: 

- Thưa các anh chị! Trong lớp chúng ta anh 
chị nào là trưởng ban Văn nghệ - Báo chí ạ? 
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Cả lớp đều hướng về chỉ ngay tôi! Chị sinh 
viên giơ lên một quyển giai phẩm xuân và đến 
thẳng chỗ tôi ngồi nói: 

- Chúng tôi đại diện cho trường Đại học Văn 
Khoa biếu “anh” (!) một tờ giai phẩm để kết 
nghĩa! Rất mong sau nầy “anh” sẽ đến trường 
chúng tôi để cùng nghiên cứu và học tập! 

Tôi đứng lên cảm ơn và nhận lấy tờ giai 
phẩm trong tiếng vỗ tay của cả lớp…. Tôi cũng 
có phản ứng nhanh, tôi rút trong cặp lấy ngay 
giai phẩm xuân “Đinh Mùi” của trường mình và 
ngỏ lời gởi tặng cho đoàn … một tràng pháo tay 
thứ nhì vang lên….. 

Lần gặp đầu tiên này làm cho tôi thật nôn 
nao một cách “gì gì” đó không thể tả được. Chị 
sinh viên nầy bỗng nhiên đẹp thêm lên một cách 
kỳ lạ, gần giống như cô bạn đầm lai gần nhà mà 
có phần đông phương huyền bí quyến rũ hơn…. 
Ttôi cảm thấy chị ta thật là đáng yêu mến, sau 
một cái bắt tay với chị tôi nghe cả người hình 
như nóng bỏng lên, những lời mời mua báo đối 
với tôi không còn ý nghĩa gì nữa mà như là tiếng 
chim sơn ca đang hót lảnh lót ngọt ngào giữa 
khu vườn đầy hoa cỏ. Tôi nghĩ rằng ước gì trước 
kia má tôi đã sanh ra tôi ra sớm hơn vài năm thì 
tình hình có thể ngon lành hơn một tí rồi….! 

 

 

 

 

Vui cười: 

Con thầy 
- Các em hãy đặt một từ tiếng Hán rồi dịch 

sang tiếng Việt cho thầy! 
Một em giơ tay: 
- Thưa thầy, Thiên là trời, Tử là con. Vậy 

Thiên Tử là con trời ạ! 
- Giỏi, còn ai nữa không? 
- Thưa thầy, Sư là thầy, Tử là con. Vậy Sư 

Tử là con thầy ạ! 
- !? 

 
Tưởng cô cũng vậy 

- Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai 
em không đi học? 

- Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên 
em không có đồ mặc ạ! 

- Thế hôm thứ ba? 
- Thưa cô, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua 

nhà cô, thấy quần áo cô phơi... tưởng cô cũng 
vậy, nên em quay về. 

Giáo viên ở đây xinh thế 
Hôm nay lớp có một số giáo viên đến dự giờ. 
Cô giáo và các bạn học sinh đã chuẩn bị tất 

cả tình huống có thể xảy ra để buổi học diễn ra 
được "an toàn". 

Nửa tiếng trôi qua êm đẹp, còn 15 phút nữa 
là hết giờ, cô giáo liền hỏi học sinh câu hỏi cuối 
cùng: 

- Bây giờ cô sẽ viết một vài từ tiếng Anh lên 
bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt 
nhé. 

Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, 
cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết các từ. 

- Và bây giờ ai sẽ dịch được những từ này? 
Tí lập tức giơ tay. 
Cô giáo nhìn quanh lớp nhưng ngoài Tí ra 

thì chẳng có ai giơ tay cả đành chỉ định Tí phát 
biểu. 

Tí rất tự tin: 
- Giáo viên ở đây xinh thế nhỉ. 
- Cái gì? Em ra ngay khỏi lớp! 
Tí thu gom sách vở xong và thì thầm vào tai 

thầy giáo dự giờ: 
- Thầy đã không biết thì đừng có nhắc bài 

cho em chứ. 
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Bảo Thúy  

Giới thiệu:  
Học sinh Trịnh Hoài Đức rời trường bước 

vào ngưỡng cửa đại học trong tâm lý phấn khởi 
nhưng cũng rất bỡ ngỡ. Rồi trong thời gian học 
tập đôi khi có những hoàn cảnh “trái ngang” đã 
làm cho chúng ta nhớ hoài. Dưới đây là hồi ức 
của một CHS học về ngành Mỹ Thuật… 
 
**** 
 
     Có người bạn nói với tui: "Sao viết bài toàn 
buồn không vậy ? Tui nói, kỳ nầy BT đổi "gu" 
nha. 

Chuyện là vầy, thời tui học Mỹ Thuật, vẫn 
còn bao cấp, có những kỷ niệm mà tui không 
bao giờ quên. Đó là một ngày đầu tuần, vẽ môn 
hình họa, thường thì bọn con gái tụi tui đi đến 
lớp sớm để giành chỗ gần bục mẫu, và nơi có 
ánh sáng đẹp. Như mọi khi, lớp đang lao nhao 
đủ mọi thứ chuyện, bỗng nghe tiếng còi "tu 
huýt" vang lên từ bục mẫu, cả lớp bỗng im bặt, 
bao ánh mắt đổ dồn về âm thanh vừa mới phát 
ra. 
     Ui trời đất ơi ! một hình ảnh "không bút nào 
tả xiết", đó là hình ảnh ông già đang đứng khỏa 
thân, tay chống nạnh, tay chống khúc cây, ông 
hay thổi còi để báo hiệu đến giờ vẽ. 
Trong lớp hội họa tui, chỉ có sáu đứa con gái, 
còn lại bọn con trai đông hơn. Cả bọn con gái cứ 
đỏ mặt tía tai, im như thóc, còn tui thì đứng hình 
luôn. Lúc đó thấy chị Phụng, người lớn tuổi nhất 
lớp, chị lẳng lặng tha cái giá vẽ xuống cuối lớp, 
và khuôn mặt chị cứ đỏ như trái gấc ... 
Tui nói thiệt nhen, các bạn không tin thì thôi, 
chứ thời đó đâu có Net, phim ảnh, tài liệu... gì 
đâu. Đến ngay cả những phim chiếu trong rạp, 
thời trước 75 hễ cấm trẻ em dưới mười sáu tuổi, 
là tui bị cấm không cho đi xem, nhưng trong 
bụng cũng thắc mắc ghê lắm ? Cho nên khi đó là 

lần đầu tiên tui thấy đàn ông "nude", mà cũng 
may các bạn ạ, nếu là thanh niên, chắc tui xỉu tại 
chỗ... 
     Bọn con gái tụi tui trách thầy Phụng, thầy dạy 
môn hình họa, sao không báo trước cho lớp biết, 
để bọn con gái tui chuẩn bị tinh thần... Một 
khoảng thời gian, tui lấy lại tinh thần, vừa mới 
phát sơ hình, bỗng anh lớp trưởng đến trước mặt 
tui, nhìn tui cùng cái nụ cười thật nhăn nhở, tui 
biết hắn cố tình đến để nhìn mặt tui ra sao, anh 
ta hỏi : 

- BT hôm nay không ngoáy tai nữa à?  
Nói thiệt lúc đó tui quê ác, nhưng tui cố làm mặt 
tỉnh, giả bộ say sưa vẽ : 

- Không, hôm nay lo vẽ .. 
Chuyện ngoáy tai giữa tui với T. Đức , hắn 

là gã công tử bột, tui không nhớ ai bày ra trò 
chơi lấy cọng tóc ngoáy lỗ tai trước, mà cứ giờ 
hình họa là tui với hắn chơi trò này rất thú vị, 
thỉnh thoảng có chuyện hai đứa cãi vã nhau vì 
chuyện đứa ngoáy nhiều, đứa ngoáy ít. Hi hi hi 
thời đó tui còn ngu gần chết ... 

Suốt tuần vẽ mẫu , tui bỏ chơi trò ngoáy tai, 
và tui không dám uống cà phê cốc với bọn con 
trai, tụi sợ bọn họ chọc tui ... 

Rồi cuối tuần chấm điểm bài vẽ. Thầy sắp 
bài và chấm theo thứ tự ABC, bỗng mắt tui nhìn 
vào bài cuối cùng của chị Phụng, mèn ui ! đập 
vào mắt, tui tối tăm mặt mũi, bởi ngay "bộ chỉ 
huy" là một khối đen xì !! Ngày trước , bọn tui 
dùng chì 6B để vẽ, vì chì đậm, nhưng tui nghĩ 
chắc chị dùng đến 12B . Hi hi bài chị bị điểm C 
- vì không có "bộ chỉ huy" các bạn ạ. 

Câu chuyện được tiếp diễn qua chuyện kể 
của lớp kế bên, lớp ông xã tui. Lớp có một chị 
thật xinh, rất hiền từ như cái tên của chị "Diệu 
Hương". Mà chị thật hiền lành, chưa bao giờ tui 
nghe được giọng nói của chị, thường giờ ra chơi 
chị hay lấy kinh Phật ra đọc. Một hôm cũng vẽ 
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mẫu "ông già ", tui nghe kể suốt mấy buổi , "bộ 
chỉ huy" chị bỏ trống, mà môn chị học đúng 
ngay thầy Ca Lê Thắng, thầy đi ngang bài chị, 
thầy la lên: "Tại sao cô không vẽ ? Tôi cho em 
không điểm!. Thế là chị vẽ sơ sài, có lẽ chị 
nhắm mắt vẽ đại, tui nghĩ vậy. Thầy Thắng lại 
đến bài chị, la tiếp : 

- Cô có biết cuộc đời, con người ta chỉ có 
nhiêu đó không? Mà cô vẽ như thế! 

Các bạn học Mỹ Thuật từng biết thầy Thắng 
rồi còn gì. Thế là cuối cùng chị ấy đã ra sức tỉa 
rất kỹ, ha ha đến từng chi tiết....Đến khi chấm 
bài thầy bảo: “Ai bảo em tỉa chi dữ vậy... hết 
biết ....” 

Đó cũng là một trong những chuyện xảy  ra 
trong ngành vẽ, tui còn nghe rất nhiều chuyện 
độc đáo và nhạy cảm hơn của những lớp khác 
nữa các bạn ạ.  

Là một trong những kỷ niệm khó quên, hình 
ảnh "Ông già Tàu" mà thế hệ thời đó của chúng 
tôi  vẫn còn nhớ mãi. Ông đã cống hiến rất nhiều 
cho ngành Mỹ Thuật. Ngay cả lúc mất ông cũng 
đã hiến cả bộ xương cho trường Mỹ Thuật đến 
ngày nay. 

 

 
 

Thầy Tôi 
(Kính tặng Thầy Lê Phát Triển ) 

 
Thầy tôi tóc đã bạc phơ, 
Bốn mươi năm thoắt bây giờ gặp nhau. 
Mừng vui sao lệ tuôn trào, 
"Chữ" thầy buổi ấy mai sau mãi còn 
"Ơn" thầy ghi tạc lòng con 
Nhớ "lời phê" lẫn "điểm son" của thầy 
Mỗi ngày cảm tạ nhà “phây” (1) 
Chuyển lời thăm hỏi đến thầy kính yêu, 
Mong thầy sức khỏe thật nhiều, 
Để ngày gặp mặt bao điều hàn huyên. 
 

NVT 

(1) facebook 
 

Thơ Đỗ Mỹ Loan 

 
 
Bâng Khuâng Mùa Xuân 
 
Bâng khuâng một thoáng bâng khuâng 
Cùng anh đi đón mùa xuân…bên đời 
 
Tơ vàng óng ả rơi rơi 
Buộc câu duyên nợ trói lời yêu thương 
 
Xuân về rộn rã phố phường 
Ngàn hoa khoe sắc thiên đường xinh tươi 
 
Bên anh rạng rỡ môi cười 
Vườn xuân tỏa ngát bao người mê say 
 
Nụ hôn hạnh phúc ngất ngây 
Chồi non lộc biếc tháng ngày hồi sinh 
 
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 
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Niên khóa (1969-1970) 

Từ Minh Tâm 

Kết thúc năm đệ Tứ, chúng tôi không cần 
phải thì Trung Học Đệ Nhứt Cấp vì lúc đó bằng 
cấp nầy đã được bãi bỏ. Mùa hè năm 1969, 
chúng tôi vui chơi thoải mái mà không cần đi 
học thêm vì chương trình sang năm học đệ Tam 
tương đối nhẹ. Thật ra, tôi có ý muốn học thêm 
Anh Văn mà ở Bình Dương lúc đó không có 
thầy dạy thêm môn nầy. 
 
Tham dự  đại hội thể thao học sinh ở Vũng 
Tàu: 

Hè năm 1969, Bộ Thanh Niên tổ chức Đại 
Hội Thể Thao Học Sinh vùng 3 chiến thuật tại 
Vũng Tàu. Tham gia đại hội có học sinh các tỉnh 
thuộc vùng 3 như Bình Dương, Biên Hoà, Tây 
Ninh, Phước Tuy … Đoàn thể thao học sinh 
Bình Dương có sự tham gia của đội bóng chuyền 
Trịnh Hoài Đức, bên vũ cầu có Liên, Nguyện, và 
các vận động viên chạy bộ như Bình, Hoà… Ở 
Bình Dương lúc đó có anh Bình học sinh Trịnh 
Hoài Đức, nhà ở xóm Cầu Mới, anh nầy người 
trông ốm yếu nhưng chạy đường dài rất khá, mỗi 
khi có thi chạy trong tỉnh thì anh nầy thắng luôn 
cả người lớn. 

Trong giải bóng chuyền, đội Trịnh Hoài Đức 
thắng Phước Tuy để vào chung kết với Tây 
Ninh. Trận đấu đang hồi ngang ngữa thì xảy ra 
mưa lâm râm. Trọng tài lại thiên vị Tây Ninh 
nên hay bắt lỗi THĐ là “dính banh”. Kết quả đội 
Trịnh hoài Đức thua Tây Ninh chiếm hạng nhì. 
Kỳ nầy không có ông bầu Đoàn Phế đi theo mà 
chỉ có các huấn luyện viên của Ty Thanh Niên 
nên không ai khiếu nại vụ trọng tài ăn hiếp Trịnh 
Hoài Đức và cũng không có ai để chỉ đạo cho 
đội thay đổi cách đánh cho phù hợp với thời tiết. 
Thật đáng tiếc cho một trận bóng mà kết quả có 
thể khác đi rất nhiều vì thực lực của đội THĐ 
khá mạnh chỉ thiếu kinh nghiệm và thiếu người 
dìu dắt. 

Cũng trong giải nầy, do thiếu người chỉ dẫn 
nên một vận động viên nữ của Bình Dương là 

Hoà (lai Mỹ – đã đi định cư ở Mỹ) chạy 100 mét 
rút khi về tới mức đến trước các vận động viên 
khác rất xa. Đáng lẽ cô ta hạng nhứt, nhưng khi 
tới mức đến, Hoà lại dở sợi dây giăng ngang để 
chui qua thay vì phải làm đứt sợi dây. Trọng tài 
không cho Hoà hạng nhứt. Các huấn luyện viên 
phải tranh cãi mãi thì ban trọng tài mới đồng ý 
cho Hoà huy chương vàng. 
 

 
Đội bóng chuyền Trịnh Hoài Đức trong giải thể 
thao học sinh Vùng 3 tại Vũng Tàu với Nhãn, 

Hậu, Dũng, Lực, Phước, Thạnh, Tuấn 
(ảnh Từ Minh Thạnh) 

 
Tháng 9 năm 1969, chúng tôi trở lại trường 

để bắt đầu niên học mới. Lúc nầy chương trình 
trung học được đổi lại và các lớp được gọi theo 
số. Lớp Năm tiểu học gọi là lớp Một. Đệ Thất 
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gọi là lớp Sáu. Đệ Tam gọi là lớp Mười.  Lên đệ 
nhị cấp, chúng tôi phải chọn ban. Trường Trịnh 
Hoài Đức niên khóa 1969-1970 chỉ có hai ban A 
và B. Ban A là khoa học thực nghiệm (môn 
chính là Vạn Vật, Lý Hoá). Ban B là khoa học 
Toán (môn chính là Toán, Lý Hoá). Hai năm 
sau, khi có nhiều giáo sư và học sinh, trường 
mới mở thêm ban C (môn chính là Việt Văn và 
Sinh Ngữ - Anh hay Pháp). 

Học sinh lớp Đệ Tứ A5 chúng tôi đa số chọn 
ban B. Chúng tôi trở thành lớp 10 B5 (sinh ngữ 
chính là Anh Văn). Ngoài ra, còn có lớp 10 B4 
(sinh ngữ chính là Pháp Văn) và lớp 10 A3. Ba 
lớp Mười học buổi sáng ở dãy lớp học có 3 lớp 
gần trường Cộng Đồng. 

Năm nay, lớp 10 B5 có thêm một số bạn mới 
từ các trường khác chuyển về. Chúng tôi có 
thêm: Đinh Quang Hạnh, Hoàng Ngọc Định, Võ 
Văn Nhãn, Nguyễn Đức Tập … Bên lớp 10 B4 
có thêm các bạn: Dương Tiểu Nam (từ Nghĩa 
Phương vô), Trần Văn Tới, Hoàng Văn Tâm, 
Trần văn Gao … (từ Phú Giáo xuống)… Ngoài 
ra còn có một nữ sinh con ông Trưởng Ty Ngân 
Khố (tên Hoa). Cô nầy học rất giỏi, nhứt là môn 
Pháp Văn. Hoa học rất siêng năng và không thua 
Từ Minh Thạnh chút nào. Sau nầy bạn Hoa 
chuyển qua ban A và hình như thi đậu vào Y 
Khoa (không biết bây giờ ở đâu?). Bên trường 
Nữ, hai lớp P1 và A2 đều trở thành lớp ban A là 
10A1 và 10A2. 

Những bạn mới vào tạo không khí ganh đua 
trong học tập và các bạn ấy cũng đóng góp nhiều 
vào sinh hoạt học đường như: Nhãn (bóng 
chuyền và văn nghệ), Tập (văn nghệ), Nam (văn 
nghệ và báo chí)… tạo sinh khí mới cho hoạt 
động của trường. 

Năm nay, thầy Nguyễn Trí Lục đổi về Sài 
Gòn. Thầy Lê Tấn Lộc lên làm hiệu trưởng. 
Thầy Lộc là người có nhiều sáng kiến, năng nổ 
nên sinh hoạt của trường Trịnh Hoài Đức trong 
hai niên khoá 1969-1970 và 1970-1971 nổi bật. 
Thành tích nầy giúp thầy thăng chức lên làm 
Trưởng Khu Học Chánh Vùng 3 vào năm 1971. 

Thành phần Ban Đại Diện lớp 10B5 không 
đổi. Trần văn Lực cũng được tín nhiệm làm 
Trưởng Lớp. 

Theo học bạ của tôi, danh sách thầy cô dạy 
lớp Mười B5 niên khóa 1969-1970 gồm: 

Việt Văn: thầy Nguyễn Tư Sán 
Công Dân Giáo Dục: Thầy Nguyễn Văn 

Phúc. 
Anh Văn: Thầy Đặng Lâm Hùng (cũng là 

GS Hướng Dẫn) 
Pháp Văn: Thầy Võ Kim Lân 
Sử Địa: Thầy Nguyễn văn Hộ 
Toán: Thầy Nguyễn Văn Đô 
Lý Hoá: Thầy Chu Bá Cao 
Vạn Vật: Thầy Nghiêm Toàn Thanh. 
Chương trình học năm nay khá nhàm chán vì 

không có môn nào quan trọng sẽ thi Tú Tài nên 
học sinh học lơ là. 

Môn Việt Văn do thầy Nguyễn Tư Sán dạy. 
Năm lớp 10 học lại phần văn chương bình dân 
và truyền khẩu. Phần nầy hơi trùng lắp với 
chương trình Việt Văn lớp đệ Thất. Thầy Sán có 
vẻ thích bài thơ thằng Bờm nên giảng rất kỹ bài 
nầy. Nhờ đó, vào cuối năm, bạn Nguyễn Đình 
Dũng làm một bài luận và gởi về tuần báo Thằng 
Bờm của ông Nguyễn Vỹ để dự thi một giải 
thưởng của báo. Bài luận Thằng Bờm của Dũng 
được giải nhứt vào mùa hè năm 1970. Qua năm 
lớp 11, khi vào học niên khoá 1970-71 thì  Dũng 
và gia đình đổi về Sài Gòn nên trường không có 
dịp để tuyên dương bạn và cũng ít ai biết học 
sinh Trịnh Hoài Đức đã đoạt được giải nhứt văn 
chương toàn quốc do một tuần báo có uy tín tổ 
chức. 

Thầy Sán còn dạy về Chinh Phụ Ngâm 
Khúc, Cung Oán Ngâm Khúc… nhưng chúng 
tôi thích nhứt là thể Thơ Mới là loại thơ tự do 
hơn thơ Đường luật. Chúng tôi được học những 
bài Tình Già, Nhớ Rừng, Tiếng Thu… và nghe 
tâm tư thổn thức (nhưng chưa có thơ Hàn Mặc 
Tử trong chương trình học phổ thông). Ngoài ra, 
thầy còn giới thiệu về chuyện tiếu lâm. Tôi nhớ 
thầy có kể chuyện sau đây: 

“Có một ông sư đi khất thực. Dọc đường ông 
khát nước nên ghé một nhà kia để xin nước 
uống. Chủ nhà là một thiếu phụ. Cô nầy mời nhà 
sư uống nước. Cô đưa cho nhà sư một bình nước 
mà chưa kịp lấy ly. Do khát quá, nhà sư cầm 
bình nước và uống thẳng. Cô chủ nhà mới nói: 

- Khoan, khoan. Sư ơi, sư đừng có tu nữa. 
Để tôi lấy cho.” 

Chuyện nầy thật ra không có gì vui lắm, 
nhưng vì thầy dạy trong một lớp phổ thông nên 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017                                            TRANG 53      

 

không thể kể những câu chuyện tiếu lâm bậy bạ 
hơn. Hiện giờ thầy Sán ở San Diego và không 
được khoẻ lắm nên ít khi có dịp du ngoạn với 
CHS chúng ta. Nếu không thì thầy sẽ nghe đám 
học trò quỷ của thầy kể những câu chuyện BB* 
hơn nhiều. 

Môn Công Dân Giáo Dục học về Tuyên 
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và cơ cấu chánh 
quyền dân chủ như ở Mỹ và các nước Tây 
Phương. Nhờ học môn nầy mà khi tôi xin vô 
quốc tịch Mỹ thì không cần học những lớp dạy 
thi quốc tịch mà cũng thi đậu dễ dàng. 

Môn Vạn Vật: học địa chất. Hồi đệ ngũ đã 
học rồi, năm nay học lại. Không biết quý vị giáo 
sư ở Bộ Giáo Dục soạn chương trình như thế 
nào mà trùng lắp như vậy. 

Môn Toán: chúng tôi học thầy Nguyễn Văn 
Đô. Môn Hình Học thì học về hình học phẳng: 
phép tịnh tiến, vị tự, hàng điểm điều hoà… Môn 
Đại Số thì học về Bất Đẳng Thức, Bất Phương 
Trình … Bạn Nguyễn Hoàng còn nhớ thầy 
khuyên đám học trò chúng tôi như sau: “Các em 
muốn ăn cái gì thì cứ ăn, đừng để dành tiền. 
Tuổi thầy (chừng 40 ngoài lúc ấy) mà cái lưỡi đã 
chai, ăn hết ngon rồi!”. Hình như thầy biết sức 
khoẻ thầy không tốt nên mới khuyên như vậy. 
Thầy Đô là người có tư tưởng cấp tiến. Sau nầy 
thầy ra ứng cử Hội Đồng Tỉnh với dấu hiệu Sách 
Đèn. Trên bích chương vận động tranh cử có hai 
câu lục bát: 

(không nhớ câu lục) 
Sách đèn ta chọn thầy Đô ta bầu. 
Chỉ mới ra ứng cử có một lần, thầy đã đắc 

cử. Điều nầy cho thấy uy tín của thầy rất cao. 
Mấy năm trước nghe tin thầy đã mất ở Bến Cát, 
quê thầy. 

Môn Anh Văn: học thầy Đặng Lâm Hùng, 
thầy người Bắc. 

Môn Pháp Văn: học thầy Võ Kim Lân. Tuy 
thầy nói tiếng Pháp không hoàn toàn như Tây 
nhưng thầy dạy đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, nghĩa 
là thầy dạy theo cách phân “thế” để học sinh có 
thể thi Tú Tài kiếm điểm cao chớ không phải là 
để giao dịch với người Pháp. Nhớ lúc học Pháp 
Văn thầy hay nói: “Người Việt mình nói như 
vầy… nhưng Tây nó nói khác… Thí dụ chữ “đi” 
thì mình chỉ có một chữ duy nhứt, nhưng mà 
Tây nó chia ra tùy theo chủ từ là ai mà sẽ nói 

khác. Rồi còn lúc nói là bây giờ hay trong quá 
khứ, tương lai… mà cũng khác. Khó nhứt là đồ 
vật cũng có giống đực, giống cái, muốn nói cho 
đúng chỉ có cách học thuộc lòng và nói hoài cho 
nhập tâm mà thôi”.  

Đến năm lớp 12, chúng tôi còn học thầy Lân 
một lần nữa, không phải môn Pháp Văn mà là 
Quân Sự Học Đường. Đó là chuyện sau. 
  Môn Lý Hoá: do thầy Chu Bá Cao đảm 
trách. Thầy nói nhiều về những thí nghiệm được 
đề cập đến trong sách giáo khoa mà thực tế 
không thể hoặc rất khó thực hiện trong phòng thí 
nghiệm. 
 
Không có hội Tết: 

Năm nay, chiến tranh lan rộng qua 
Campuchia, do tình hình an ninh nên trường 
không tổ chức hội Tết và cấm đốt pháo. Ngày 
cuối năm, lớp vắng vẻ có chừng 20 học sinh, đa 
số trốn học ở nhà phụ gia đình đón Tết. Giờ 
chơi, bạn Tăng Chí đem vô một phong pháo nhỏ 
rồi khích: “Đố thằng nào dám đốt”. Dĩ nhiên có 
đứa gan. Phong pháo được đốt nổ lạch bạch. 
Thầy Lộc nghe được, từ trên văn phòng đi 
xuống. Trưởng lớp Trần Văn Lực nói: “Chết rồi, 
thầy hiệu trưởng xuống. Thằng nào đốt pháo 
vậy?”. Cả đám lo sợ ngồi im re. Từ lúc thấy thầy 
đi từ văn phòng xuống lớp thì cũng gần 10 phút. 
Ôi ! lúc nầy thời gian như ngừng lại. Cả bọn sợ 
muốn chết, không biết thầy sẽ phạt như thế nào. 
May thay, thầy xuống tới nơi thì cũng không nói 
điều gì, chỉ khuyên tụi tui giữ kỷ luật mà không 
phạt. 
 
Các sinh hoạt học đường: 
 
Đánh bóng chuyền ở Thủ Đức: 

Năm này, đội bóng chuyền Trịnh Hoài Đức 
bắt đầu chơi rất tiến bộ. Trận đầu tiên, chúng tôi 
được ông Bầu Đoàn Phế dẫn đi Thủ Đức để 
đánh với đội bóng học sinh của Tu Viện An 
Phong. Bên An Phong coi bộ có thể lực và cao 
lớn hơn Trịnh Hoài Đức nhưng chúng tôi thắng 
trận bóng  chuyền giao hữu với tỉ số 2-1. 
 
Đánh bóng chuyền ở Trường Công Binh: 

Nhân dịp có một lễ gì đó trong Trường Công 
Binh, chúng tôi được mời vào đánh bóng chuyền 
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giao hữu. Xe từ Trường Công Binh xuống tận 
trường để đón chúng tôi. Ngoài các cầu thủ, phái 
đoàn còn có các ủng hộ viên nữ sinh nữa. Thảo 
nào, dù đối thủ của chúng tôi là mấy ông lính 
cao lớn, chúng tôi vẫn lên tinh thần và đánh 
banh rất hay, bọc lót rất kín và thắng đội Trường 
Công Binh dễ dàng. Tức cười là chúng tôi biết 
bên kia có ông Đại Uý Kiệt là tay đập chính nên 
lo chặn ổng rất kỹ nên ổng không làm gì được. 
Thế mà, mấy tay nâng banh bên Công Binh vì nể 
ông Đại Uý nên cứ đưa banh cho ổng đập hoài. 
Mệt quá, ổng mới nói: “Đưa thằng khác, đưa 
thằng khác!”. Còn đại tá chỉ huy trưởng là ông 
Phan Văn Điển thì khuyến khích chúng tôi: 
“Mấy em ráng hạ đội Công Binh cho “tụi nó” 
biết tay”. 
 
Thi đấu thể thao giao hữu với trường Ngô 
Quyền – Biên Hoà: 

Vào một ngày đẹp trời khoảng trước Tết Kỷ 
Dậu, chúng tôi đi Biên Hoà để đấu thể thao giao 
hữu với trường bạn. Đoàn thể thao Trịnh Hoài 
Đức do thầy Lê Tấn Lộc hướng dẫn có sự tham 
gia của thầy Trần văn Em. Chúng tôi đi bằng xe 
đò với các cầu thủ bóng tròn, bóng chuyền, bóng 
bàn và dĩ nhiên không thiếu các bạn nữ sinh đi 
ủng hộ. Buổi sáng chúng tôi thi đấu bóng bàn và 
bóng chuyền. Đội bóng bàn có Trần công Hảo, 
Võ Thành Hậu … đánh không lại đội Ngô 
Quyền Biên Hoà. Trong khi đó bóng chuyền thì 
thắng Ngô Quyền dễ dàng ngay trên sân trường 
Ngô Quyền dù có sự ủng hộ rất mạnh của khán 
giả đội bạn, chúng tôi vẫn không nao núng và 
chơi rất đẹp. Sau khi ăn trưa, hai đội bóng tròn 
gặp nhau trên sân bóng của Biên Hoà. Do lạ sân 
nên Trịnh Hoài Đức thua Ngô Quyền 1-0. 
 
Trại họp mặt thanh niên ở Phú Lợi: 

Năm nầy, Ty Thanh Niên tổ chức một trại 
họp mặt thanh niên trong tỉnh ở Phú Lợi. Tham 
gia trại có Trịnh Hoài Đức, Nông Lâm Súc, và 
các hội đoàn thanh niên ở Bình Dương như: 
Nghĩa Sinh, Nhu Đạo, Hồng Thập Tự, Hướng 
Đạo… Trại được tổ chức hai ngày cuối tuần và 
có đốt lửa trại đêm thứ bảy. Trong kỳ họp mặt 
nầy, nhóm thể thao Trịnh Hoài Đức có tham gia. 
Tuy không đem về giải thưởng gì cho tập thể vì 
các hội đoàn bạn rất giỏi các môn như văn nghệ, 

chơi trò chơi lớn … nhưng lại xuất hiện một bản 
nhạc tự sáng tác. Đó là bài Hành Khất Du Ca. 
 

Ta là Hành Khất Du Ca 
Hành Khất du ca bốn phương là nhà 
Nào về đây cùng Trịnh Hoài Đức 
Nào về đây cùng ban Thể Thao 
Cất cao tiếng ca vang trời… 

 
Trong khi hát bài nầy thì một bạn xách nón 

đi vòng vòng để xin tiền (Hành Khất mà). Tiền 
nầy sau đó sẽ đi mua đậu, đường để nấu chè cho 
cả đoàn cùng thưởng thức. 
  Năm học 1969-1970 trôi qua êm ả. Chúng 
tôi kết thúc năm học 1969-1970 trong thầm lặng. 

Mùa hè năm 1970 chúng tôi đi học thêm ở 
nhà thầy Nguyễn Tường Huy môn Toán và Lý 
Hoá. Nhà thầy Huy ở trên đường Hùng Vương, 
khoảng giữa phòng trưng bày của sơn mài 
Thành Lễ và chùa Ông. Phòng học ở phía trong, 
phía ngoài để xe. Do trời nắng nên lớp hay đóng 
cửa. Một buổi chiều, sau khi học xong thì mới 
khám phá ra kẻ gian đã ăn cắp chiếc xe gắn máy 
của Thạnh. Thật là buồn vì tôi cũng được Thạnh 
chở đi học nhiều lần với chiếc xe nầy… 
  Ngoài học thêm Toán Lý Hoá, tôi còn đi học 
thêm Pháp Văn (sinh ngữ 2) với thầy Võ Kim 
Lân ở trường Nguyễn Trãi. Sinh ngữ 2 chỉ có hệ 
số 1 trong kỳ thi mà thôi nhưng vì rảnh rỗi và 
cũng thích thầy Lân nên đi học thêm. Mà thầy 
Lân dạy cũng hay và nhờ đó chúng tôi có căn 
bản nên về sau khi thi Tú Tài Một và Tú Tài Hai 
tôi đều có điểm khá cao môn Pháp Văn (19/20), 
còn khi lên đại học thì cũng đọc được sách kỹ 
thuật viết bằng tiếng Pháp tuy phải lật tự điển 
khá nhiều (sinh ngữ 2 mà như vậy là khá rồi). 
Còn bây giờ sau mấy chục năm thì Pháp Văn đã 
trả lại cho thầy hết rồi, khi nào nghiên cứu lịch 
sử có câu tiếng Pháp nào khó thì email hỏi bạn 
Lâm Thuý Vân ở Canada (hay nhờ Google dịch 
dùm).  

Đi học thêm thì nam nữ học chung, từ đó 
nảy sinh tình cảm. Bên lớp Pháp Văn sinh ngữ 
một có những chuyện tình nhiều mơ mộng. Nếu 
bạn muốn biết thì có thể tìm trong bài viết Tản 
Mạn Thời Mới Lớn của NMU đăng trong trang 
nhà THĐ. 
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 Chuyến du ngoạn Đà Lạt: 
Mấy năm trước, có một người bạn gởi cho 

tôi một email với ba tấm hình chụp đoàn du 
ngoạn Đà Lạt năm 1970. ( Anh không phải là 
cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, rất tiếc tôi đã lạc 
mất địa chỉ, nếu đọc được bài nầy xin anh liên 
lạc lại để chúng tôi cám ơn đã gởi những tấm 
ảnh rất quý). Trong hình tôi nhận ra quý thầy 
Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Trọng Nhượng, 
Đoàn Phế và vài CHS như Từ Minh Thạnh, 
Thanh Diệu, Minh Lan, Kim Oanh, Cúc Hương, 
Ngọc Tuyết… Tôi không có dịp tham gia 
chuyến đi nầy, tuy nhiên theo lời kể của Thạnh 
thì đây là một chuyến đi không suông sẻ. Chiều 
ngày đầu tiên, khi xe qua khỏi Lâm Đồng thì bị 
hư dọc đường và không thể sửa được trong 
ngày. Đoàn phải xin vào ngủ tạm ở một trường 
tiểu học lân cận. Tối hôm đó, tiếng súng từ một 
tiền đồn gần đó nổ râm rang khiến cho nhiều 
thành viên nữ của đoàn đã sợ đến phát khóc. 
May là sáng hôm sau thì xe sửa được và đoàn 
đến Đà Lạt trong sự vui mừng của các thành 
viên. Đây là một chuyến đi nhớ đời của thời học 
sinh. Nghĩ lại thấy thương những thầy cô đã chịu 
khó tổ chức những chuyến đi như vậy vì trách 

nhiệm của quý vị rất nhiều, nhứt là trong thời kỳ 
chiến tranh đầy bất trắc. 
 
Đánh bóng chuyền ở Nhà Bè: 

Cũng trong mùa hè năm 1970, hãng xăng 
dầu Nhà Bè mời tỉnh Bình Dương xuống thi đấu 
thể thao giao hữu với ba môn: bóng chuyền, 
quần vợt, bóng bàn. Đội quần vợt Bình Dương 
do quý vị công chức ở trên tỉnh đại diện (không 
biết có cá độ hay không). Bộ môn bóng bàn có 
thầy Là và cô Loan. Đại diện cho đội bóng 
chuyền là đội bóng chuyền của Ty Tiểu Học 
nhưng có sự tăng cường hai cầu thủ Trịnh Hoài 
Đức là Võ Văn Nhãn và Trần Văn Lực. Thế 
nhưng tất cả cầu thủ của đội Trịnh Hoài Đức 
cũng được đi theo để ủng hộ và tôi cũng có mặt 
trong chuyến đi nầy. Trong trận bóng chuyền, 
Bình Dương thắng Nhà Bè 2-1 nhưng hai môn 
kia thì thua. Nhãn và Lực đã giúp đem lại một 
chút vinh dự cho tỉnh nhà. 

Hết mùa hè năm 1970, chúng tôi trở lại 
trường với tinh thần sảng khoái, bắt đầu lo học 
thi Tú Tài Một. Ngoài ra, chúng tôi chơi bóng 
chuyền càng ngày càng hay và có nhiều thành 
tích đáng kể trong năm tới. Đó là chuyện sau… 

 
Đoàn du ngoạn Đà Lạt của học sinh các trường trung học Bình Dương (năm 1970) 
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Thúy Đinh 
(Viết cho Tím K20 và bằng hữu K9) 

 
    Ở một nơi không có Xuân-Hạ-Thu-Đông, 
chỉ có mùa mưa vừa đi qua và những ngày cuối 
năm lặng lẽ đến mà không biết vui hay buồn. 
Hai bàn tay đan khẽ khàng tiếc nuối khi nhìn 
những tờ lịch mỏng dần, mỏng dần. Đôi mắt 
bỗng cay xè như buổi chiều về ngang trường học 
cũ. Tôi lại hỏi thầm mình, mùa xưa và bằng hữu 
mất hút phương trời nào rồi? Còn ai nhớ sân cỏ 
xanh tháng mười hai lao xao những bước chân 
áo trắng không?. Còn ai nhớ con đường nắng 
vàng với nón lá tóc dài không? Còn ai nhớ 
những chuyến xe lam xe đò đông vui nhiều kỷ 
niệm không? Những gương mặt năm-mươi-bốn 
năm ẩn hiện, môi cười và mắt khóc, đứa gần đứa 
xa... đã lâu chưa gặp lại. Có người đã khuất bên 
kia trời, có người từng ngày chống chọi bệnh tật 
nguy nan. 
      Thời gian, như một người bạn từng nói, là 
điêu khắc gia khó tính, cứ làm thay đổi mọi thứ. 
Ngoái nhìn lại ngỡ ngàng, đôi khi bỗng hững hờ, 
có lúc cũng bất ngờ ngoảnh mặt. Nước mắt có 
hôm chảy dài, có ngày cạn kiệt mà không biết vì 
sao. Thế nên sau một năm, thêm một tuổi thì chữ 
nghĩa cũng dần quay lưng. Tay tôi cứ gõ gõ, xóa 
xóa. Ý tưởng thì lòng vòng, tìm không ra lối vào 
vườn Xuân của Tâm. Hay rồi mình lại làm kẻ 
đứng bên ngoài bờ rào nhìn bạn bè rong chơi ríu 
rít ở đó? Hay rồi mình lại làm người trễ tàu trên 
sân ga nhỏ chiều ba mươi Tết nhỉ! 

Phải gọi ngày xưa quay về cho tôi góp một 
chút gió dịu nhẹ, đưa một chút dư âm kết nối với 
mọi người. Mười hai tháng chìm nổi theo mưa 
nắng cuộc đời, những lo toan chưa nhẹ gánh 
giống như một đường ray trong vẽ phối cảnh. 
Chạy dài, mù xa và mất hút. Ở đó tôi thấy những 
hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thực thực hư hư của 
nhiều thân quen cũ.  Ở đó tôi đi qua đường 13, 
qua Lái Thiêu có Long, Bình, Hùng, Nhung. 
Qua Bình Nhâm ngang lối vào nhà Phát, Thiện, 

Tâm, Đế, Bé. Qua Búng có Thúy Trần, Bá, 
Phụng, Huỳnh Hoa, Nhung, Mỹ, Tín... Là Trịnh 
Hoài Đức Nữ, Nam mấy mùa hè họp mặt không 
về. Là nụ cười hiền lành, là dáng thầy cô  hao 
gầy thương khó.... Qua đồi Thiên Tôn có một 
thời khăn tím tơi bời lộng gió xuôi đường An 
Sơn, có quê hương những năm tuổi thơ tôi âm 
thầm thương cha nhớ mẹ. Qua Phú Văn nhìn 
không ra nhà Dung, còn mỗi bạn hiền Vân cô 
đơn sau ngày không còn từng chiều sánh bước 
bên Nết nữa. Qua Gò Đậu cũ mất dấu chỗ thầy 
San, thấy lung linh mắt cận Tiểu Nam cặm cụi 
làm báo cuối năm, nhớ bát canh cải xanh nấu giò 
lụa trắng của Bích Liên ngày nào xa lắc xa lơ. 
Qua Bình Dương nghe rôm rả tiếng cười tiếng 
nói vang nhà Nga mỗi lần họp mặt. Nào Tiếng, 
Diệu, Hậu, Hồng, Quang, Hương, Ánh, Châu, 
Hồng, Hiếu, Lệ, Gấm, Tươi, Phượng, Hường...  
rồi Nên, Bì, Oanh, Gái, Dung ngày trở về vẫn 
tình nghĩa thân thương. Qua dốc Nhà Thờ, 
ngang lối vào chùa Hội Khánh nhớ Bình áo 
trắng và những chuyện mà hai cậu cháu nói hoài 
chưa hết. Qua cầu Ông Đành nghe như có tiếng  
thầy Đô còn vang vang ngày hè dạy toán cho 
bọn học trò tinh nghịch khóa 9. Qua Ngã tư 
Thành Quan là nhà Trí Dũng ngập đầy hoa Tết, 
tách trà nóng và thố mứt mãng cầu mồng 5 của 
Thơi còn nguyên vị ngọt trên môi cười bạn hiền. 
Phía bên kia ngày xưa là con đường sỏi đỏ chạy 
ngang nhà Dũng Tống để tới Ô Mai của một 
thuở học trò A2. Qua Suối Giữa có quán cà phê 
Moka mấy lần Tiếng mời bạn bè họp khóa để 
được cùng nhau ngồi ôn lại đủ thứ chuyện trên 
đời, để được sống lại thời trung học ngàn năm 
không thể quên với Trịnh Hoài Đức yêu dấu.  

Rồi tôi lại bắt đầu nơi vùng đất mới, cái tên 
Bưng Cầu vừa quen vừa lạ. Những con dốc nhỏ, 
đường cũng nhỏ, tình người cũng nhỏ. Nơi mẹ 
tôi lặng lẽ mỗi ngày ngồi tựa cửa chờ con. 
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Những chuyến xe tôi miệt mài đi về nặng trĩu 
buồn lo, làm sao yên khi nhìn dáng mẹ gầy guộc 
quá, phiền muộn quá, cô đơn quá đỗi trong căn 
nhà rộng vắng người. Có phải mẹ tôi đang đi 
đến cuối đường đời mà tôi thì cứ loay hoay hoài 
không thoát ra được sợi chỉ rối bời ngang chân 
để chạy đến dắt dìu. Mùa Xuân hay Tết rồi sẽ 
như mây bay qua trời, mang phận người lãng du 
về chốn khác. Xin năm mới bước thật chậm, xin 
gió tháng Giêng nhẹ nhàng lay thật khẽ chiếc lá 
mong manh trên cành khẳng khiu. Xin cho tôi 
được hoài nâng niu bàn tay chi chít gân xanh, 
được vuốt mãi mái tóc bạc phơ với gương mặt 
ngơ ngác buồn của mẹ hiền. 

Rồi tôi lại chìm trong những giấc mơ màu 
tím, bát ngát tím hàng bằng lăng bên đại lộ. Nỗi 
đau vẫn còn nặng lòng dù bão tháng Tư đã cuốn 
phăng khăn tím qua  bờ đại dương xa. Dù năm 
mươi năm cũng đã có một chiều tím thẫn thờ đi 
tìm dĩ vãng, cũng tìm ra người ở lại tội nghiệp 
muôn đời. Cho tôi thấy một góc vườn cao su của 
Tâm xanh trời Bến Cát mà nhớ Lai Khê xưa quá. 
Những giấc mơ ngắn ngủi không đủ khô nước 
mắt  thương  một thời tuổi trẻ đã qua phải không 
Dung? Đông lạnh ở đó có làm Dung tiếc nhớ gì 
không? Hay chỉ là chiêm bao thôi cho người cũ 
nhìn nhau như người lạ. Nhiều năm, rất nhiều 
năm chưa gặp lại, áo trắng 
áo xanh cỏ tím đã phai tàn. 
Cuộc đời trôi ngang cây cầu 
định mệnh bắc qua dòng 
sông ký ức một cách lạnh 
lùng kỳ dị. Cái cõi riêng 
mỗi người cũng tàn nhẩn 
như muôn nghìn lưỡi dao 
băm nát một thời vàng son. 
Không còn lại  gì ngoài 
những hoài niệm thấm đẫm 
tiếng thở dài buồn tênh của 
kẻ dại khờ chôn chân chốn 
cũ.. 

Mùa Xuân  giống như 
mây trắng bay qua vùng kỷ 
niệm, nhắc chừng tuổi lớn 
chờ  ngoài song cửa vàng úa 
nắng chiều. Làm sao để 
bình an cho ngày mới? Làm 
sao để nỗi nhớ nhẹ nhàng đậu xuống vai bạn bè? 

Để cùng nhau  quay lại tung tăng chào Tết với 
áo dài mới đi từng nhà mừng tuổi, nhớ không 
Cúc Hương, Thanh Diệu? Để cùng nhau đứng 
trên  thềm cao ngôi giáo đường nhìn xuống dòng 
đời ngược xuôi bên dưới những ngày đầu năm  
yên ã. Để thấy góc phố Ngô Quyền  và khu cư 
xá nhỏ của Tâm Nhơn vẫn rộn ràng đợi chờ 
chiều ba mươi sum họp. Để nghe tiếng ai cười, 
giọng ai hát ngọt ngào những khúc tình ca muôn 
thuở. Cho tôi đạp những vòng xe qua bờ sông 
lộng gió về ngồi đúng chỗ xưa em gái nhỏ ngã 
xuống... mà nhớ. Thế thôi, cũng đủ gom hết thổn 
thức vào tim, cũng đủ bâng khuâng gọi thầm 
từng ngày từng đêm. 

Mùa Xuân bỗng dưng lạc mất lối về, tôi nhìn 
trên tay những đường chia nam rẽ bắc, thấy một 
chỗ thật khuất chiếc bóng trắng em tôi thanh 
thoát mù sương.  Còn đó không môi cười, còn 
đó không mắt khóc, còn đó không ... hay đã 
không còn gì... Chỉ có tôi, một mình lặng thinh, 
không tìm thấy lối ra để bay đi thật xa đến nơi 
bình yên  mong muốn. Bên kia là bờ bao la sóng 
nước. Bên này là đường mòn cỏ khô  che chắn, 
không còn dấu xưa hồn cũ nữa. Bao nhiêu năm 
đã mang những niềm vui sang sông để lại những 
mùa không có Tết lặng lẽ đến.  Rồi cũng qua 
thôi, áo trắng cũng phai màu,  ngăn kéo ký ức 

cũng khóa lại giấu tiếng thở 
dài xuống tận cùng đáy 
lòng.  Đã lâu thật lâu tôi cứ 
làm một viên gạch rêu xanh 
nằm yên bên góc sân. 
Không còn chờ nghe tiếng 
chân ai về, không còn đợi 
thấy dáng ai qua ngang. 
Không còn nâng một chậu 
mai vàng, không còn kê vai 
một cành lan tím. Những 
giọt mưa đã xói mòn viên 
gạch cũ trên nền đất mềm 
như đã oằn nặng hơn nửa 
phận người. 

Mùa Xuân như khách 
không mời mà đến và tôi 
vẫn viết lan man, không 
diễn tả được  hết tâm trạng 
những ngày cuối năm này. 

Muốn gửi một chút nắng ấm cho  đông lạnh nơi 
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xa, muốn gửi một lời chào cho bè bạn ở quê nhà 
mà sao khó quá. Rồi chỉ là một tản văn lung 
tung ý tứ, tôi cứ đi loanh quanh, cứ ngược xuôi 
vô lối, không biết dừng lại hay tiếp tục thế nào 
nữa.  Hình như vẫn còn vang vọng tiếng chuông 
nhà thờ đêm Giáng Sinh vừa qua. Hình như mãi 
còn đong đầy thanh âm những bài Thánh ca 
tháng mười hai. Chưa sẵn sàng chia tay một 
năm, chưa thể bắt đầu bước xuống một đoạn dốc 
mới với mớ hành trang cũ mèm mang theo. 

Thôi xin tháng Giêng và Tết làm tri kỷ đi, 
đưa nhau qua những cung đường lạ để đến từng 
miền nhớ nhớ thương thương. Tháng Giêng bay 
qua khung trời Trịnh Hoài Đức để được mơ thấy 
mình nhỏ lại tuổi mười lăm mười sáu háo hức 
mừng xuân. Tháng Giêng kết hoa lên áo bằng 
mây tím bàng bạc năm mươi năm và chân bước 
ngập ngừng về ngang đồi đất cũ. Tháng Giêng 
tôi ngồi lại thềm nhà ngoại nghe một khúc tình 
ca ngọt ngào dỗ dành mình bình yên mùa mới. 
Tháng Giêng cho tôi gửi lời chúc an lành hạnh 
phúc đến tất cả mọi người thân quen. Xin mãi là 
những ngày học trò áo trắng bên nhau, không 
quên... không quên./. 

 

 
 
 

 
 

 
 

(tặng bằng hữu K9) 
 
Tôi về gom hết mùa xuân cũ 
Gói giấy hoa vàng gửi gió mây 
Gió treo trên nhành cây cổ thụ 
Mây ngẩn ngơ buồn lặng lẽ bay 
 
Còn đâu thềm vắng chân người bước 
Nắng chói chang đùa với bóng xưa 
Tím trời mưa ngâu cầu ô thước 
Khăn lụa phai màu vạt áo trưa 
 
Năm mươi năm đó giờ xa vắng 
Biển hóa nương dâu, cỏ úa tàn 
Nhánh sông buồn hanh khô thầm lặng 
Người đợi người bao giọt lệ tan 
 
Sầu xưa còn mãi xuôi dòng chảy 
Chở Tết về ngang bến ngóng đò 
Chút lao xao chiều ba mươi dậy 
Con sóng xô bờ trắng bụi tro 
 
Bây giờ là tháng giêng mùa mới 
Chẳng có hương quê tối giao thừa 
Với tay tìm hư vô ngồi đợi 
Đêm vẫn là đêm, Tết vẫn chưa 
 
Đôi khi  hờ hững nghe buồn lạ 
Gọi cố nhân, bằng hữu có nghe 
Có ai vào chiêm bao màu lá 
Chìm giữa xuân xưa lạc lối về... 
 
Thúy Đinh 
(Tết Đinh Dậu 2017) 
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Từ Thị Cảnh 

   
Nền giáo dục của Mỹ là một nền giáo dục 

nhân bản và tiên tiến nhất trên thế giới. Cho nên, 
khi định cư ở Mỹ, tôi bắt đầu đi học để tìm một 
tương lai tốt đẹp cho cuộc sống ở xứ người . 
    Thời gian đầu ở Mỹ rất là khó khăn vì chưa 
tìm được việc làm. Cho nên trong 8 tháng đầu 
định cư ở Mỹ, gia đình tôi nhận được tiền trợ 
cấp của chính phủ Mỹ để được đi học tiếng Anh 
và tìm công việc làm để ổn định cuộc sống. Nghĩ 
mình cũng đã từng tốt nghiệp trường Sư Phạm 
Saigon và đã trải qua 28 năm dạy học ở Việt 
Nam, nên sau khi có giấy tờ hợp lệ, tôi đã dự 
tính sẽ trở lại nghề giáo, nhưng chuyện đầu tiên 
là ghi tên học lớp Anh Văn bổ túc - English as a 
Second Language (viết tắt là ESL) - ở trường 
Davis gần nơi tôi cư ngụ , 
    Đi học ESL ở Mỹ rất vui. Mỗi ngày đi học từ 
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa từ thứ hai đến thứ 
sáu. Lớp học nầy chủ yếu dạy cho những người 
ở nước ngoài mới nhập cư vào Mỹ, nên lớp học 
có đủ sắc dân  như người Mexico, người  Đại 
Hàn, người Lào, người Campuchia, người Việt 
Nam, người Nhật v.v .. Trước khi vào học, 
chúng tôi phải thi trắc nghiệm về khả năng nghe, 
nói, đọc, viết tiếng Anh để trường xếp lớp cho 
đúng trình độ và không phí thời gian đi học. 
Người Việt mình thường đọc viết khá nhưng 
nghe nói thì dở vì ít có cơ hội tiếp xúc với người 
nước ngoài. Cô giáo Mỹ dạy những lớp học nầy 
rất nhiệt tình và tận tâm,chủ yếu cho học sinh 
nghe, nói, đọc, viết thành thạo để giao tiếp với 
người bản xứ khi xin việc làm. Khi đã thông 
thạo nghe, nói tiếng Anh và có thẻ xanh thường 
trú, tôi đi lấy test để vào học trường đại học 
cộng đồng Orange Coast College ở gần nhà. 
Muốn lấy test ở trường nầy, tôi phải gọi lấy hẹn 
để thi 2 môn Toán và Anh Văn. Khi đã có kết 
quả thi rồi thì mình mới được ghi tên vào để lấy 
lớp học theo trình độ. 

    Học  đại học cộng đồng (college) ở Mỹ 
không bị hạn chế về tuổi tác. Tùy theo trình độ, 
chúng ta sẽ được ghi danh học ở những lớp 
English tương đương, nhưng đến cuối học kỳ, 
nếu mình không được điểm C thì coi như không 
đậu. Trước khi vào trường college, chúng ta phải 
gặp người counselor (người hướng dẫn). Thầy sẽ 
hỏi mình muốn học ngành gì và lập bảng kế 
hoạch sẽ học những lớp nào, để khi tốt nghiệp 
chúng ta mới đủ các lớp theo quy định, và được 
phát bằng để xin việc làm. Sau khi hoàn tất các 
lớp học, sinh viên phải ghi tên với nhà trường để 
làm lễ ra trường vào cuối tháng 5 mỗi  năm. 
    Tuy chỉ cần ghi tên là được học đại học 
nhưng việc học ở Mỹ không phải dễ, sinh viên 
phải chăm chỉ, chịu khó, siêng năng, không được 

 

Lễ nhận bằng tốt nghiệp  
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vắng mặt nhiều ngày. Tôi ghi danh học ngành 
Early Childhood Education để ra dạy trường 
mẫu giáo từ infant, toddler, đến  preschool nghĩa 
là học cách săn sóc và dạy trẻ từ sơ sinh tới mẫu 
giáo. Ngoài việc học lý thuyết những lớp ở 
trường, tôi còn phải đi thực hành ở những trường 
mẫu giáo bên  ngoài. Tôi học ở trường Orange 
Coast College. Mỗi  năm có 3 mùa học, mùa thu, 
mùa xuân và mùa hè. Những  lớp có trong 
chương trình chính chỉ mở vào mùa thu và mùa 
xuân mà thôi vì mùa hè đa số sinh viên phải đi 
làm thêm để kiếm tiền đi học cho nên không đủ 
số sinh viên để mở lớp. 
    Muốn lấy được bằng tốt nghiệp, tôi phải học 
hơn 30 tín chỉ chuyên môn và thêm nhiều tín chỉ 
phụ khác nữa. Sách học rất mắc, nhưng sinh 
viên có thể mua sách cũ để học. Sinh viên học 
trong lớp tiếng Anh rất đông, nhưng khi qua lớp 
học nghề thì rất ít sinh viên Việt Nam. Nhìn 
chung trong lớp học, đa số sinh viên Việt Nam 
học rất chăm chỉ và siêng năng, làm bài tập ở 
nhà đầy đủ cho nên ít bị ở lại lớp. Sinh viên trẻ 
già cùng ngồi chung một lớp. Ở Mỹ, những  sinh 
viên có lợi tức thấp được xin tiền trợ cấp học tập 
trong mỗi học kỳ kèm theo tiền mua sách và tiền 
làm thêm (work study) ở trường. Trong trường 
college có rất nhiều việc làm để giúp sinh viên 
nghèo có tiền đi học như làm ở thư viện, phòng 
thí nghiệm… Ngoài ra họ còn được miển đóng 
tiền học phí cho các lớp học. Sinh viên phải học 
đủ 12 tín chỉ một học kỳ mới được hưởng tiền 
trợ cấp . 
     Sau khi hoàn tất chương trình học, sinh viên 
phải ghi tên ở văn phòng của nhà trường để 
được tham dự vào lễ ra trường. Mỗi năm trường 
tổ chức lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 5 dương 
lịch. Việc làm sau khi ra trường, sinh viên tự tìm 
lấy. 
    Nhìn chung học ở Mỹ không khó cũng 
không dễ, chủ yếu là mình phải chịu khó nghe 
bài giảng của thầy, học hỏi kinh nghiệm của các 
bạn, nghiên cứu sách vở và chịu khó hoàn tất 
những bài làm trong lớp thì mính sẽ lấy được 
bằng tốt nghiệp.  
    Trên đây là những gì tôi đã trải nghiệm học 
tập trong 4 năm ở trường Orange Coast College. 
Nhưng có điều là khi qua Mỹ có người học 
được, có người vì hoàn cảnh khó khăn phải đi 

kiếm việc làm để kiếm tiền nuôi  gia đình như 
phải trả tiền mướn nhà ở, tiền điện, tiền nước, 
tiền điện thoại v.v. cho nên những người đó 
không thể đi học được.  
    Sau khi ra trường và đi làm  việc, tôi cũng đã 
có nhiều kinh nghiệm dạy trẻ và đến tuổi về hưu, 
tôi tiếp tục dạy các cháu nội ngoại của tôi. Nhờ 
vậy, hiện các cháu nội ngoại của tôi có đứa đã 
vào học đại học và đa  số  cháu tôi đều học giỏi . 
Đó là niềm vui của tôi trong tuổi già vì dù sao 
chăng nữa khi qua Mỹ định cư, tôi cũng đã góp 
một phần nhỏ trong việc đào tạo thế hệ trẻ cho 
nước Mỹ. 
   Cám ơn nước Mỹ đã cưu mang gia đình tôi để 
các con và các cháu của tôi có một tương  lai tốt 
đẹp như ngày hôm nay. Nhân dịp xuân Đinh 
Dậu sắp đến, thân chúc các thầy cô và các bạn 
có một mùa xuân an bình và hạnh phúc trên quê 
hương và ở nơi mình đang sống. 
 

 
 
 
Thơ 
 

Tưởng Nhớ 
Giáo Sư Bác Sĩ Đặng Quang Điện  

 
Vĩnh Xuyên 

 
Tôi xin bày tỏ bài thơ muốn viết 

Về giáo sư Đặng Quang Điện, Bình Dương 
Tên tuổi thầy nức tiếng với muôn phương 
Đã khai sinh ngành học Nông Lâm Súc 

 
Thuở xa xưa Pháp là nơi du học 

Luôn nhớ mình An Thạnh ở địa phương 
Bác sĩ Thú y thầy chẳng chịu nhường 

Sang Đan Mạch, Scotland: di truyền cải thiện. 
 

Về nước phát huy chuyên ngành đi tiếp 
Thành lập trường Nông Lâm Súc nhiều nơi 

Công ơn Thầy to lớn luôn đắp bồi 
Ngày nhà giáo xin ghi sâu nhớ mãi… 

 
 

*****
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Trần Đông Thành – K4 

 
      Tôi, học sinh trường Trịnh Hoài Đức ở Bình 
Dương, học ở đó vào thập niên 50 nhưng không 
nhớ năm; già lú lẫn rồi nhưng kỷ niệm bạn bè thì 
không bao giờ quên. Sao lạ vậy? Có lẽ vì là 
những kỷ niệm lưu luyến khó quên phải 
thế không các bạn mình? 
      Nè,  kỷ niệm này làm sao quên được vì rất 
gắn bó cuộc đời tôi sau nầy. Kỷ niệm thế này 
đây: 
      Giờ học sinh ngữ sĩ số học sinh ít nên tới 
giờ nam và nữ “Hòa hợp” học chung một lớp. 
Tuổi nhỏ láu táu lại là thư ký trong lớp nên 
“Xông lên” tinh thần của chàng trai “Khí khái” 
theo lời đề nghị các bạn trong lớp: 
      -Thành! Mầy đại diện cho lớp yêu cầu lúc 
dạy Pháp văn thì grammaire thầy nên giảng bằng 
tiếng Việt cho mấy em dễ hiểu. Dạy lecture thầy 
giảng tiếng Pháp, cám ơn thầy! 
       Tôi mạnh dạn giơ tay đứng lên góp ý thì 
bị ngay thầy N.T. Trừng, nghe nói xưa kia thầy 
tốt nghiệp Xách-sơ-lu-lô-ba, tiếng Việt không 
rành, hậm hực chỉ mặt đứng lên: 
       -Comment “sắp bel-lơ tu?” 
       -Je “mấp-bel-lơ” Thành! 
       -Trò kia! Học đây đã mấy năm? 
       Nghe giọng thầy giận, mặt tôi xanh lét. 
       -Dạ d..ạ! Em học 4 năm! 
       Thầy kéo mắt kiếng trố mắt nhìn tôi cho rõ 
mặt: 
      -Hừm! Học 4 năm mà yêu cầu tôi “Học tiếng 
Pháp lại giảng bằng tiếng Việt! Ô! làla!  Parler 
de Francaise chỉ một câu cũng très fault! 
       Tôi hãi hùng như thấy ma trước mặt. Run 
hơn sậy mía: 
        -Dạ! Tụi nó biểu em! 
       Thầy nhịp thước cái “cạch” khô khan làm 
tôi dựng tóc gáy. 
       -Ai trong lớp này đề nghị em này phát biểu 
ý nghĩ quái gở đó? 
       Cả lớp thấy thầy biểu tượng “Hỉ, nộ, ái, ố” “ 
Sừng”, tụi nó hoảng hồn hoảng vía ngồi nín khe, 
có đứa nhìn xuống hộc bàn dấu mặt tránh đối 
diện bạo lực của sát thủ. 

       -Thành! Trả bài bài côn-ru-gê du verbe! 
       Lúc đó mạng tôi như Ngọc Hoàng giũ sổ, 
riu ríu lên gần bụt bàn thầy chờ án tử tù.  
      -Côn-ru-gê đu verbe “Se finir” mode 
“Subjonctif” temp “Imparfait”. 
      -Dạ thưa thầy! Je finis, tu finis, il finit. Nous 
finis-sion, vous finissiez, Ils…fi-nís….a..aa! 
       Thầy phát cáu: 
       -Hổng thuộc bài hả? Làm biếng mà còn nói 
là lớp yêu cầu. Imformidable! 
       Tội của tôi 1: “Nói dối”, 2: hổng thuộc bài! 
Quỳ gối tới hết giờ! Cuối tuần Con-sil. 
       Chuyện thứ hai như sau: 
       Học hết một giờ chuông reo ra chơi, năm ba 
đứa một nơi tụ họp. Giỡn. Hỏi bài. Chọc ghẹo. 
Nói dóc. 
        Ở bên này bàn, trò Trương Văn Dịp bất 
thình lình lên cơn” bất tử hỏi tôi: 
        -Tao đố mày tao dám liệng cục phấn qua đó 
trúng mấy đứa con gái chơi? 
        Nó chỉ đám tôi ở bên kia chỗ học trò gái 
tụ họp “đía” cho qua giờ chơi. Các bạn 
nhớ không tụi mình  con trai “Thích gái” nhưng 
rất “Nhát gái”. Nghe thằng này nói bặm trợn có 
vẻ “Gan lì”  dám “Hô hào” chọc phá con cái Bà 
Trưng bà Nhị. Gan thật! Anh hùng đó chứ! 
Tôi khoái tê người có trai anh hùng đảm đang đi 
tuyến đầu vô hang cọp. Tôi thách: 
      -Đố mày dám! Bà Nên, bà Sớm,  bà Tuyết 
cả bà… “Lưu Kim” Đính nữa đó! Tay chiến 
không nhe mậy! 
       Để chứng tỏ kẻ nam nhi  “Vòng trời đất dọc 
ngang ngang dọc”, nó liệng nửa viên phấn trúng 
vai “Bà Võ thị Bạch-Tuyết “Răng nanh”. Bả ngó 
qua phía chúng tôi trợn mắt tròn xoe: 
       -Đứa nào liệng phấn trúng tôi đó hử? 
       Bên trai nín khe. 
       Đứa thì dòm ra balcon chạy tội, nhìn đám 
bông bụp mà vì hoảng hốt không thấy màu sắc 
gì cả. “Anh”  Huỳnh Văn Một đẹp trai, tướng tá 
hùng dũng, thừ mặt như vừa mới từ nhà thương 
Chợ Quán ra. “Ông” Dịp mắt hí,  “Con cháu 
mấy mẫu đất măng cụt” mặt mày phờ phạc 
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như nguời cung trăng xuống trần gian “Điếng 
hồn điếng vía” thiếu điều tìm chỗ trống chui 
xuống đó trốn! 
      Không biêt bà nào ở bển “phang” một cây 
tên lửa: 
      -Hổng cho biết tên hả? Được! 
      Bà Sớm bửa: 
      -Dám ăn thì dám chịu! Học Kiều mà không 
theo gương Từ Hải! 
      Tới bà Tuyết “Final” ra quyết định “trừng 
trị”: 
      -Moa đưa chuyện này ra văn phòng cho ông 
hiệu trưởng Trương Văn Di giải quyết! Thầy 
Hoàng Văn Nam giám thị đối phó! 
      Bãi học, đi xe đạp trên đường về, thằng Dịp 
chạy song song tôi, đăt câu hỏi của kẻ tử tù sắp 
lên máy chém.      
       -Con Tuyết nó đòi thưa, rồi tao có sao 
không Thành? 
       Tôi cũng lo lắng sợ bị liên lụy: 
        -Ai mà biết! 
       Thằng Một đi bên cạnh “chõ miệng” nhảy 
vào miệng anh em: 
      -Bị đuổi học là cái chắc! Về nhà hốt mương 
vác sình non giúp bố mẹ! 
      -Chết cha! 
      -Ai kêu mày chọc gái mà không coi ngày! 
      Tôi giúp ý kiến: 
      -Đám mình lợi nhà con Bạch Tuyết xin lỗi 
nó chắc được mà! 
      -Nhưng nhà nó ở đâu? 
      -Trước nhà thằng Nguyễn Văn Thi đó! 
      -Thi còi hả? 
      -Mấy đứa hỏi: 
      -Sao tụi tao không biết nhà con Tuyết? 
      -Chỉ có một mình mày biết nhà con Tuyết, 
sao vậy mậy? 
      Tụi nó kháo nhau: 
      -Trời mà biết! Thế gian chỉ có thằng Thành 
với con Tuyết biết mà thôi!  
      Thằng Một cười tủm tỉm: 
       -Thì thằng Thành nó giữ sổ Khuyên điểm 
nam sinh còn con Tuyết giữ sổ Khuyên điểm 
nữ sinh. Tới giờPháp văn tụi nó giữ điểm của 
thầy cô cho, sau đó về lớp ghi lại rồi hai đứa nó 
sáp nhau có gì là lạ! 

***** 
 

    Nhớ chợ Búng Thủ Dầu Một 
Trần Đông Thành – K4 

 
Anh ở Sài Gòn, 
Em nơi xứ Huế, 
Hỡi du khách! 
Đi Lái Thiêu thưởng thức bún bánh bèo 
Ghé Mỹ Liên giới thiệu bì da heo 
Ướp tiêu hành đỉnh ngon lên tới óc 
Vài tép giập xác phơi trên mặt cuống 
Muỗng nước nước mắm cay cay lưỡi tê tê 
Vị  thơm nồng  re ré mát làn da 
Cải dưa chua đăng đắng dài thế kỷ  
Còn món nữa bì cuốn kèm tép tỏi 
Dĩa thịt quay thòm thèm lua bánh hỏi 
Lưỡi the the khoan khoái tận trời xanh 
Một thứ khác nem chua ớt còn chua 
Thấy miếng nem rào rạt tiết tâm linh 
Sớ đo đỏ tiêu hột trắng phau phau 
Cắn một miếng thấu Trời con nhớ Phật! 
Một ngụm đế hồn say lạc Diêm Vương! 
Bốc miếng nữa hồn lìa ngót Tây phương 
Như Tam Tạng cầu kinh đang thấy Phật 
Kìa bờ sông gió mát nước trong xanh 
Buổi chưa tàn ai nỡ đóng Hoàng thành 
Cô gái quê chèo xuồng nẻo An Sơn 
Bộ ba đen che đậy nét ngại ngùng 
Xuồng ba lá trái cây đầy ăm ắp 
Nụ cười tươi rực rỡ nụ tầm xuân 
Chiếc nón lá nghiêng nghiêng râm mắt 

bướm 
Mấy chuỗi dâu lưu luyến khách nhàn du 
Đu đủ tròn gợi nhớ trai tứ xứ 
Chùm bòn bon mời gái Bắc Trung Nam 
Thủ Dầu Một đậm nét một bài thơ 
Ai đến đó hoài vọng không muốn về 
Đây là nam đó nữ giữ câu thề  
Duyên Phú Cường còn tình tỉnh Bình Dương 
Cậu học trò vương vấn mãi còn vương 
Thương quá thôi thương thật thương rất 

thương 
Vọng quê hương! 
Hoài cố quốc! 
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Lý Thành Phước 

 
Trong tâm trí tôi, trường trung học Trịnh 

Hoài Đức là ngôi trường thân yêu nhất đời tôi, vì 
thời gian học tại trường dài nhất so với các 
trường khác mà tôi đã học qua. Bảy năm trời 
chứ có ít ỏi gì đâu. 
    Sau năm 1975 trường có đổi tên khác, thậm 
chí còn chuyển sang giảng dạy ngành nghề khác, 
sau đó mới chuyển đổi thành trường Trịnh Hoài 
Đức và giảng dạy học sinh trung học như cũ.  
Cuộc đời sao lắm gian nan, không phải bản thân 
ngôi trường mà cuộc đời học sinh của trường 
cũng vậy, nhất là khoá 10 của tôi. Những nam 
sinh khóa của chúng tôi vừa thi xong Tú Tài thì 
được lệnh tổng động viên, nên phải lên đường 
nhập ngũ cho tròn bổn phận làm trai trong thời 
chiến. Sau cuộc chiến lại tiếp tục nổi trôi nên đa 
số bạn bè phải rời xa quê vì sinh kế.  

Riêng phần tôi cũng phải chịu nhiều gian 
truân trong cuộc sống, nhiều lúc khiến tôi muốn 
phát điên, làm cho gia đình không có được cuộc 
sống êm ả như bao người khác.  
    Sau khi trường được lấy lại tên cũ là trường 
Trịnh Hoài Đức, vài năm sau nghe tin trường có 
họp mặt cựu học sinh, tôi chợt nhớ đến trường 
một cách tha thiết. Ttrước đây mỗi lần có dịp đi 
ngang trường cũ, tôi thường ghé các quán nước 
trước cổng trường uống một ly nước mía, ôn về 
những kỷ niệm ngày xưa lúc còn ngồi  trên ghế 
nhà trường. Lúc đó, nhìn những em học sinh cắp 
sách ra về, mà lòng tôi rộn lên một niềm vui khó 
tả. 

Nhìn tà áo dài lại nhớ 
Áo trắng quần xanh đậm thuở xa xưa 
Tay cầm sách vở đến trường 
Cùng đi học với áo dài xinh xắn 
Tuổi  thơ sao hồn nhiên quá! 
Không ưu tư mang nặng một mối tình 
Bây giờ chỉ là kỷ niệm 
Một nổi buồn man mác thoảng hương xưa. 
 

Trước đây, mỗi lần muốn đến tham dự ngày 
họp trường, tôi thấy như có một lực gì đó ngăn 

không để tôi gặp lại bạn bè xưa cũ. Mỗi năm đến 
kỳ họp mặt, là thế nào cũng có những sự việc 
hoặc công việc làm ăn khiến tôi không thể đến 
trường tham dự được, dù nhà tôi chỉ cách trường 
có năm cây số.  

Mãi đến năm 2012, một buổi sáng, tình cờ 
tôi gặp được bạn Tân học cùng lớp P3 với tôi, rủ 
tôi đi họp mặt khoá 10 tại quán Hàng Dừa. Đến 
nơi tôi thật ngỡ ngàng vì đa số là những khuôn 
mặt tôi không quen biết, ngay cả một số ít bạn 
học cũ của tôi ở lớp P3 cũng không nhận ra tôi. 
Tôi thực sự không hiểu nổi. May mắn có được 
bạn Trần Biếu học chung lớp 10B4 nhận ra tôi là 
học sinh trường Trịnh Hoài Đức, sau đó có thêm 
một bạn ở lớp B5 cũng nhận ra tôi. Cũng may là 
tôi được một người bạn ở khoá  8 cho địa chỉ 
trang nhà Trịnh Hoài Đức, nhà tôi có nối mạng 
intenet nên tôi liền mở máy xem tất cả những bài 
viết, hình ảnh và số báo xuân đầu tiên của những 
CHS hải ngoại. Nó gây cho tôi một cảm xúc thật 
lớn lao, nên tôi viết ngay cho báo xuân THĐ 
một bài kể về những kỷ niệm vui buồn trong 
những năm học ở trường THĐ. Lần đầu tiên viết 
bài sợ lời văn biết có hợp với các bạn không, các 
bạn phải sửa nhiều lần mới lên báo xuân được. 

Cũng nhờ có trang nhà Trịnh Hoài Đức, mà 
tôi mới đọc được thư mời CHS trường đến tham 
dự họp mặt CHS vào ngày 1/5/2013 dự lễ trao 
kỷ niệm chương 50 kỷ niệm cho khoá 9. Lần đầu 
tiên đến trường dự họp mặt, tôi rất e ngại không 
biết ban tổ chức có đón nhận tôi không. May 
nhờ có bài viết trên báo xuân THĐ nên tôi được 
đón nhận vào tham dự một cách vui vẻ. Năm đó, 
khoá 14  của vợ tôi cũng về trường tham dự, nên 
niềm vui của chúng tôi được nhân đôi. Gặp được 
nhiều bạn bè, ôn lại những kỷ niệm những ngày 
cùng cắp sách đến trường, gặp lại thầy cô đã 
giảng dạy mình cùng tâm sự khiến tôi thấy lòng 
nhẹ lâng lâng. 
  Có một điều khiến tôi thấy thú vị là nhà tôi 
cách trường chỉ có 5 cây số, trong khi đó các bạn 
cách xa tôi hơn nửa vòng trái đất, mà phải nhờ 
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đến các bạn, tôi mới gặp lại được nhiều bạn bè 
trong lớp.  
 

Nửa đêm tỉnh giấc ngồi mơ mộng 
Nhìn ánh trời đêm tối mịt mùng 
Lòng bỗng xuyến xao thương nhớ ai 
Thương về kỷ niệm tuổi học trò 
Ôi vết thương lòng đeo đẳng mãi 
Ngàn năm chưa dể mấy ai quên? 
 

    Hình như trường Trịnh Hoài Đức có nhiều 
duyên số với tôi, nên từ khi rời trường làm kiếp 
chinh nhân lang thang ở các tỉnh miền Trung, tôi 
cũng có quen nhiều cô nữ sinh từ các trường 
khác như trường Gia Long, Trưng Vương Qui 
Nhơn, trường trung học ở Nha Trang nhưng chỉ 
là cuộc tình thoáng qua. Có lẽ vì thương tôi hiền 
lành, nên ông Trịnh Hoài Đức dùng chỉ thắm se 
duyên cho tôi với một cô nữ sinh ngoan hiền của 
trường Trịnh Hoài Đức, đó chính là người vợ 
yêu quí của tôi hiện nay. 
 

Tháng sáu trời mới đổ mưa 
Tiếng ve báo hiệu mùa hè nhớ thương 
Nhớ em nhớ cả mái trường  
Thương em thương cả cuộc đời học sinh 

                       
Giọt mưa tháng sáu lạnh lùng 
Gieo chi bao nổi buồn vương trong lòng 
Nhớ nhiều ánh mắt vấn vương 
Của người con gái yêu thương năm nào. 
 

     Những kỷ niệm về ngôi trường thân yêu rất 
nhiều, nếu có dịp trải lòng cả ngày cũng không 
hết chuyện vui buồn của thời học sinh. Khi nghĩ 
lại những chuyện vui của thời học sinh, tự nhiên 
như có một phép mầu kỳ diệu nó làm quên đi 
những đau buồn trong cuộc sống, cảm thấy cuộc 
đời nầy đáng sống hơn.  

Nhờ trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức mà tôi 
vượt qua được nhiều nỗi buồn, và cảm thấy 
trong cuộc đời nầy còn có người hiểu mình, biết 
mình. Những kỷ niệm của thời học sinh trường 
Trịnh Hoài Đức và những lời động viên trong 
học hành của thầy cô ngày xưa giúp tôi có một 
them sức mạnh tinh thần để vượt qua tất cả 
những điều không may trong cuộc sống hiện 
nay. 
 

 

Nhớ mùa hè ấy thuở xa xưa 
Nhớ nổi sầu bi của cuộc đời 
Cuộc chiến ấy như liều thuốc đắng 
Đắng cuộc tình đắng cả tâm hồn 

 

Thời áo trắng đến trường đẹp quá 
Vì chiến tranh đành phải phân ly 
Em vẫn tung tăng màu áo trắng 
Gót chân em nhẹ bước đến trường 

 

Đời mình phải biền biệt sơn khê  
Cố nhân đi không hẹn ngày về 

  Người ra đi chìu theo số phận 
Mong sao trường cũ được yên bình 

 

Áo dài vẫn phất phơ trước gió 
  Kiếp chinh nhân phó mặc cho trời 
      Ngày đến trường chỉ là mộng ảo 
    Bởi chiến tranh làm khổ thân tôi 
 

    Ôi cuộc chiến sao tàn ác quá 
    Đắng lòng em đắng cả lòng tôi 
      Những tâm hồn trắng trong bé bỏng 
    Mang trên người nhiều nổi đắng cay 
 

    Cay đắng ấy bao giờ xoá được 
      Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời. 
 

   Có lẽ nhờ vào trang nhà CHS Trịnh Hoài Đức, 
mà từ đó đến nay tôi vẩn đều đều có mặt tại 
trường vào ngày 1/5 hằng năm, kể cả ngày phát 
huy hiệu kỷ niệm 50 năm cho khoá 10, mặc dù 
đại diện khoá 10 không kêu hết CHS khoá 10 
đến dự, hoặc do họ chỉ học ở trường chỉ có một 
năm nên làm sao họ hiểu được trường THĐ. 

Nhờ đọc thư mời từ trang nhà CHS Trịnh 
Hoài Đức, nên tôi rủ các bạn đã thi đậu vào 
trường năm đệ thất đến nhận huy hiệu kỷ niệm, 
tròm trèm cũng được 10 người, con số tuy ít 
nhưng cũng làm ấm lòng nhiều người. Sau đó, 
khi nghe chúng tôi kể lại, có nhiều bạn tỏ ý tiếc 
vì không được báo đến tham dự, vì dù sao nó 
cũng là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời 
người. 
   Chúc các bạn trong ban biên tập báo xuân 
THĐ có thêm một năm ôn về kỷ niệm trường 
Trịnh Hoài Đức thật vui vẻ và xin chúc cho các 
thầy cô đã dạy cho chúng tôi một năm mới hạnh 
phúc vui vẻ, đầy ắp tiếng cười lúc tuổi xế chiều. 
 



Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017                                            TRANG 65      

 

 
NĐBD 

   
Máy bay chuẩn bị đáp xuống phi trường Los 

Angeles. Lúc đó là 7 giờ tối một ngày tháng 9 
năm 1974... Xe đưa tôi về tới căn phòng 
nhỏ (studio) vuông vắn mỗi chiều khoảng 5 
mét. Studio là loại chỉ có một phòng mà phòng 
khách cũng là phòng ngủ, có nhà vệ sinh và khu 
bếp nhỏ. Hai anh qua trước được 3 năm có hai 
cái giường đơn, còn mình mới tới nên nằm tạm 
trên thảm, chưa có giường . 
    Tiền thuê phòng là 200 đô, chia cho 3 coi 
như mỗi người bảy chục một tháng, cũng rẻ cho 
những sinh viên du học thời bấy giờ . 
    Tháng 9 trời bắt đầu vào thu se lạnh, lá cũng 
đổi màu vàng, hoặc đỏ tùy loại. Đẹp quá!. Lần 
đầu tiên thấy mùa thu lá rụng. 
    Những ngày cuối tuần hai anh ấy đều đi làm 
kiếm thêm tiền để chi phí, một người đi phụ sơn 
nhà, còn người kia thì làm ở cây xăng. Lương 
thời đó 2 đồng một giờ. Nghe ít quá phải không 
các bạn. Tuy ít thật nhưng bù lại thời đó trứng 
gà chỉ 25 cents một vỉ, còn xăng thì cũng chừng 
25 cents một gallon, rẻ vô cùng. 
    Hai anh đi làm rồi, một mình ở nhà, tôi bèn 
ra đường đi đây đi đó cho biết, mới khám phá ra 
là ở ngoài đường lớn có cái chợ Hughes 
Supermarket. Vô chợ coi thử thì thấy cái gì nhìn 
cũng ngon hết, liền mua một hộp kem nửa kí, 
một ổ bánh mì lớn hiệu San Francisco của Italia 
thì phải. A, còn nho xanh không hột nữa. 
Đã quá, phải mua 2 bịch về ăn mới được. 
Ở nước mình sinh viên nào mà dám mua mấy 
bịch nho Mỹ, còn khuya !  
    Vui đó nhưng bỗng buồn đó, một tin chiến 
sự rất xôn xao dư luận thế giới ... 
    Đó là ngày 6 tây tháng 1 năm 1975, bộ đội 
miền Bắc đã chiếm được tỉnh Phước Long, quá 
gần Bình Dương và Sài Gòn. Mình lo cho bên 
nhà, sợ rủi đánh tới Bình Dương luôn thì gia 
đình sẽ ra sao?. Nhất là có bình luận của truyền 
hình Mỹ tiên đoán đó chỉ là bước khởi đầu để dò 

dẫm, chiến sự có thể sẽ gia tăng dữ dội hơn cũng 
chưa biết chừng ? 
    Tết Ất Mão năm 1975 sắp đến. Mùng Một 
rơi vào ngày 11 tháng 2. Hội sinh viên trường 
Cal Poly Pomona có tổ chức một đêm Tất Niên 
mừng Xuân, và do buổi Tất Niên hôm đó tôi 
mới được biết là tổng số sinh viên du học thời 
bấy giờ ở Pomona chỉ vỏn vẹn có 32 người, 
được xem là một trong những nhóm người Việt 
tiên phuông ở Nam Cali thời đó .    
    Xa nhà chưa lâu lắm nhưng lúc này mới thấy 
nhớ, một nỗi nhớ tự nhiên khi xa xứ nhất là vào 
mấy ngày Tết này nữa. 
    Mấy ngày đầu xuân năm đó thật nhớ nhà. 
Nhớ đủ thứ. Nhớ các cô nữ sinh dễ yêu của 
trường cũ. Thêm vào đó là một nỗi buồn lo ... 
     Lúc nầy báo chí truyền thông Mỹ lo rằng 
VNCH có nguy cơ thua cuộc, là bởi chính quyền 
Mỹ lúc đó đã tuyên bố Hand Off Vietnam, tức là 
không nhúng tay vô nữa, là bỏ rơi mặc kệ ! 
    Tết vừa xong thì một anh nói : 

-        Khóa học tới tui phải nghỉ, hết tiền rồi 
mà không thấy gia đình gửi qua. 

-        Còn tui thì có học bổng nhưng sứ quán 
mình nói là không thấy tin tức gì từ Bộ Giáo 
Dục Sài Gòn hết. Chắc cũng phải ngưng học 
khóa tới ! 

-        Thôi đừng buồn, tụi mình phải lo kiếm 
việc làm đỡ, chờ coi xem sao, anh em nào chịu 
thì đi theo tui, tui biết chỗ kiếm việc làm ... 

Có ai biết được, cái tết đầu tiên ở xứ người 
của một sinh viên xa nhà sao buồn bã và thê 
lương quá !!! Thế nhưng nhọc nhằn rồi cũng 
qua, vài chục năm sau, tôi đã có những mùa 
xuân đoàn tụ và vui vẻ ở quê nhà. Cái tết tha 
hương đầu tiên chỉ là một kỷ niệm nhỏ, thỉnh 
thoảng kể cho con cháu nghe để biết tuổi thanh 
niên là lúc nào cũng phải phấn đấu vượt mọi trở 
ngại để vươn lên./. 

(12/2016) 
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Nhật Lệ Nguyên Thy 

   
Hôm nay, trong bước đi vội vã, trong sự nao 

nức và niềm vui choáng ngợp cả lòng, tôi tìm 
đến và làm thân với một ngôi trường thật xa làng 
quê nhỏ yên lành của mình: ngôi trường Trịnh 
Hoài Đức, nơi sẽ đánh dấu một bước ngoặc mới 
trong đời tôi. Sao lòng tôi nghe rạo rực một cách 
kì lạ… Mình đã là cô học sinh lớp đệ thất rồi ư! 
Ô hay, sao lạ lùng thiệt nhen, chỉ là đi học thôi 
và đã trải qua bao nhiêu ngày khai trường rồi mà 
hôm nay mình lại phập phồng và lo lắng gì đâu 
á? Thức dậy từ 4 giờ sáng, loay hoay bên chồng 
sách không biết hôm nay sẽ học môn gì, thôi thì 
đem tất tần tật cho xong. Tôi quyết định như thế 
và nhanh tay kiểm lại chiếc cặp mới tinh với 
mấy quyển tập đã bao bìa dán nhãn cẩn thận còn 
thơm mùi giấy, thêm vào đó là vài ba cây viết đã 
soạn sẵn đôi ba ngày trước, bỏ theo mấy ngàn 
đồng làm lộ phí cho 2 chuyến xe, thế là tạm ổn. 
    Trời đang còn sương sớm, đường đi lúc này 
còn lờ mờ dưới bóng cây, con bé vận một bộ áo 
dài trắng thoăn thoắt đi về hướng bến xe đò lở 
Bến Thế - Bình Dương. Nó vào ngồi tuốt trong 
góc, chung quanh toàn là người lớn gánh gồng 
buôn bán. Mui xe chất đầy hàng hóa, thoắt tí là 
xe lăn bánh ngay. Mọi người nói chuyện xã giao 
rân ran. Một bác gái ngồi góc bìa chợt hỏi: “Con 
gái nhà ai sao đi học sớm quá vậy con?” Hồn 
đang lãng đãng trên ngọn cây, con bé giật mình 
quay lại: “Dạ, hôm nay là ngày 
khai giảng, trường con ở tận dưới 
Búng nên con đi sớm để giành 
chỗ ngồi tốt bác ạ”. Một bác khác 
la lớn: “Úy, con đậu vô trường 
Trịnh Hoài Đức hả? Giỏi à nghe, 
đi sớm để giành bàn nhứt phải 
hôn? Vậy mới được chớ!”. Con 
nhỏ nhoẻn miệng cười tươi rói 
đáp lại: “Dạ, tại con nhỏ thó quá, 
ngồi bàn dưới hỏng thấy được bảng bác ạ”. 
   Xe bon bon chạy, buổi sáng mùa thu trong 
lành quá, cây cối ven đường chuyển mình thay 
áo mới, lá vàng rơi rụng trải khắp lối đi. Tới ngã 

ba Sở Gà, bỗng dưng xe loạng choạng. Khách 
trên xe hết hồn. Gì vậy bác tài? Thì ra xe bể 
bánh. Con nhỏ học trò ra chiều bất an mắt láo 
liên không biết tính sao… Trời càng lúc càng 
sáng. Không có xe nào để quá giang. Mười lăm 
phút. Cái bánh xe mới đã được thay vào. Con 
nhỏ thở phào nhẹ nhõm. 

“Lên xe, lên xe bà con ơi!” Tiếng tài xế oang 
oang. Thoắt một cái mọi người gọn gàng trong 
xe. Rước vài ba người khách dọc đường nữa, 
chiếc xe bờ rô 12 chỗ (nhưng chứa thêm 6 người 
ngồi ở băng giữa nữa là 18 người) phóng nhanh 
trên con đường đất đỏ nhiều ổ gà khiến nó lắc lư 
thân thể già nua kẽo kẹt rên rỉ đến tội tình. 
    Đến bến xe Bình Dương (giờ là công viên 
Phú Cường), con nhỏ học trò thoăn thoắt đi như 
chạy, kịp leo lên chiếc xe đò 45 chỗ khởi hành 
đầu tiên đi Sài Gòn. May quá, nó nhìn quanh, 
mọi nhà dường như còn ngái ngủ, đâu thấy ai đi 
học sớm như mình? Không còn lo lắng nữa, nó 
đưa mắt nhìn bâng quơ rồi thầm ánh lên niềm tin 
chắc mẻm là bàn nhất đầu bàn về phần mình rồi, 
ha ha… 
    Gần đến chợ Búng, anh lơ xe cho con nhỏ 
xuống ngay ngã ba. Tụt xuống xe, có chút bỡ 
ngỡ, con bé ngơ ngác băng qua đường, rẽ trái rồi 
nhảy chân sáo hướng về ngôi trường hiện ra 
trong màn sương mỏng, giữa cánh đồng lúa và 

sắn bao la, xanh mát. Thỉnh 
thoảng có một vài chiếc xe đạp 
chở hàng ra chợ. Đoạn đường đất 
đỏ cỡ ba, bốn trăm mét lúc này 
nghe bình yên chi lạ. Con bé 
thoáng thấy bóng vài tà áo dài 
trắng. Nó hồ hởi nên bước nhanh 
hơn. Cái cổng trường hiện ra to 
đẹp và ngôi trường mới của nó 
cao rộng, ngạo nghễ chễm chệ 

làm sao…! Không kịp ngắm nhìn gì thêm, con 
nhỏ tập trung tìm lớp của nó. Sơ đồ các lớp đây 
rồi. Nó nhanh chóng mở cửa phòng trên có tấm 
biển nhỏ “Đệ thất A3”. Chưa có ai hết, mình đến 
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sớm nhất cơ !  Nó chọn ngồi đầu bàn thứ nhất 
cạnh bàn thầy cô để dễ tiếp thu lời giảng dạy 
hơn. Bỏ cặp bồi vào hộc bàn, yên tâm, nó ra 
ngoài hành lang hồi hộp chờ đón bạn cùng lớp. 
Một, hai, ba rồi hơn mười bạn vào lớp… Không 
ai chọn ngồi bàn nhất hết, nó thoáng tiếc công 
dậy sớm của mình… nhưng rồi nó cũng vào chỗ 
ngồi và đưa mắt, mỉm cười làm quen, nói vài 
câu xã giao với các bạn. Chỉ toàn là con gái 
(trường nữ Trịnh Hoài Đức mà!) và chỉ mươi 
phút sau bàn nào cũng chật ních cả rồi. 

Năm học bắt đầu bằng việc cả lớp chép thời 
khóa biểu học tập. Giáo viên hướng dẫn  cho bầu 
ban đại diện lớp, bạn Hứa Mai người Việt gốc 
Hoa xinh đẹp, gương mặt sáng sủa, cao to hơn 
cả giữ chức trưởng lớp, bạn Lâm Thị Mỹ Ly nhỏ 
nhắn, hiền lành lại viết chữ đẹp được bầu làm 
thư ký. Thầy cho tất cả đứng lên và xếp chỗ 
ngồi theo chiều cao và thị lực, rồi dặn dò đôi 
điều cần thiết. Nó chăm chỉ ghi nhớ và quyết 
tâm nỗ lực học tập không chỉ vì nó vào trường 
này với điểm số cao ngất ngưỡng: “thủ khoa”. 
    Những ngày sau đó, sau những giờ học tập 
thú vị, nó cùng các bạn cột hai tà áo dài vướng 
víu ngồi bẹp dưới góc lớp chơi đánh đũa, chơi 
bún thun. Nó thích tham 
gia sinh hoạt lắm, nhất là 
làm thơ đăng bích báo 
lớp, báo Xuân của trường, 
tham gia đội văn nghệ. Có 
lần nó cùng chị Khánh, 
bạn Võ Ngọc Lan Chi… 
đi hát giúp vui cho các 
anh chiến sĩ đóng quân ở 
Lái Thiêu (Ngã Ba Cây 
Liễu đi vào). Đoàn văn 
nghệ học sinh THĐ do 
anh Trương Công Bình, 
anh Nguyễn Văn Đông 
hướng dẫn. Thích nhất là 
lần cắm trại tại chùa Hội 
Khánh với anh tổng thư 
ký Nguyễn Hữu Lâm. Hai 
ngày trại đầy vui thú khắc 
sâu trong tiềm thức nó 
mãi đến ngày nay. Nó 

được hát những bài ca tập thể: “Nối vòng tay 
lớn, Việt Nam quê hương ngạo nghễ, Lý cây 
bông…” và vô số những bài ca sinh hoạt cộng 
đồng  khác. Nó lại được chơi những trò chơi dân 
gian hào hứng, thú vị, được rèn kĩ năng sống 
giao hòa với thiên nhiên, được giao lưu, học hỏi 
ở quý thầy cô, các anh chị trong ban chấp hành 
trường như anh Võ Văn Nhãn, anh Dương Tiểu 
Nam, anh Võ Hồng Khanh, được nghe giọng hát 
trong trẻo, cao vút tuyệt vời của chị Huỳnh Thị 
Thùy Vương v.v… Tối hôm đầu tiên nhằm ngày 
thứ bảy, nó được tham gia sinh hoạt đốt lửa trại 
rồi quây quần bên nhau hát ca ầm ĩ, làm những 
trò thật ngộ nghĩnh, đáng yêu: “Ta là vua, ha ha 
ha…(vuốt râu, vỗ bụng - mỗi người tự chế một 
kiểu thật sôi động và thú vị)”… 
   Ơi! những ngày tháng của năm Đệ thất A3 
dưới mái trường Trịnh Hoài Đức dấu yêu trong 
tôi sao mà dễ thương quá đỗi. Tuổi thơ vụng dại 
của tôi đầy ắp kỉ niệm bên thầy bạn, bên những 
yêu thương mộc mạc, hiền lành thuở nào, bên 
khung trời Thủ Dầu Một thân thương - một góc 
quê hương luôn đáng yêu, đáng nhớ… 
                                                                               
        20/ 11/2016 

 
Thích nhất là lần cắm trại tại chùa Hội Khánh năm 1970 

(trong ảnh có quý vị GS: Nguyễn tườngThụy, Lê tấn Lộc, Nguyễn văn 
Hộ, Nguyễn trọng Nhượng, Trần khắc Cung, Nguyễn văn Phúc, 

Nguyễn văn Mẹo, Bùi thế San, Phạm đức Liên…) 
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Thanh Chí 

Lần đầu tiên tôi về thăm lại quê hương Việt 
Nam sau 30 năm xa cách là vào mùa hè năm 
2008.  

Trước đó, mỗi khi rạo rực với nỗi niềm 
thương quê nhớ nước, thương nhớ Bình Dương 
xưa thì tôi hay vô Google Earth để nhìn lại cái 
dãi đất hình chữ S của Việt Nam mình từ trên 
cao xuống thấp dần và tha hồ bay đi dạo chơi 
khắp nơi cho đỡ thèm, thậm chí tôi còn bay ra 
tận các hải đảo xa xôi… 

Nhớ lại lần đầu tiên khi log vô đó và tìm 
thấy tỉnh Bình Dương với dòng sông Sàigòn uốn 
lượn từ phía Bắc xuôi về chảy ngang tỉnh lỵ, tôi 
mừng rỡ vô cùng, tôi sà xuống thấp hơn (zoom) 
và tôi thấy rõ thành Công Binh, rồi ngôi trường 
Kỹ Thuật thân yêu nằm ngay chỗ ẹo ềnh bên lở 
bên bồi của dòng nước. Rà con chuột chạy dọc 
theo đường bờ sông, tôi nhận ra ngay ngôi nhà 
thủy tạ đặc trưng của Bình Dương và Biên Hòa. 
Tôi lần theo đường ra tới chợ, và trời đất ơi tôi 
thấy rất rõ ngôi nhà lồng chợ Bình Dương với 
cái đồng hồ chợ cao lớn mà hồi xưa tôi nhìn thấy 
nó mỗi ngày nên không lầm lẫn với chỗ nào 
khác được, rồi tới dãy phố nơi ngày xưa là 
phòng thông tin, có tiệm Quý Hữu, tiệm hớt tóc 
cùng với mấy xe sinh tố, nem nướng… Nỗi xúc 
động dâng trào làm tay tôi run rẩy khi kéo con 
chuột xéo qua chút xíu về phía cái ngã ba Lý 
Thường Kiệt thì nước mắt tôi đã rơi tự hồi nào, 
khi nhìn thấy lại địa điểm của ngôi nhà (cũ) của 
gia đình mờ mờ qua dòng lệ. Lau nước mắt, tôi 
zoom tới lui để nhìn lại nơi tôi đã sống suốt 
quãng đời thiếu niên hoa mộng cho đến khi 
ngậm ngùi rời Việt Nam trong vội vã, muộn 
phiền. Tuy ngôi nhà đó không phải là nơi tôi 
sanh ra nhưng là nơi tôi được má ẳm về sau khi 
sanh tôi ở nhà thương "Bà Năm Chi", cho nên 
đó đã là nơi đáng lưu luyến nhất. Tôi tự nhủ 
lòng là khi nào có dịp về lại Bình Dương sẽ xin 
những người chủ mới cho mình được ngắm rờ 

lại nó, chụp hình nó với đủ mọi góc cạnh… vì 
tôi thương nhớ nó lắm... 

Dòng đời vẫn lặng lẽ trôi qua… Mãi cho đến 
đầu mùa hè năm 2008 tự nhiên bà xã tôi muốn 
theo vợ chồng người anh của bả để đi du lịch 
Việt Nam, hai đứa con (đã trưởng thành) của tôi 
cũng rất hào hứng, thích thú với ý định nầy vì tụi 
nó chỉ biết quê cha đất tổ qua những lời kể 
chuyện mà thôi, tôi thì còn lắm nỗi ưu phiền 
cùng vài lý do tế nhị khác nên không muốn đi,. 
Tôi nói với bà xã hãy thu xếp dẫn hai đứa con 
theo anh chị về Việt Nam chơi cho tụi nó biết, 
tôi sẽ ở lại coi nhà. Lúc đầu thì bà xã tôi đồng ý 
như vậy, nhưng sau đó không biết bàn tình với 
người chị dâu thế nào mà bả lại đổi ý bắt tôi phải 
cùng đi, với lý do là không yên tâm khi bỏ lại tôi 
một mình nơi xứ lạnh quê người! Biết tôi rất 
ghét các thủ tục rườm rà để xin visa trở về Việt 
Nam (hồi thời đó) nên bà xã tôi tự lo liệu hết, tôi 
chỉ việc soạn valy quần áo cá nhân tới ngày là 
lên đường. Trong hơn ba tuần lễ chuẩn bị cho 
chuyến đi, hầu như ngày nào tôi cũng log vô 
Google Earth để coi lại phố xá nhà cửa nơi chốn 
quê xưa, tôi nhận ra hết những con đường cũ và 
tìm hiểu thêm những con đường mới dẫn vào 
những khu vực dân cư mới trong thị xã mà ngày 
xưa chỉ là những vùng hoang vắng thưa người, 
đồng thời tôi thông báo với các bạn bên nhà là 
tôi sẽ trở về thăm lại bạn cũ trường xưa... ai 
cũng nao nức hân hoan. Những ngày rộn rã 
trước khi lên đường, tôi bồi hồi tưởng tượng đến 
cái giây phút đầu tiên khi mình thực sự nhìn thấy 
lại đất nước Việt Nam thân yêu từ trên cao lờ 
mờ qua làn mây trắng, chắc chắn là mình sẽ cảm 
động lắm và khi máy bay đáp xuống phi trường, 
rồi mình được đặt bước chân ngập ngừng đầu 
tiên trên vùng đất mẹ thì chắc là mình sẽ bật 
khóc vì sung sướng... Mỗi đêm tôi đi ngủ với 
niềm mơ mộng đó. Và chỉ là mơ mộng thôi vì 
thực tế không là như vậy, bởi tôi không chịu nhớ 
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là theo lộ trình thì mình sẽ tới Tân Sơn Nhứt vào 
ban đêm thì làm gì mà thấy được dải đất quê 
hương lờ mờ qua làn mây trắng!  

Rồi cũng tới ngày lên đường. Sau hơn 22 giờ 
bay dai dẳng với hai lần đổi máy bay, một lần ở 
New York và lần nữa ở Nhựt Bổn rốt cuộc tôi 
cũng về đến Việt Nam trong đêm tối. Khi máy 
bay gần hạ cánh, nhìn ra cửa sổ xuyên màn đêm, 
đèn Sàigòn dần dần hiện rõ, rồi "rẹt" một tiếng, 
bánh phi cơ chạm đường băng phi đạo, ngon 
trớn chạy rào rào rồi chậm dần cho đến khi 
ngừng hẳn... lòng tôi bồi hồi, xúc động với 
những nỗi niềm khó tả. Tôi tự nhủ lòng hãy bình 
tĩnh, đừng có khóc nghen, khi bước ra hãy cho 
những người đi đón thấy mình tươi rói. Mà quả 
tình tuy rất xúc động lúc ban đầu, nhưng tôi 
không thể khóc nổi khi rời phi cơ bước trên 
đường dẫn để ra ngoài. Những người đồng 
hương đầu tiên mà tôi chạm mặt là các cô mặc 
áo dài xanh đứng như trời trồng trên lối đi chắc 
là làm nhiệm vụ chào khách như ở các phi 
trường quốc tế khác, nhưng khác với những phi 
trường mà tôi đã đi qua, các cô nầy không có nụ 
cười chào đón, không lẽ họ được dạy phải tạo bộ 
mặt lạnh lùng như thế? Nếu tôi là sếp thì tôi sẽ 
chọn các cô nào có nụ cười thân thiện cởi mở 
mới cho ra đứng ở đó, còn các cô mặt mày lạnh 
tanh thì cho đứng xớ rớ ở chỗ đó làm gì, nên 
biên chế họ qua ngành công an! mang bộ mặt 
hình sự để đón khách thì không hay chút nào mà 
còn làm du khách mất cảm tình với nơi vừa tới. 
Ngồi trên xe từ phi trường về Bình Dương, 
chúng tôi thích thú ngắm lại Sàigòn thân thuộc 
đã thay đổi sau bao thế sự thăng trầm, cùng bàn 
tán về những tên đường xa lạ. Ngày xưa khi ra 
khỏi cầu Bình Triệu là bắt đầu vắng vẻ, bây giờ 
những quãng đồng không mông quạnh giữa 
đường Sàigòn - Bình Dương đã được lấp kín bởi 
vô số nhà cừa, tiệm tùng... Quả là có tiến bộ! 
Mặc dầu trời đã khuya lắm rồi, nhưng tôi vẫn 
xin anh tài xế lái vòng ra chợ để tôi nhìn lại ngôi 
nhà xưa cũ thân thương. Tôi đã được tận mắt 
nhìn lại nó, nhưng sao bây giờ nó xa lạ quá, hình 
dáng bên ngoài đã thay đổi, một trong các hiệu 
tiệm hồi xưa là ở căn giữa vẫn còn nhưng đã bị 
chuyển ra căn bìa... Tất cả đã đổi thay, lòng tôi 
chợt nguội lạnh, mất đi nỗi xúc cảm trong tưởng 
tượng thuở nào. Hôm sau và những lần sau nữa 

tôi vẫn đi ngang qua đó nhưng với tâm trạng 
dửng dưng như tôi và nó chưa hề đã từng có mối 
tình nồng thắm với nhau, mặc dầu nó là do cô 
Ba và ba tôi gây dựng nên và do chính tay ba tôi 
vẽ kiểu cũng như đích thân trông coi xây cất lại 
từ ba căn phố ngói cũ đặc thù của dãy phố chợ 
hồi xưa. 

Đêm đó là đêm đầu tiên của tôi về lại quê 
hương sau nhiều năm xa cách, tôi chập chờn trằn 
trọc, mặc dầu vẫn được ru êm bởi tiếng ngái 
quen thuộc nhẹ nhàng sau chuyến bay dài mệt 
mỏi... Mới chưa đầy năm giờ sáng tôi đã trở dậy 
vì những tiếng ồn ào rất Việt Nam mà tôi đã 
nghe rất quen tai tự thuở nào, bước ra balcon tôi 
nhìn lại cảnh sinh hoạt sáng sớm của đồng bào 
lao động, cùng với lũ lượt nhiều nhóm người đi 
bộ thể dục, trong sương sớm có mùi cà phê của 
quán cóc ven đường lẫn với mùi đống un đâu đó 
tạo nên một cảm giác thân quen mà đã từ lâu tôi 
không làm sao tìm lại được nơi xứ người. 
Bà xã tôi chắc vì lạ chỗ nên cũng thức dậy sớm, 
nàng bước nhẹ đến ôm lấy lưng tôi rồi thỏ thẻ: 
"Hết nhớ nhà chưa anh. Em biết anh phải về lại 
đây, nhìn lại nhà xưa xóm cũ thì anh mới yên 
được..." 

 

 
 
Lời hay ý đẹp: 
 
Kỷ niệm đẹp giúp ta hạnh phúc, ký ức về 

những bất hạnh giúp ta mạnh mẽ hơn. Con 
đường mịt mờ phía trước mới là vấn đề, sau 
lưng chỉ là hành trang. Hành trang nhắc ta hạnh 
phúc, nhưng con đường phía trước mới là lẽ 
sống.  
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Tư Nguyễn 

 
Tôi xin kể bạn nghe, chuyện từ thuở xa xưa, 

có đôi mái đầu xanh còn rất vô tư, thơ ngây, 
ngày ngày cùng cắp sách đến mái trường rất thân 
thương có tên là Trịnh Hoài Đức. 
  Trên con đường đến trường, đôi nam nữ nầy 
thường tình cờ gặp nhau trên lối nhỏ, nhưng họ 
vẫn là người lạ chưa quen...Tuy chỉ một khoảng 
ngắn trên lối mòn rồi chia tay nơi ngã rẽ, vì tuy 
cùng tên trường nhưng nam và nữ học ở hai mái 
trường khác nhau. Ttừng ngày, từng tháng, từng 
năm vẫn luôn gặp nhau trên lối rẽ  quen thuộc 
nầy, nhưng dần dần đã không còn là người lạ  
nữa. Một hôm nào đó, chợt vắng bóng một 
người trên lối rẽ, thì có người ngóng đợi, trông 
chờ vu vơ... 
   Rồi tình yêu chớm nở, thân nhau và yêu 
nhau trong tuổi học trò còn thơ ngây trong sáng. 
     Ngày tháng qua đi, người con trai đã trưởng 
thành, học xong và ra trường. Gặp thời thế ly 
loạn, chàng phải lên đường nhập ngũ, xa rời bạn  
bè, người thân để tròn bổn phận làm trai, bỏ 
trường, bỏ lại người bạn gái nhỏ bé với tình yêu 
luôn in đậm trong tim. 
   Ngỡ rằng sẽ có ngày về khi chiến cuộc đã 
tàn, để thăm lại bè bạn nơi mái trường xưa, và 
tìm thăm người con gái ngày nào vẩn chờ vẩn 
đợi. 
    

 
 
Nhưng thời thế nhiều đổi thay, vì lý do bất khả 

kháng, người con trai đành xa rời quê hương để 
tìm về phương trời tươi sáng ở nơi xa, bỏ lại sau 

lưng tất cả những kỷ niệm một thời cắp sách có 
bạn có bè, có người con gái vẫn yêu thương chờ 
đợi...Người chờ vẫn chờ, hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tháng, hàng năm, mỏi mòn theo ngày 
tháng. Năm tháng cứ qua đi mà tin người biền 
biệt, nổi chờ rồi cũng phôi phai, tình yêu chôn 
kín trong lòng, người đi đã quên người ở lại, kỷ 
niệm xin nằm yên trong ký ức, lặng lẽ âm thầm..  
   Rồi thời gian không còn chờ nữa, hai người 
đã tìm cho mình một gia đình riêng, kẻ có 
chồng, người có vợ. Hạnh phúc có đến không 
khi kỷ niệm yêu thương còn đâu đấy trong góc 
nhỏ của tâm hồn. 
   Tháng ngày âm thầm lặng lẽ trôi nhanh, tính 
đốt ngón tay đã hơn bốn mươi lăm năm xa cách. 
Thời gian quá dài, tóc đã pha sương, hạnh phúc 
chưa đến bao giờ, cuộc sống gắng gượng cho 
tròn bổn phận làm mẹ, làm vợ, buồn, muộn 
phiền cứ chất chồng, mãi rồi cũng vỡ tan như 
cơn lũ nhận chìm con đê tan tác, tình yêu không 
có, con đã lớn khôn, không còn gì trói  buộc, rồi 
chia tay, giải  thoát cho nhau, đường ai nấy đi, 
thế là xong một gia đình  gượng ép. 
   Bên trời Tây, chuyện ly dị là bình thường, 
nhưng quê hương mình còn phong kiến, khắt 
khe trong hôn nhân, đã làm biết bao người đau 
khổ cho đến hết cuộc đời, nhưng người con gái 
đã đấu tranh thật nhiều để có đươc sự tự do nầy, 
vượt qua mọi mọi thị phi. 
   Một ngày nào đó, trên truyền tin tiên tiến 
hôm nay, hai bạn đã biết tin nhau, tìm nhau, dù 
phương trời có dịu vợi xa xôi, khi biết tin nhau 
thì cũng biết người xưa hạnh phúc cũng đã vỡ 
tan rồi. 
   Tình yêu thuở nào còn dấu kín trong tim nay 
chợt sống lại, người xưa trở về  tìm người 
thương đã cách xa bao tháng ngày. Giờ đây,  ai 
cũng có tự do, không còn gì ngăn cách, họ đến 
với nhau trong muộn màng. Tình yêu thì vẫn còn 
đó, càng sâu đậm  hơn, nhưng gặp nhau thì mắt 
rưng lệ thay cho nổi vui mừng... 
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   Sau bao ngày tháng rời xa, tưởng rằng muôn 
kiếp không có ngày nhìn thấy nhau, hôm nay, 
người con gái ấy, người bạn của tôi, tay trong 
tay cùng chàng  trai từ ngàn dặm xa xôi tìm về. 
   Ngày thành hôn của hai người là đây, tuy 
mái tóc đã chấm điểm sương, họ đã vượt bao 
khó khăn để có nhau. Hạnh phúc đến thật rồi, 
đôi bạn cầm tay nhau, trao cho nhau nhẫn cưới. 
Bạn tôi vẫn còn chút ngượng ngùng  khi nghe 
từng lời yêu thương của người trai ấy, trước 
những tiếng vổ tay của nhóm bạn thời niên thiếu 
cùng chung khóa 9 Trịnh Hoài Đức của chàng 
và tiếng cười vui chúc tụng của đám bạn gái 
nghịch  ngợm của  lớp P1 khóa 11 Trịnh hoài 
Đức. 
   Trong đôi mắt người con gái ngân ngấn hạt 
lệ yêu thương dù trên môi vẫn nở nụ cười tươi 
thắm, mừng hạnh phúc đã đên  thật rồi. Hạnh 
phúc tuy muộn màng, nhưng nó rất tuyệt vời. 
   Tôi cũng nghe nao lòng, khóe mắt cũng cay 
cay, nhìn vào mắt bạn, tôi như thấy một mùa 
xuân rực rỡ. Mùa xuân đang long lanh không 
cần nhiều hoa đua nở, không cần tiếng pháo đón 
chào, nhưng những tràng pháo tay, tiếng cười , 
lời chúc tụng của bạn bè là tất cả một mùa 
xuân... 
   Đám cưới không rình rang, chỉ dăm bảy bàn, 
vài người thân hai bên, hai đám bạn của hai 
người, đã là một mùa xuân hạnh phúc lắm rồi,  
cũng đầy đủ  lắm cho ngày tháng  còn lại trong 
một kiếp người. 
   Hãy cầu Chúa ban tình  yêu vĩnh cửu  cho 
bạn của tôi, để mùa xuân còn mãi trong ánh mắt 
và nụ cười của bạn dù cho có muộn màng... 
(11/2016). 

 

 
 

 
 
BảoThúy 
 
     Bình Dương, tôi tìm và góp nhặt lại kỷ niệm 
ngày xưa, với buổi sáng tinh mơ, tôi dạo bước 
trên con đường ra bến sông, không khí còn ẩm 
ướt của mưa đêm, trong không gian vẫn còn im 
lắng người và xe. 

Dòng sông thân quen hiện ra trước mặt, lâu 
lắm rồi tôi mong thấy lại bình minh thức giấc.  
Đàn cò trắng bay rợp lên từ những đám lục bình 
ngoài xa, màu xanh biếc lục bình cùng điểm 
nhấn trắng của bầy cò, tuyệt làm sao. Chợt một 
con đò nhỏ đơn lẻ lướt qua, lòng tôi cảm thấy 
chút lạc lõng xa vắng ... 

Đâu rồi, hình ảnh ngày xưa, ngôi nhà thủy tạ 
như trở thành kỷ niệm một phần đời trong tôi, 
giờ không còn nữa, đã thay thế bởi cấu trúc 
khác. 

Bâng khuâng dấu chút buồn, dòng sông vẫn 
bình thản trôi, bên kia bờ, phố thị mọc lên san 
sát, không còn hình ảnh thiên nhiên khi xưa. 
Bầu trời loé nhẹ chút ráng nắng hồng tận chân 
trời xa, hôm nay mặt trời lười thức dậy lại ngủ 
quên. 

Tiếng gọi của bạn ngày xưa, lòng tôi chợt 
ấm lại, niềm vui dạt dào. Cám ơn những người 
bạn xa xưa, cám ơn tấm lòng thơm thảo, ly cà 
phê sáng. Với Hoàng Cung quán như đưa ta vào 
chốn cung đình của Huế, cùng rôm rả những 
mẫu chuyện xưa... 

Dấu ấn sẽ không nhạt nhoà, với Tiamo ven 
sông cùng hương vị của vang trắng, hoà nhịp 
từng giọt mưa rơi, thả chút ngọt ngào vào trời 
đêm yên lặng. 

Quán nem nướng thơm lừng trong đám khói 
bay, ngoài trời mưa vẫn rơi, hương vị qua bao 
thập niên lại tìm về trong tôi... Cám ơn bà chủ 
quán, vẫn còn nhớ đến tôi, nhớ gia đình tôi... 
niềm vui vẫn còn thả chút nắng vàng. Món bánh 
ướt bình dân Lò Chén, thơm mùi gạo trong một 
chiều mưa. 

Cám ơn tất cả,những người bạn Bình Dương 
thân yêu, tình xưa vẫn xanh biếc. Những tình 
yêu kia... dịu dàng giữa mùa mưa trên đất Thủ. 
    (Bình Dương những ngày cuối tháng 10/2016) 
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J’ai rêvé de vous 
 
J'ai rêvé de vous, 
Sous le ciel si doux des nuits étoilées. 
J'ai rêvé de vous, 
Sur le sable chaud des grèves dorées... 
Encore grisé du souvenir de nos étreintes, 
J'en garde en moi, et pour longtemps, la 
chère empreinte... 
J'ai rêvé de vous, 

 
Lorsque le printemps son ivresse. J’ai rêvé de 
vous, 
Quand revint l'hiver et ses jours si courts... 
Toujours et partout, 
Ce rêve est pour moi comme une caresse. 
J'ai rêvé de vous, 
J'ai rêvé de notre amour! 
La nuit est à mon gré, trop brève, 
Trop tôt ce songe adoré s'achève... Chérie! ... 
Puis-je espérer qu'un jour viendra, 
Où ce beau rêve entre mes bras deviendra la 
réalité!  
(Civilization) 
 

Bản dịch của Hồ Nguyễn 
(Thân tặng CGQ và các CHS/THĐ Bình Dương) 
 
Tôi mơ về em 
 

Mơ về em dưới bầu trời dịu sáng, 
Nét lung linh tỏ nhạt một vùng xa. 
Mơ về em bãi cát ấm vươn ra, 
Ôm đọng lại kỷ niệm ngà hực hỡ. 
                                  * 
Anh giữ mãi trái tim anh rộng mở, 
Cho tình yêu luôn nở mãi dài lâu. 
Mơ về em  xuân tươi đẹp ngàn sau, 
Nét linh động không u sầu không nhạt. 
                                     * 

Mơ về em khi mùa đông bàng bạc, 
Ngày ngắn qua xơ xác bóng du dương. 
Trải dài đi dùm mang tiếng yêu thương, 
Dòng sông chảy như dường tay ve vuốt. 
                                    * 
Mơ về em tình yêu ta có được, 
Đêm tươi vui vừa ý vượt qua nhanh. 
Nhạc hòa cao rực sáng nở trong anh, 
Em yêu hỡi! Tình nở xanh thơ mộng. 
                                    * 
Và ngày sang trở thành trang hy vọng, 
Dòng sông kia mở rộng đón vòng tay. 
Mộng về em đã thực sự phô bày, 
Ta sẽ mãi vui đắm say tha thiết. 
       

 

Vườn Trái Lái Thiêu 

1- Bình Dương nổi tiếng trái cây nhiều, 
Măng cục tròn ngon tiếng Lái Thiêu. 
Mít ửng vỏ nù nhìn gợi cảm, 
Sầu riêng gai nhọn thoảng hương yêu. 
Bưởi tròn nù nụ da mềm mại, 
Nhãn bóng nhu nhu dáng mỹ miều. 
Nhớ quá táo tàu dòn thắm ngọt, 
Bình Nhâm vườn xinh xắn phì phiêu. 
 
2- Bình Nhâm vườn xinh xắn phì nhiêu, 
Trắng trẻo duyên nồng gái Lái Thiêu. 
Luồn lách hái trèo leo thật giỏi, 
Khéo tay tỉa lá gọt nhanh đều. 
Thân em dẻo dịu như cành trúc, 
Miệng thắm môi hồng tóc thả trêu. 
Ăn trái cây vườn em một thuở, 
Anh như mê mẩn thấm hương yêu. 
 
Hồ Nguyễn (16/11/2016) 
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Trường Nữ Trung Học Trịnh Hoài Đức đầu thập niên 1970 

(ảnh GS Nguyễn Trí Lục) 

 

Nguyễn Thị Quyền    

Vào một buổi sáng đẹp trời giữa tháng 
Mười, có dịp đi qua con đường quen thuộc dẫn 
vào trường nữ Trung Học Trịnh Hoài Đức ngày 
xưa, lòng tôi bỗng thấy bồi hồi khôn tả. Tôi 
giảm tốc độ xe máy để có thể nhìn ngắm mọi vật 
trên đường. Tất cả đều đã đổi thay! 

 Con đường đất đỏ ngày xưa có hai hàng cỏ 
dại mọc hai bên, mà thời còn là nữ sinh ngày 
ngày đếm bước, có lần tôi đã tập tành làm thơ: 
  Lao xao viên sỏi lối mòn 

Bước chân bình thản gót son học trò 
Tung bay tà áo mộng mơ.... 
Con đường ngày nay đã được tráng nhựa, 

tuy sạch sẽ nhưng nó chẳng gợi cho tôi chút cảm 
xúc nào. Không còn  bóng dáng những "bước 
chân bình thản", những" tà áo mộng mơ" vì học 
trò ngày nay đâu có đi bộ đến trường, mà phần 
nhiều các em được người nhà đưa đón một cách 
hối hả bằng đủ loại phương tiện. Cuộc sống hiện 
đại đã khiến mọi thứ 
trở nên gấp gáp và 
khô cứng mất rồi! 

Hai bên đường 
cũng còn đâu những 
ruộng sắn nương 
khoai và những thửa 
hoa màu xanh mướt, 
hay những vạt lúa 
vàng ươm thơ 
mộng... Trong 
không khí, chẳng 
còn thoang thoảng 
hương thơm của hoa 
cỏ đồng nội. Thay 
vào đó là nhà ở và 
san sát những cửa 
hàng với đủ loại 
dịch vụ ăn uống, làm 

tóc, nhà trọ... Tất cả đã được bê tông hoá và 
tường vôi hoá hết rồi ! 

Dừng xe ngay trước cổng trường, nhìn quanh 
tôi chẳng thấy dấu vết nào quen thuộc cả. Trước 
mắt tôi ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ ! Ghé 
vào một quán nước bên đường, gọi ly sinh tố bơ, 
tôi ngồi một mình nhâm nhi khá lâu để hồi 
tưởng, rồi một mớ ký ức quay về... 

Ngôi trường nữ THĐ mà tôi đã gắn bó trong 
6 năm trung học từ lớp 6 đến lớp 11 mới thân 
thương làm sao ! (năm lớp 12 chúng tôi được 
chuyển lên trường nam). 

Lối đi từ cổng vào trường dịu dàng uốn mình 
giữa bãi cỏ xanh ngắt. Trước dãy hành lang là 
cổng hình vòm cong cong, quanh năm được phủ 
kín bằng hoa  giấy đủ màu sắc. Nhìn từ cổng 
chính vào, trường gồm một dãy dọc một trệt một 
lầu và một dãy trệt nằm ngang. Trong đó chỉ có  
một phòng hành chánh, một phòng nghỉ cho thầy 



TRANG 74                                             Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017 

 

 
Cùng các bạn khóa 14 

dưới cổng vòm trường Nữ Trịnh Hoài Đức 

cô, còn lại là các phòng học. Bãi đất thênh thang 
rộng phía trước là sân cỏ. Ngôi trường chúng tôi 
học ngày ấy đơn sơ chỉ có thế thôi, nhưng quý 
thầy cô giảng dạy tận tâm và học sinh học hành 
nghiêm chỉnh, không dễ bị lôi cuốn vào những 
trò vui thiếu lành mạnh ngoài xã hội. Trò thật sự 
quí trọng thầy và tình cảm ấy vẫn duy trì mãi 
đến ngày nay.... 

Còn nhớ những vị Giáo sư Hướng Dẫn lớp 
A3 khoá 14 chúng tôi qua các năm học như: 
     Thầy Lê Phát Triển hướng dẫn năm lớp 6 

Thầy Phạm Đức Liên, lớp 7 
Cô Phan thị Ngọc Dung, lớp 8 
Cô Nguyễn Thị Ngọc Sương, lớp 9 
Cô Tô Mỹ Hạnh, lớp 10 
Thầy Đặng Quang Đình, lớp 11 
Thầy Trần văn Em, lớp 12 
Và còn nhiều giáo sư khác dạy các môn học 
như: thầy Lê Vĩnh Thọ, thầy Bùi Văn Hào, 
thầy Đặng Thanh Châu, thầy Phan Kỳ Nam, 
thầy Trần Trác Lập, thầy Trần Minh Đẩu, 
thầy Lê văn Bình.... Và các cô như: cô 
Lương thị Chánh, cô Phaan Ánh Tuyết, cô 
Hoàng thị Đàn Hội, cô Chung Hữu Hiếu... 
và còn nữa mà tôi không nhớ hết vì thời 
gian, không gian xa cách quá lâu. Được biết 
thầy Đặng Thanh Châu và cô Chung Hữu 
Hiếu đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Trò này xin 
chân thành gửi đến tất cả quí Thầy Cô ngàn 

lời tri ân về công sức mà quí Thầy Cô đã dạy 
dỗ chúng em nên người... 

Đang miên man nghĩ về quá khứ, tiếng 
chuông báo hiệu giờ vào học vang lên từ 
ngôi trường mới trước mặt, nhắc tôi quay về 
với hiện tại. Ngôi trường mới hiện nay có tên 
"Trường Trung Học Cơ Sở Trịnh Hoài Đức" 
tức chỉ là trường cấp 2 thôi. Nghe nói trường 

mới được xây dựng hoàn 
thành năm 2014, rất đẹp đẽ 
khang trang. So với trường cũ 
thì lớn hơn, nhiều phòng học 
hơn và có đầy đủ các phòng 
chức năng theo tiêu chuẩn 
hiện đại. 

  Rất mừng cho thế hệ 
con em chúng tôi có nơi học 
hành mới mẻ và đầy đủ tiện 
nghi, nhưng cũng không khỏi 
ngậm ngùi tiếc nuối vì ngôi 
trường mới đã xoá hết những 
dấu vết kỷ niệm một thời áo 
trắng của thế hệ những người 
đi trước... 

(10/2016) 
****** 

 
Thơ 

 

Thông điệp yêu thương  
GS Nguyễn văn Phúc 

 
     Bảo cho ai đó yêu tôi, 
Rằng: Ta chỉ có một đời để yêu. 
     Đời người gẫm được bao nhiêu ? 
Chỉ như một sớm, một chiều mong manh, 
     Như cơn gió thoảng qua mành, 
Như hạt sương móc đầu cành ban mai, 
     Như trong một giấc mộng dài, 
Tàn canh tỉnh mộng, bên ngoài nắng lên. 
     Đời người vốn dĩ nhẹ tênh, 
Sao không nâng chén hoan nghênh Cuộc Đời? 
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Trần Thị Ngọc Sương 
  

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 
mười một năm nay, tôi xin chia sẻ cùng với các 
bạn (đặc biệt là những đồng nghiệp) câu chuyện 
“Tôi làm cô giáo''. 
 Ông bà ta có câu: ''Chơi mà học, học bằng 
cách chơi'' . 

Quả thật, tuổi thơ trong khoảng từ ba, bốn 
đến mười tuổi, con trai thường thích chơi trò 
chơi như cao bồi bắn súng, đánh giặc, tài xế lái 
xe... Riêng trò chơi của con gái thì phong phú, 
đa dạng hơn như bán hàng, đi chợ, nấu ăn, chăm 
sóc em bé, làm mẹ, làm y tá, làm cô giáo... Một 
cách tổng quát, theo từ chuyên môn của ngành 
giáo dục mầm non gọi đây là những “trò chơi 
phản ảnh sinh hoạt” và một trong những trò chơi 
mà tôi thích nhất là trò chơi ''làm cô giáo''.  

Tôi làm cô giáo mà không có bạn bè, trẻ con, 
cũng không có đồ chơi như búp bê giả đóng vai 
học trò… Là con nhà nghèo, mồ côi cha từ thuở 
lên bốn lại đông anh em nên má tôi đâu có tiền 
mua đồ chơi cho con. Tôi phải tự tưởng tượng 
học trò là những cây bông móng tay bên hông 
nhà hoặc chẻ những dây mồng tơi, những trái 
đậu rồng, những cây bạc hà... Tôi cầm cây roi 
mây nhịp nhịp dạy đánh dần... “Mờ a ma sắc má. 
Nhờ a nha huyền nhà ... Trò không biết hả ? Nè ! 
một roi, về học bài nha...” 

Qua lớp khác là giờ học toán số... “Các trò 
lập lại theo tôi... 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 3 bằng 
... đưa 2 ngón tay ... một, hai ; cộng 3  đưa thêm 
3 ngón tay nữa và đếm 1, 2, 3, 4, 5 .. Vậy 2 cộng 
3 bằng mấy ? ...  Sai... rồi một, hai, ba, bốn 
roi...” 
 Một mình tự biên, tự diễn tôi say mê dạy 
học, để rồi chiều hôm đó khi má tôi phát hiện 
những trái đậu rồng non, già bị gãy đôi, gãy ba 
nằm vương vãi dưới hàng rào; những lá mồng 
tơi, những tàu bạc hà... rơi rụng dưới đất... chưa 
hết... những bông hoa móng tay đủ màu sắc đã tả 

tơi dưới bàn tay của cô giáo S. Kết quả là tôi bị 
ăn đòn vì tội phá phách mà đứa thèo lẻo đi méc 
với má tôi là con nhỏ T. ở cạnh nhà, bởi vì tôi và 
nó tranh nhau làm ''cô giáo'', không đứa nào chịu 
đóng vai học trò cả . 
 - ''Cha chả ! làm cô giáo hả ? Mới bằng trái 
cà hà ! Chữ nghĩa bao nhiêu mà đòi làm cô 
giáo?'', lời má tôi quát tháo... 
 Nhưng có lẽ nhờ trận đòn đó mà tôi còn nhớ 
câu chuyện xảy ra cách đây trên nửa thế kỷ ... 
Và cái nghiệp duyên ''làm cô giáo'' của tôi có lẽ 
được gieo hạt  từ những trò chơi này.. 

Má tôi  mong ước là đám con của bà được 
thoát ra khỏi cuộc sống lao động lầm than cơ 
cực buôn gánh, bán bưng của bà... nên bà 
thường hay nhắc nhở các con: ''Má nghèo, không 
có tiền của để lại cho con được hưởng sung 
sướng đâu, chỉ ráng lo cho tụi bây cắp sách đến 
trường kiếm chút ít chữ nghĩa để tự lo liệu tấm 
thân''… Và bà mua bộ tranh bằng giấy ''sự tích 
Trần Minh Khố Chuối'' ở chợ Bình Dương về 
treo trên vách nhà như một lời nhắn nhủ luôn 
luôn cố gắng, cố gắng trong mọi hoàn cảnh... 

Mỗi năm vài ba lượt, tôi được theo mẹ đi 
chợ Bình Dương mua sắm cho những dịp tết, tựu 
trường... và trong những lần đó nếu hên như 
trúng số thì được ăn một cái bánh cam, một 
miếng bánh bò, bánh da lợn hay sang hơn là một 
chén chè đậu... kèm theo một câu: ''Ráng học lớn 
lên làm cô giáo cho sướng tấm thân...''. Tâm trí 
ngây thơ của tôi lúc ấy nghĩ rằng cái sung sướng 
''làm cô giáo'' là mỗi ngày được ăn một chén chè 
đậu... và cái cụm từ ''lớn lên làm cô giáo'' như 
một điệp khúc trong tuổi học trò mà má tôi hay 
ca cho tôi nghe mỗi khi tôi được một quyền lợi 
nho nhỏ hay phạm phải lỗi lầm... 

''Tôi làm cô giáo'' - một trò chơi ngày xưa đã 
trở thành sự thật. Năm 1973, sau khi đậu Tú Tài 
tôi trúng tuyển vào trường Sư Phạm Sài Gòn với 
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chuyên ngành mẫu giáo. Đây là một ngành học 
mới dưới sự hỗ trợ của UNICEF (United 
Nations Children's Fund). Tôi hy vọng ra trường 
được nhận nhiệm sở gần thành phố để có thể 
theo đuổi con đường học thêm ở Văn Khoa, 
hoặc xa hơn dự định là được đi tu nghiệp ở Mỹ 
(đó chỉ là mơ ước viển vông).   

Lịch sử sang một trang mới, tôi được đào tạo 
lại dưới dạng tại chức để trở thành giáo viên của 
trường Sư Phạm Mẫu Giáo; và trong 8 năm dạy 
tại trường SPMG tỉnh Sông Bé tôi có cơ may 
thực hiện được ước mơ theo học khoa Văn - 
khóa 1 - Đại Học Tại Chức của trường Đại Học 
Sư Phạm ở Sài Gòn. 

Sau 13 năm dạy học ở Việt Nam, tôi cũng 
như bao cô giáo khác đến thời khắc bước chân 
theo chồng, từ giã mái trường, phấn trắng, bảng 
đen cùng với các em học sinh thân yêu... đặc 
biệt lớp 10A12 - lớp cuối cùng tôi làm chủ 
nhiệm toàn lãnh cờ trắng từ đầu đến cuối -  
nhưng không hiểu sao các em còn nhớ đến tôi 
sau 29 năm.  

Cái mơ ước viển vông của tuổi 19, 20 lại 
một lần nữa trở thành hiện thực. Gia đình tôi 
gồm hai vợ chồng và một đứa con được định cư 
tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Một cuộc sống 
hoàn toàn mới lạ từ hoàn cảnh xung quanh, 
phong tục tập quán của xã hội và cái khó khăn 
nhất là ngôn ngữ giao tiếp... Vốn liếng Anh ngữ 
thời trung học đã trả lại cho các thầy cô dạy Anh 
văn sau 16 năm vất vả lo toan cuộc sống. ''Vạn 
sự khởi đầu nan'', tôi bắt đầu đi học tiếng Anh- 
ESL (English as Second Language).  
 Một năm sau tôi sinh đứa con thứ hai, nhờ 
hưởng trợ cấp của nhà nước Mỹ, tôi tiếp tục đi 
học lớp đêm ESL. Một cây cầu mới bắt nhịp cho 
tôi với người tư vấn xã hội (social worker) về 
khoa tâm lý giáo dục trẻ con thông  qua vị bác sĩ 
gia đình của con tôi. 
  Bài hát ''Cô giáo mầm non (pre-k)" trổi lên, 
ca sĩ này là một social worker người Việt qua 
Mỹ năm 1975; như một người chị dìu dắt tôi 
trong những năm đầu sống trên đất Mỹ. Bài ca 
''tôi làm cô giáo'' năm xưa với âm hưởng nhẹ 
nhàng, lời ca nho nhỏ có đổi mới đôi chút cho 
phù hợp với thời gian và không gian của chị K. 
(social worker) đã lôi cuốn tôi trở lại nghiệp ''gõ 
đầu trẻ''. 

  Năm 41 tuổi, tôi vào trường ''City College 
of San Francisco'' học chung với lớp trẻ tuổi 
ngoài hai mươi; tuổi trẻ học hơn hai năm, riêng 
tôi thì học gấp hai (double). 
 

 
 

''Chạy trời không tránh khỏi nắng'' và tôi 
dùng từ ''duyên nghiệp cô giáo'' là chính xác cho 
trường hợp của tôi. 
  Vượt qua nhiều khó khăn, trải qua bao gian 
nan..., ở tuổi đời trên sáu mươi với 13 năm dạy 
học ở Việt Nam và 16 năm trong ngành giáo dục 
mầm non ở Mỹ, tôi tìm thấy hạnh phúc, an vui 
nho nhỏ trong chức năng nhà giáo. Tôi xin cám 
ơn tất cả các thầy cô giáo đã dạy dỗ tôi cũng như 
các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ học trò với chức 
nghiệp nhà giáo và tôi xin phép chia sẻ một chút 
suy tư với các bạn đồng nghiệp đàn em ở Việt 
Nam. 
  Bạn trẻ thân mến: “Là giáo chức thì phải 
''dứt cháo'' thôi ! Nếu các bạn muốn giàu xin 
đừng chọn nghề giáo. Đời sống nhà giáo ngày 
nay đã khá rất nhiều so với đời sống giáo viên 
trong những năm 1975- 1990 nên nếu các bạn có 
''dứt cháo'' tôi nghĩ rằng tô cháo đó có đầy đủ 
tôm tươi, thịt, cá, gà, vịt... Vậy là quý rồi. Tôi 
mong các bạn nên mở rộng tấm lòng “công 
bằng, nhân ái”' đến tất cả các em học sinh, đặc 
biệt là những con em nhà nghèo... Như vậy, các 
bạn đã tích đức rất nhiều rồi đấy. Làm thầy cô có 
thể là thiên chức của chúng ta, bạn và tôi phải 
theo đuổi suốt đời mà thôi. Giàu có về vật chất 
thì không, nhưng điều mà chúng ta có được phải 
chăng chính là sự quý mến của học sinh. Bên 
cạnh đó, sự thành công của các em chính là điều 
mà chắc chắn chúng ta cũng rất vui mừng và 
hãnh diện”./. 
 
San Francisco (20-11-2016) 
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Demeter, nữ thần nông nghiệp, 
Con gái thần rất đẹp: Persephone ! 
Đẹp tuyệt trần, lộng lẫy chốn thiên cung ! 
Làm đắm say, chao đảo cả Diêm vương ! ... 
                       x 
                x            x 
Tìm hoa đẹp, một hôm cùng bè bạn, 
Thảo nguyên rộng, nàng tung tăng, hớn hở ! 
Trước mắt nàng: đoá thuỷ tiên rực rỡ ! 
Nàng khum xuống, đưa tay định hái … 
Đất nứt đôi, trên ngựa đen trờ tới: 
Hades (1) mỉm cười, bắt nàng về địa phủ ... 
Diêm vương đó lắm mưu thần chước quỉ: 
Đoá thuỷ tiên, đất nứt:  cũng là y ! 
                         x 
                 x             x 
Demeter mất con: buồn, ngã quỵ, 
Hỏi mặt trời: "Xin chỉ giúp con tôi!" 
Mắt Helios (2) : không điều gì giấu nổi !: 
- "Con của bà ? hãy đến hỏi Diêm vương !" 
Bỏ mùa màng, quên cả ruộng nương ... 
Chốn âm phủ, bà hỏi vua cõi chết: 
- "Con ta đâu ? hãy trả ngay tức khắc! ..." 
Diêm vương ngự trên ngai vàng óng ánh: 
- " Mẹ vợ hỡi , không làm sao trả được ! 
   Con mẹ hiền : Hoàng hậu chốn Diêm cung!..." 
                          x 
                   x           x 
Tiếp tục bỏ ruộng nương, vườn tược... 
Trái tim đau đến chất vấn Thần vương:… 
- "Xin vua chư thần hãy rỏ lòng thương ! " 
Zeus (3) lúng túng, nhưng cũng đành phán quyết: 
- "Diêm vương ! hãy trả nàng, không luyến tiếc, 
  Xa từ đây, chẳng chút vấn vương ! " 
Chấp thuận đó, nhưng Hades kia còn quỉ kế: 
Đưa tặng nàng quả lựu lúc chia tay ! 
Nhịn ăn suốt từ ngày bị bắt, 
Persephone xinh đẹp đói tơi bời !... 
Lựu trong tay, nàng cắn: 4 hạt rời ! 
Từ đây thay đổi sự đời, 
Zeus có giỏi, không tài nào thay đổi ! 
Luật định rõ: đồ ăn địa phủ, 
Ai ăn vào phải sống cõi âm !... 

                  x 
           x            x 
Nghĩ suy nối tiếp phân vân, 
Cuối cùng Zeus phán một câu lạ đời: 
- "4 hạt nàng đã ăn rồi ! 
    Mỗi năm : 4 tháng không rời cõi âm ! " 
Vậy là: 4 tháng khóc thầm, 
Mẹ bỏ vườn tược, ruộng đồng: nhớ con ! 
Đó là 4 tháng mùa đông, 
Mẹ chờ con gái, cõi lòng nát tan... 
                    x 
             x             x 
Bao giờ đông hết, xuân sang, 
Con yêu của mẹ: cõi âm trở về ! 
Cỏ cây cành lá sum sê, 
Mẹ con sum hợp, tứ bề trăm hoa ... 
Đời mừng vui tặng Bersephone: 
Người đẹp rực rỡ: "Nữ thần mùa xuân" ! 
 
Trần Anh 
(10/11/06 - Canada, 
  phỏng theo thần thoại Hy - La) 
  
(1) Hudes: tên của Diêm vương 
(2) Helios: tên của thần mặt trời 
(3) Zeus: thần vương, còn có tên khác là Jupiter , 
vua của chư thần. 
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Tình Bạn B5 (tt) 

Lưu Thanh Bình 

 

Đầu năm học niên khóa 1969-1970, sĩ số các 
lớp 10 của khóa 12 trường nam Trịnh Hoài Đức 
có nhiều biến động. Những bạn sinh năm 1952, 
1953 đều không được tiếp tục theo học vì quá 
tuổi quy định theo luật động viên. Một số nhanh 
chân chạy sang ghi danh bên trường Nông Lâm 
Súc vì ngành ấy được ưu tiên hoãn dịch chậm 
thêm một năm. Các chỗ trống  trong lớp được bổ 
sung bằng học sinh giỏi các trường An Mỹ, Bồ 
Đề, Nghĩa Phương, Thánh Giuse, Phan văn 
Hùm… trong số đó, dân Bồ Đề là đông nhứt. 
Đợt bổ sung làm tăng thêm tính cạnh tranh trong 
việc học tập nhưng cũng dễ làm thân nhau vì 
đồng trang lứa và sở thích. Những bạn ấy sau 
này chính là dấu gạch nối cho sự phát triển tình 
bạn giữa học sinh các trường trong tỉnh. Những 
cuộc sinh hoạt giao lưu thể thao, văn nghệ đều 
thông qua các bạn ấy. Như B5 có Việt Hùng, 
Nghị, Sơn, Lý Nam… chưa học Trịnh Hoài Đức 
ngày nào nhưng rất thân với các bạn trong lớp, 
khi hữu sự quan hôn tang tế đều có mặt. 

Mùa hè năm 1972, lịnh tổng động viên một 
lần nữa khiến lớp tan đàn sẻ nghé. Trường Trịnh 
Hoài Đức là một trường khó vô, nên việc thi  
vào đệ Thất hai ba keo mới đậu là chuyện 
thường, nên bạn học cùng lớp thường chênh 
nhau vài ba tuổi. Đến khi xét tuổi hoãn dịch thì 
nửa lớp đã quá tuổi học, xong tú tài 1 là rời 
trường. Học sinh các trường khác cũng cùng 
chung cảnh ngộ, Luật, học cùng lớp với tôi, là 
một trong số đó. Rời quân trường về Cà Mau, 
Luật mất cả hai chân trong một trận đánh, vết 
cưa lên đến tận bẹn, khi chưa tròn hai mươi tuổi, 
độ tuổi đẹp nhất của một đời người. Ngày thăm 
bạn, nhìn dáng vóc nghệ sĩ của Luật, mình 
không thể tưởng tượng bạn (đã từng) là một 
quân nhân. Ngậm ngùi chạnh nhớ đến Sên, 
Hùng A, Hùng C, Khiết, Hùng Dũng, Đực, Ân, 
Công Thành, Thể … những bạn B5 đã vĩnh viễn 

nằm lại chiến trường hoặc mất đi một phần thân 
thể, trở thành gánh nặng cho gia đình sau cuộc 
chiến.  

Cuối thập niên 80, nhân họp bạn tại nhà 
Dương Thế Phương, Việt Hùng nêu lên hoàn 
cảnh của Luật và đề nghị lớp hỗ trợ cho bạn 
chiếc xe làm phương tiện. Tiếc là khi ấy cuộc 
sống còn nhiều khó khăn, số tiền quyên góp chỉ 
đủ để mua phụ tùng lắp ráp làm một chiếc xe tự 
chế, tuy xấu xí nhưng rất bền. Nhiều bạn cũng 
chưa hề quen biết Luật nhưng ủng hộ không một 
lời thắc mắc. Tình bạn B5 thật đáng quý. Thời 
gian trôi qua, miệt mài với cuộc mưu sinh, hầu 
như không ai còn nhớ đến Luật, trừ một số bạn 
thân như Công Thành, Tài, Việt Hùng.  

 

Ảnh 1: Luật bên cạnh chiếc xe nghĩa tình B5 
 

Nhân bài hồi ký về lớp B5 của mình đăng 
trên trang nhà Trinhj Hoài Đức, có nhắc sơ qua 
về Luật. Chỉ viết thoáng qua, nhưng không ngờ 
gây chú ý cho một người. Người ấy nhờ chị Huê 
Mỹ liên lạc với mình, nhờ gởi chút quà cho 
Luật. Mình thật sự rất bất ngờ và cảm động, 
nhưng cũng lúng túng vì khi ấy đã là 27 Tết. 
Định qua Tết rồi hãy tìm gởi, nhưng các chị 
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không chịu, quà Tết là phải gởi trước tết mới có 
ý nghĩa. Đành phải nhờ Công Thành dẫn đường. 
Hắn cằn nhằn quá cỡ. “Đâu được mậy, mấy 
ngày này mà đi đâu, ở nhà lau dọn bàn thờ, rửa 
nhà, còn phụ chở bả đi chợ mua đồ ăn đồ uống”. 
Lại xuống nước, xin một tiếng thôi, từ bảy giờ 
đến tám giờ. Hắn đồng ý nhưng thòng thêm một 
câu: về trễ là tao bị “chử” đó nghen mậy! 

Sáu giờ sáng hôm sau xuất phát, ghé qua nhà 
chị Mỹ để nhận quà của hai chị rồi lên Miễu Tử 
Trận ở Thành Quan đón Thành, sau đó đi thẳng 
theo Quốc lộ 13 lên phía bắc. Con đường đi 
Long Nguyên bắt đầu từ vòng xoay trung tâm 
chợ Bến Cát, qua cầu Quan rồi đi thẳng về Long 
Hòa. Đến cầu Quan chạnh nhớ Thầy Đô, năm 
xưa mình cùng Quốc đại diện lớp đến thăm thầy 
đang bệnh nặng. Nay thầy đã ra người thiên cổ, 
nhớ về thầy là nhớ vị giáo sư nghiêm khắc 
nhưng tậm tâm, đạo đức và giữ trọn vẹn thiên 
chức nhà giáo. Đường đi quá tốt, nhựa trải láng 
o, khác hẳn năm 1976 mình đi tham gia đợt sinh 
hoạt hè xóa nạn mù chữ ở khu kinh tế mới Long 
Tân gần đó, con đường đất đỏ bụi mù, ổ voi ổ 
trâu lu bù. 

Nhà Luật cũng dễ tìm vì ở ven đường chứ 
không vô trong sâu, hỏi thăm là người dân chỉ 
dẫn tận tình. Đây là nơi giáp giới giữa huyện 
Bến Cát và huyện Dầu Tiếng. Một căn nhà nhỏ 
cỡ 30 mét vuông, giữa phòng ngoài là một chiếc 
ghế hớt tóc, chân ghế cố định xuống nền nhà 
nhưng phía trên có trục xoay, có thể xoay tròn 
360 độ. Người thợ hớt tóc đứng yên một chỗ 
(đúng hơn phải nói là ngồi), còn khách hớt tóc 
thì bị xoay xoay qua lại. Khách quen đa số là 
dân lối xóm, nhiều nhứt là đám con nít hôi trâu 
khét nắng, lóc chóc loi choi, ngồi hớt mà không 
chịu ngồi yên một chỗ.  

Vậy mà tiền thù lao đủ trang trải cuộc sống, 
lại còn có dư chút đỉnh để dành phòng lo hậu sự. 
Đó chính là những đồng tiền lương thiện kiếm 
được bằng mồ hôi nước mắt đúng theo nghĩa 
đen của nó. Đồng tiền của ý chí tự lực tự cường, 
không buông xuôi ăn mày số phận như nhiều kẻ 
khác. Những đồng tiền quý giá gấp hàng trăm 
lần đồng tiền nhơ bẩn của bọn cướp ngày, bọn 
tham nhũng bất lương ăn trên ngồi trốc… Cái 
đáng quý của Luật là không thở than trách móc, 
không nguyền rủa một ai, mặc dù mình đoán nỗi 

ám ảnh của chiến tranh có lẽ hiện về trong giấc 
ngủ của Luật một thời gian rất dài, và rất lâu sau 
đó nỗi đau mới nguôi ngoai, người thương binh 
mới quen với hiện thực cuộc sống cũng như 
quen với thân thể không còn lành lặn của mình. 
Thời thế thay đổi càng khiến bạn sống ẩn nhẩn 
khép kín hơn nữa.  

Trong lúc chuyện trò, mình cố tránh nhắc lại 
quá khứ, sợ gợi lại nỗi đau thầm kín của bạn, 
mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi. Công 
Thành có nói trước, Luật là đứa lập dị, không 
thuộc loại cởi mở vì mặc cảm thua thiệt, có lẽ để 
chuẩn bị tư tưởng trước cho mình; nhưng sao 
mình nhận thấy ngược lại, sau buổi đầu giới 
thiệu, làm quen, bạn nói chuyện sôi nổi không 
dứt. Hay đồng thanh tương ứng chăng? Ngoài 
việc cắt tóc mưu sinh, Luật còn có thêm niềm 
đam mê điêu khắc tạc tượng. Bạn khoe với bọn 
mình bức tượng Phật Bà Quan Âm nhỏ nhắn 
(cao cỡ 60 cm) tuyệt đẹp bằng chất liệu thạch 
cao vừa mới hoàn thành. Ngoài ra Luật còn vẽ 
tranh chân dung và phong cảnh bằng màu nước. 
Như vậy có lẽ thời gian làm việc trong ngày của 
Luật đã được lấp đầy. 

 

Ảnh 2: Luật bên tác phẩm điêu khắc 
 

Giai đoạn làm quen đã qua, sau đó là đến 
phần khó nhứt của cuộc gặp, người ta thường 
nói “của cho đã khó, cách cho còn khó hơn”. 
Mình biết với những người có lòng tự trọng như 
Luật, chỉ cần có thoáng qua thái độ thương hại, 
hạ cố là “hư bột hư đường” hết. Nên mình cẩn 
thận đứng lên, móc trong bóp ra cái bao thư hồi 
sáng chị Mỹ đã trao, cầm hai tay đưa cho bạn, 



TRANG 80                                             Đặc san CGS & HS Trịnh Hoài Đức – Xuân Đinh Dậu 2017 

 

kèm theo lời giải thích đây là món quà từ bên kia 
đại dương gởi về cho bạn cùng lời chúc sức 
khỏe và ăn tết vui vẻ. Đó là quà của chị Kim 
Nên, CHS trường Trịnh Hoài Đức. Luật thoáng 
ngần ngừ rồi vui vẻ nhận lấy. Mình thở phào nhẹ 
nhõm. Xong hiện kim rồi đến hiện vật của chị 
Mỹ. Vì không có sử dụng điện thoại di động lẫn 
Internet nên Luật nhờ mình gởi lời cảm ơn đến 
hai chị. Có lẽ bạn hơi ngạc nhiên vì Bồ Đề - 
Trịnh Hoài Đức là hai trường khác nhau, Công 
Thành giải thích thêm là Trịnh Hoài Đức cũng 
có nhiều người là “dân” Bồ Đề lắm (hình như 
Minh Tâm có nói đại hội CHS Trịnh Hoài Đức 
hải ngoại cũng có thầy trò Bồ Đề nữa), riêng B5 
cũng gần một chục.  

Nhìn nắng đã lên cao, mình định chấm dứt 
buổi gặp ở đây và kiếu từ ra về, nhưng Luật đề 
nghị đi uống cà phê ở một quán gần nhà, có lẽ 
muốn nấn ná thêm chút thời gian tao ngộ. Xin 
nói thêm cho các bạn biết, từ mặc quần áo, lái 
xe, ngồi bàn… Luật đều tự làm lấy một mình. 
Cuộc sống độc thân không vợ không con, lại tật 
nguyền, về già khổ biết bao nhiêu (nhưng có vợ 
con chưa chắc đã sướng!). Công Thành có lần 
tâm sự, thời khắc tỉnh lại ở bệnh viện quân y 
Phan Thanh Giản Cần Thơ, nhìn xuống đã mất 
một chân, bạn không cầm được nước mắt. Dù 
sao cũng còn đỡ hơn Luật.  

Chia tay ra về, cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm 
mại với những ngón tay thon dài đầy chất nghệ 
sĩ của Luật, nghĩ thầm đây là bàn tay của người 
sống nội tâm, lại vận vào tuổi Giáp Ngọ là tuổi 
cô độc, mình hơi cảm động và tự nghĩ không 
biết bao giờ mới gặp lại bạn lần nữa. Trên đường 
về, hai đứa im lặng, theo đuổi những suy nghĩ 
riêng tư. Tết đã đến thật gần, người đi ngược 
xuôi đông ken, hai bên đường bày kín những 
chậu hoa mai, cúc, hướng dương, vạn thọ vàng 
rực xen lẫn những đóa mãn đình hồng, mồng gà 
đỏ thắm khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Dưa 
hấu và bưởi xếp vun thành từng dãy dài. Tết 
đồng nghĩa với mừng vui, sum họp và kỳ vọng. 
Nhưng ở đâu đó, tết cũng gợi lại những nỗi buồn 
sâu kín …    
 

Cứ bảo nhau rằng mới với me 
Bảo rằng năm cũ, chẳng ai nghe… 
Tú Xương 
 

Nếu các bạn vào trang nhà Trịnh Hoài Đức, 
tìm đến mục “danh sách học sinh K12” thì sẽ 
thấy tên của Luật nằm ở giữa trang, bình thường 
như tên các bạn cùng khóa khác. Vâng, bạn 
không phải là một cựu học sinh Trịnh Hoài Đức, 
nhưng xét nhân cách rất xứng đáng là một thành 
viên của gia đình Trịnh Hoài Đức thân thương 
của chúng ta. /. 

 

 
 

Nhớ Bình Dương 
 
         Bình Dương ấy người xưa vắng bóng 
         Chốn cũ giờ chờ ngóng ai đây? 
         Thời gian năm tháng bao ngày 
         Qua nhiều thay đổi còn ai nhớ mình ? 
         Bình Dương xưa khóc hay ta khóc ? 
         Khóc cho đời khổ nhọc tai ương 
         Âu sầu dĩ vãng vấn vương 
         Chốn xưa ai có đêm trường ngẩn ngơ ! 
 
Gửi bạn hiền 
 
          Tóc bạc da mồi nghiêng bóng xế 
          Gởi bạn dòng thơ để ủi an 
          Tìm vui cuộc sống lạc quan  
          Nhẹ nhàng thanh thản vững vàng thân tâm 
          Đời người đã bao năm đằng đẳng 
          Tuổi thanh xuân nay chẳng còn đâu  
          Lời thơ thắm thiết tuổi cao 
          Tâm tình đôi chút đổi trao bạn hiền … 

 
          Võ Ngọc Lan Chi
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Hồ Thị Kim Ngân 

 
(Em tan trường về đường mưa nho nhỏ 
Ôm nghiêng tập vở tóc dài  tà áo vờn bay…  
Phạm Duy 

    Xem tấm hình chụp trường Nữ Trung học 
Trịnh Hoài Đức do thầy Nguyễn Trí Lục giữ lại 
(trang 73), trong bài “Trịnh hoài Đức - Những 
ngày vui” của bạn Hoài Hương đăng trên 
website  (trinhhoaiduc.netfirms.com) mà lòng 
bỗng bâng khuâng. Không biết trong số các nữ 
sinh đứng tựa lan can lớp trong giờ chơi, có bạn 
nào chính là KN không ta? 
    Trong “Tản mạn thời con nít”, Nhỏ Mít Ướt 
đã nhắc đến màn chị em kết nghĩa. Trò chơi  
“chị em hộc bàn” nầy cũng có ở lớp của KN từ 
năm học đệ thất (1965-1966). Các em đệ thất 
học buổi chiều. Cũng phòng học ấy, các chị đệ 
tứ học buổi sáng. Chị và em đều muốn biết, ai là 
người ngồi đúng chỗ của mình trong phòng học 
ấy. 
    Chị ấy có đẹp không cà, chắc là chị ấy học 
giỏi lắm đây. Bé nào ngồi bàn nầy vậy ta, bé cao 
hay thấp hén. Em nhỏ nầy chăm học bằng mình 
hay chăm hơn mình cà. Không biết em gái xinh 
xắn có lí lắc nghịch ngợm gì hôn đây… Bao 
nhiêu điều chị muốn biết về em. Bao nhiêu câu 
em muốn đem hỏi chị. 
    Lúc đầu, là những lá thư be bé ngập ngừng 
làm quen. Em đặt nhẹ vào một góc hộc bàn 
trước khi ôm cặp sách đứng dậy ra về. Dần dần 
là những lá thư hồi âm của chị. Hai chị em mình 
kết nghĩa với nhau nha. Ôi bao nhiêu là tình 
thương mến thương. Hai chị em mình thỏa thuê 
tâm sự. Hai chị em mình tặng cho nhau những kỉ 
vật nho nhỏ xinh xinh. Bây giờ chị còn nhớ 
không, bây giờ em còn nhớ không? 
    Bạn Thùy Vân ở lớp đệ thất của KN, là em 
kết nghĩa của chị Thúy Liễu học lớp đệ tứ. TV 
tặng chị một tấm hình của mình để làm kỉ niệm. 
Một em trai của chị “kết” cô gái nhỏ nên đã tạm 
giữ tấm hình ấy. May mà sợ em gái trách giận 

nên chị đã “xin” lại được “kỉ vật” ấy. Hai chị em 
được một dịp hú hồn. 
    Nói tới hình ảnh đem tặng nhau, KN nhớ mấy 
câu thơ dường như đã nằm trên “đầu môi” và cả 
“đầu bút” của mấy đứa học trò nhỏ tụi mình thời 
đó : 
    Thương nhau mới tặng ảnh nầy 
    Để làm kỷ niệm những ngày bên nhau 
    Dù cho ảnh có phai màu 
    Cũng đừng xé bỏ mà đau lòng nầy. 
    Thật là ngây thơ, thật là dễ thương, thật là 
cảm động phải không các bạn ? 
   Bạn Hoa Mai cũng học cùng lớp với KN, lại là 
em kết nghĩa của chị Huyền Chi. Thật đặc biệt, 
vì chị HC lại là chị ruột của KN. 
    “Em HM ơi, chị HC đã xếp đầy thư của em 
trong một hộp thiếc nhỏ cùng chiếc khăn tay 
trắng có điểm những bông hoa hồng tươi tự tay 
em thêu tặng chị. Thật tiếc là chị đã không còn 
giữ được những kỉ vật ấy. Nhưng chị vẫn còn 
nhớ em mãi nào có quên.”  
    KN có dự Lễ Phát Thưởng của trường niên 
khóa 1965-1966, và còn giữ được tờ chương 
trình (xem hình chụp). Ngoài phần thưởng,  mỗi 
học sinh còn được phát một tập kỷ yếu giới thiệu 
tổ chức của trường, danh sách học sinh được 
lãnh thưởng của từng lớp. Anh chị nào còn giữ 
được xin cho KN biết nhé. 
    KN hiện còn giữ được một cuốn Từ Điển 
Pháp - Việt, một cuốn Từ điển Anh - Việt (là 
phần thưởng các niên khóa khác). Phần thưởng 
ngày trước thường nhiều và nặng, ôm đi bộ về 
nhà mỏi nhừ cả hai tay, các bạn nhớ không? 
    Bạn Hoài Hương, trong bài viết “Trịnh Hoài 
Đức - Những ngày vui”, có nhắc đến ban hợp 
xướng của trường. KN là một thành viên trong 
nhóm hát bè. Chị của KN là Huyền Chi (khóa 
8), bạn thân cùng lớp là Thùy Vân, cũng từng 
góp tiếng hát trong ban. Cả ba người vẫn còn 
nhớ một vài đoạn, và nếu có lời bài hát, nếu có 
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Chương Trình Lễ Phát Thưởng 

TH Trịnh Hoài Đức niên khóa 1965-66 

dịp gặp lại nhau, nhóm cựu học trò cùng nhau 
“hò” Trường ca Mẹ VN và Trường ca Lửa 
Thiêng thì  ôi thôi là “tràn trề kỉ  niệm”. 
    Cũng bài viết của bạn Hoài Hương, bạn vừa 
nhắc đến buổi văn nghệ được tổ chức ở trường 
mình năm 1968(?) vừa có cả hình chụp ca sĩ 
Khánh Ly, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ 
Miên Đức Thắng, thầy Nguyễn Trí Lục, thầy 
Phạm Đức Liên. KN nhớ lại, sân khấu tạm ghép 
từ những bàn học sinh đặt ở khoảng sân phía sau 
phòng BGH. Các nhạc sĩ, ca sĩ biểu diễn, giới 
thiệu một số ca khúc mới. Sau đó, các bạn học 
sinh mua tập ca khúc quay roneo của nhac sĩ 
TCS và nhạc sĩ MĐT. Ca sĩ Khánh Ly đã tặng 
một số “ảnh đẹp” cho các học sinh và ký tên Lệ 
Mai. 
     KN có tham gia buổi văn nghệ 
nầy, trong nhóm tứ ca “cây nhà lá 
vườn”. Trước đó mấy ngày, KN 
đi bộ từ trường Nữ sang trường 
Nam để thầy Bé Tám tập hát 
cùng với ba bạn nữa. Tiếc là do 
thời gian quá ngắn, chỉ lo tập 
trung tập hát, do rụt rè nhút nhát, 
KN chưa thật quen, nên đến nay 
không nhớ được tên bạn nào. 
(Nếu bạn HH, hoặc bạn nào có 
trong nhóm nhớ gì thêm thì kể 
tiếp giúp KN nhé). 

Nhóm tứ ca bọn mình tập và 
trình bày một liên khúc. Thầy gọi 
là liên khúc Bốn Mùa. Chúng 
mình hát liên tiếp 4 bài: 

Xuân Ca 
     Khúc ca mùa hè 
     Nhìn những mùa thu đi 
    Mùa đông binh sĩ 
    Nhắc đến ban hợp xướng, KN 
cũng nhớ đến các tài hoa trong 
ban nhạc. Anh Trương Công 
Bình, anh Đông, anh Khanh, anh 
Trung Nghĩa… Cách nay khoảng 
10, 15 năm, trong đám cưới của 
nhạc sĩ Quốc Bảo “Em về tinh 
khôi”, dù không quen biết, nhưng 
KN có nói chuyện đôi câu và 
nhắc nhớ THĐ với anh Trung 
Nghĩa. 

    Niên khóa 1971-1972, KN sang trường Nam 
học tiếp lớp 12A3. Hàng xóm của lớp mình là 
12A2, 12A4, 12B5. Các bạn nam nữ học đến 
năm cuối sắp ra trường mới có dịp nhìn thấy 
nhau ở khoảng cách gần, mới chầm chậm quen 
nhau. 
    Tết năm đó, một buổi liên hoan tất niên của 
liên lớp 12 được tổ chức ở phòng học lớp mình. 
Một số thầy cô được mời tham dự. KN cũng 
tham gia bằng bài hát Hoa xuân của nhạc sĩ PD: 
“Xuân vừa về trên bãi cỏ non…” Bạn Thùy Vân 
đã thay đổi không khí bằng cách ngâm bài thơ “ 
Hai sắc hoa tigôn” của TTKH. Các bạn lớp khác 
cũng lần lượt cất giọng sơn ca… Bạn Dương 
Tiểu Nam còn nhớ thì kể tiếp giúp KN há. 
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    Bỗng nhớ đến bài Hành khúc của học sinh 
THĐ. KN nhớ dường như bài ấy được in ở bìa 
sau một tờ báo xuân của trường. Lời bài hát 
khẳng định “Trịnh Hoài Đức vang danh…Trịnh 
Hoài Đức lưu danh…”. Bạn nào còn nhớ hoặc 
còn giữ được bài hát ấy xin “hãy lên tiếng”nhé! 
    Trịnh Hoài Đức vang danh nhiều mặt như các 
anh chị đã kể. THĐ cũng vang danh những hoa 
khôi của trường Nữ. Từ 1965 đến 1972 cùng với 
nhiều anh chị, bè bạn, KN rất ngưỡng mộ các 
hoa khôi ấy. Mặc dù không đoạt danh hiệu chính 
thức trong các cuộc thi Nữ sinh thanh lịch, Nữ 
sinh duyên dáng như hiện nay thường thấy, 
nhưng “hình ảnh người em không đợi” với tất cả 
vẻ xinh tươi, ngây thơ, trong trắng, dịu dàng e ấp 
của một cô gái vừa tuổi trăng tròn hẳn đã đi vào 
thơ, vào nhạc, vào giấc mộng của nhiều nam 
sinh thời đó. 
    Hoa khôi Lê Thị Bạch, Huỳnh Thị Xuân 
Diệu, Nguyễn Minh Lan, Nguyễn Kim Nên, 
Đinh Thị Thúy,  Nguyễn Thị Thúy, Huê Mỹ, 
Nguyễn Thị Hồng Phượng, hai chị  em tiểu thư 
Nông Ngọc Tuyết - Nông Ngọc Liễu, Lữ thị 
Mộng Thúy, hai chị em tiểu thư Lâm Thúy Nga 
- Lâm Thúy Vân, Lê Thị Hoàng Mai, Nguyệt 
(Bình Minh), Lý Thị Nhi, Lê Thị Phùng, 
Nguyễn Hữu Hiệp, Vương Hoàng Phượng,  Mai 
(hay Mại), ca sĩ Thùy Vương, Phạm Thị Bạch 
Cúc, Dương Thị Thùy Vân, Liên Hoa, Võ Ngọc 
Lan Chi, Lê Thị Xuân Mai, Huyền… Bây giờ 
các chị có đẹp mặn mà? Cầu mong cho các chị 
được nhiều hạnh phúc.  
     Riêng ở lớp Đệ tam A2  của KN có một kỷ 
niệm khá vui. Đầu năm học, một “ người đẹp” 
tên Phạm Thị Bạch Cúc từ trường khác mới 
chuyển về học chung. Dịp liên hoan tất niên, các 
bạn trong lớp bỗng hào hứng tổ chức tìm “Chúa 
Xuân”. Hai người đẹp của lớp được đề cử là bạn 
Thùy Vân và bạn Bạch Cúc. Sau một hồi bầu 
chọn sôi nổi, Chúa Xuân Thùy Vân được đội 
chiếc vương miện kết bằng những đóa hoa sứ 
tươi rói, trắng tinh. 

***** 
Chuyện kể vể ngôi trường trung học thân 

yêu của KN trên đây, được viết đã lâu, và đăng 
trên trang nhà CGS & HS Trịnh Hoài Đức:  
http://trinhhoaiduc.netfirms.com. 

     Mùa Xuân Đinh Dậu 2017 lại sắp trở về, 
nhưng tiếc thay, có một học trò ngày cũ chỉ còn 
thầm hát: 

Hỏi xuân có gì vui 
Xuân làm dáng cho đời 
Đẹp lòng giâу phút thôi  … 
  

 
 
Thơ 
 
Mãi Vấn Vương 
 
Xứ dừa Đất Bến chốn thương yêu 
Nội ngoại hai bên quý thật nhiều 
Đoàn tụ gia đình nên xa cách 
Ra đi luyến nhớ, nhớ biết nhiêu. 
        
Bao năm rời khỏi chốn quê hương. 
Giọt sầu se thắt dạ nhớ thương. 
Dẫu rằng hiện sống nhiều hạnh phúc 
Không quên quê cũ... mãi vấn vương. 
  
Vẫn luôn thương nhớ đất Bình Dương 
Nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ quê hương 
Vẫn mong một sớm về quê cũ 
Thăm lại trường xưa, thỏa mến thương... 
  
Tiếc Nuối 
 
Thời gian không đợi chẳng chờ. 
Tháng năm vội vã hững hờ trôi qua  
Tuổi đời chồng chất thêm già 
Buồn lòng tiếc nuối thật là xót xa. 
Còn đâu  hương sắc mặn mà? 
Còn đâu xinh thắm đậm đà thưở nao? 
Còn đâu dáng vẻ ngọt ngào? 
Còn đâu dung mạo dạt dào hương yêu? 
Vẫy chào tuổi ngọc mỹ miều !. 
Rời xa tất cả yêu kiều từ đây 
Chỉ mong tình nghĩa đủ đầy 
Quãng đời còn lại vui vầy hân hoan... 
 

       Võ Ngọc Lan Chi (11/2016)
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Lê Quang Phước 

   

Mấy hôm trước có người quen trên Sài Gòn 
kêu tôi lên chỉ dùm cách xài mấy phần mềm vi 
tính, từ Vũng Tàu lên tới Sài Gòn lúc 12 giờ 
trưa, phải kéo dài tới gần 12 giờ khuya mới 
xong, sau đó họ kêu taxi cho mình về Bình 
Dương… 
    Qua khỏi ngã tư Bình Phước không lâu lắm 
thì tôi chỉ đường quẹo vô ngõ chợ Lái Thiêu, đi 
đường cũ gần hơn là đi ngõ xa lộ mới. 
    Xui một điều là vừa qua chợ Lái Thiêu một 
chút thì đường đang sửa nên phải đi vòng, thiệt 
tình là mình chẳng rành đường sá ở Lái Thiêu 
chút nào cho nên taxi cứ chạy mò, vừa chạy vừa 
ngó hai bên đường để nhận diện tên đường. 
    Sau cùng thì lạc vô một khu tối thui mà lại 
vắng vẻ nữa. Ghê quá, nửa đêm mà đi lạc ! 
    Taxi hỏi : 

- Chú nhớ đường không chú ?  
- Thiệt tình chú không rành khu vực này, 

hay là cháu mở định vị GPS chỉ đường nhe cháu. 
Tôi đáp. 

- Dạ được, điểm đến ở đâu chú? Anh ta 
hỏi tiếp. Tôi bỗng vụt miệng: 

- Cháu đề là Trường Trịnh Hoài Đức Bình 
Dương coi được không nhe. 

- Dạ có đây chú, còn 5 cây nữa. 
    Nửa đêm vắng vẻ mà đi lạc thì nguy hiểm 
lắm, cho nên tìm ra được hướng đi thiệt là 
mừng! 
    Một lát sau thì đi ngang chợ Búng. Ban đêm 
tối mờ mờ. Chợt nhớ những ngày còn đi học, 
chiều nào cũng đi bộ từ trường xuống chợ lúc 
tan trường để đón xe đò về Bình Dương. Thuở 
ấy ở phía bên kia đường đối diện với chợ Búng 
có quán bánh bèo bì Ngọc Hương. Chiều chiều 
đứng đón xe thấy có cô gái ngồi trong quầy cũng 
khá xinh đẹp … 
    Một lát sau xe đi ngang quán Mỹ Liên, hồi 
nhỏ lâu lắm mới được ăn một dĩa bánh bèo bì 
Mỹ Liên ngon ơi là ngon, thảo nào cho tới bây 
giờ quán vẫn nổi tiếng, dân Sài Gòn vẫn kéo 
nhau về ăn rất đông. Có một lần tôi và đứa cháu 
ghé ăn, thấy bên kia bàn có một người Bắc độ 
chừng 40 ăn xong còn kêu thêm 4 phần mang 

về. Tôi thấy ngộ ngộ vì không ngờ là người Bắc 
mà cũng thích kiểu bánh bèo bì của Bình 
Dương! 
    Xe tới trường rồi, ba chữ Trịnh Hoài Đức kia 
rồi. Tuy đêm tối nhưng vẫn thấy rõ tấm bảng 
trên cổng trường, một ngôi trường nổi tiếng ở 
Bình Dương trước 1975. Trước đây nghe nói 
tới trường học ở Sài Gòn thì phải nhắc tới Pétrus 
Ký, Gia Long, Trưng Vương, Chu Văn An thì ở 
tỉnh mình, ai mà không biết tới ba chữ Trịnh 
Hoài Đức chứ ? Bao nhiêu là hình ảnh các cô nữ 
sinh dễ thương chưa bao giờ phai mờ trong ký 
ức! Tôi bồi hồi kêu xe dừng lại, bỗng nhớ lại 
những kỷ niệm xa xưa . . . 
    Tôi nhớ nhà cô P. xinh đẹp bên kia đường, 
sáng nào bọn mình cũng chờ mua bánh mì trước 
khi vào lớp. Bánh mì nhà cô P. thịt và nước sốt 
ướp thơm ngon hơn mấy người thầu bán trong 
nhà xe của trường, với lại qua mua bánh mì cũng 
ví như là qua nhà người đẹp, ổ bánh mì càng 
thấy như ngon thêm ! 
    Và văn phòng Hiệu Trưởng đây rồi, hồi 
trước đi học làm gì mà có đứa nào dám xớ rớ tới 
văn phòng này ? 
     Tôi xuống xe bước lại gần cổng, tần ngần … 
Cái cổng trường của bao nhiêu là tà áo đẹp xinh 
tha thướt, trong đó có người mình thương, 
những người đã thương mình, và những cô em 
kết nghĩa thật dễ yêu …  
    Đêm khuya vắng mất những tà áo trắng … 
Ước gì được tìm lại những cảm giác bồi hồi bên 
những tà áo mỹ miều năm nào ? 
    Coi đồng hồ lúc đó đã hơn 1 giờ khuya rồi. 
Taxi lại chạy tiếp, chạy thật chậm. Con đường 
về Bình Dương vẫn như xưa, vẫn ngã tư Phú 
Văn rồi tới Gò Đậu, Lò Chén rồi Ty Cảnh sát, 
Chùa Bà, Nhà Thờ ở Ngã Sáu… Mọi thứ vẫn 
còn đây nhưng mới hơn và đẹp hơn theo thời 
gian, ngược lại với định luật của tạo hóa: Sinh, 
Lão, Bệnh, Tử. Giờ mình đã già quá rồi, chỉ còn 
lại trong ký ức những chuỗi ngày thơ ấu hồn 
nhiên !       
    
(Viết cho mùa Xuân năm Đinh Dậu 2017) 
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    Ở xã này ai cũng hết lời khen con chó Vện 
của nhà bà Sáu, có nhiều chuyện nghe kể mà 
thấy thương. 
    Mấy ngày sắp tết cứ mỗi khi bà Sáu đi chợ là 
thấy nó lẽo đẽo theo sau. Mấy hàng bán cá bán 
thịt sợ nó tha ẩu nên đuổi không cho vô gần 
quầy, thành ra nó cứ lòng vòng ngoài lề đường 
đợi chủ. Mỗi khi người bảo vệ tới gần thì nó 
chạy ra xa hoặc băng qua bên kia đường đứng 
nhìn, mãi cho tới khi thấy bóng bà Sáu ra tới là 
nó mừng rỡ chạy theo phía sau, đoạn đường về 
cũng phải gần 300 mét.  Bà Sáu kể là có ngày 
bà bị cảm nên dậy không nổi, là nó mò lên tới 
trên buồng để cào chân giường kêu bà , thiệt là 
khôn. Nhưng khôn nhứt là chuyện nó cứu ông 
Sáu. Bà Sáu nói bữa đó mà không có nó là kể 
như xong ! 
    Chuyện là như vầy: Ông Sáu có thói quen cứ 
chiều xuống là ông ra sau hè lấy củi nấu nước 
tắm Ở quê vườn tược mênh mông nên buổi chiều 
gió lạnh lắm, phải tắm nước nóng cho ấm. 
    Xui nhằm mùa giáp tết có chút mưa râm râm 
nên đất hơi trơn. Lúc rút cây củi ông Sáu trợt 
chân té xuống mương, nước ngập gần tới cổ. 
Ông kêu lớn nhiều lần nhưng không ai nghe, vì 
từ phòng ngủ trên buồng trên tới phía sau hè 
cũng hơi xa. Ông Sáu nay đã hơn 80 nên đã yếu, 
tay níu được một cành cây mọc dại ở mép 
mương nên không bị chìm nhưng cũng không 
gượng leo lên nổi, miệng vẫn cứ kêu. 
    Lúc đó con chó thấy vậy mới chạy quanh sủa 
thiệt lớn. Một lúc sau nó mới chạy lên buồng ngủ 
sủa nữa, sủa quyết liệt. Bà Sáu giựt mình thức 
dậy thấy nó sủa dữ dội quá nên nghi chắc có ăn 
trộm hay sao liền lật đật chạy xuống nhà dưới 
nhìn ra sau hè. Lúc đó bà mới nghe tiếng ông 
Sáu kêu. Con chó cũng chạy ra phía con mương 
sủa tiếp, mới biết là ông Sáu đang nằm dưới 
mương nước ngập tới cổ, ướt lạnh run. 
    Bà Sáu liền chạy qua nhà kế bên kêu hai đứa 
cháu ngoại qua kéo ông Sáu lên. Thời buổi này 
cứ hễ vô phòng là mở máy lạnh đóng cửa kín 
mít, có nghe gì đâu, không có con chó là kể như 
ông Sáu chết rồi. 

    Bà Sáu kể là con chó này ngộ lắm, nó biết 
ông Sáu không thích nó nên mỗi lần thấy bóng 
ông Sáu tới gần là nó lãng ra xa xa chứ không lại 
gần, nhưng hể bà Sáu đi đâu là nó ra cổng chạy 
theo sau liền. 
    Nó ở cái xã này bao nhiêu năm rồi cũng 
không nhớ nhưng giờ nó có con và có cả cháu 
ngoại nữa, tức là trong nhà bà Sáu có cả đàn chó 
6, 7 con lớn nhỏ đủ cỡ. 
    Hôm nọ nhà bà có tiệc gia đình, cháu nội 
cháu ngoại về chơi đông đảo rất vui, người mình 
có thói quen cứ vừa ăn thỉnh thoảng lại quăng 
xuống bàn chút xương cho chó nó ăn. 
    Hai con chó con nhỏ nhứt cũng tập tểnh chạy 
quanh bàn giành xương cho vui, mới ăn được 
miếng thịt nướng thơm ác. 
    Bỗng hai con thấy ai đó mới quăng xuống 
chút gì đó liền phóng vô táp liền, rồi cũng bỗng 
la lên oẳng oẳng bỏ chạy như vừa bị ai đạp trẹo 
chân vậy. Chuyện gì vậy cà, kệ chắc không sao. 
    Buổi trưa tiệc cũng tàn, mọi người ra về trả 
lại căn nhà vườn không khí êm ả như mọi khi. 
Lúc đó hai con chó nhỏ mới thì thầm hỏi : 

- Ngoại, sao mình ở đây hoài không đi nhà 
khác ở vậy ngoại ? 

- Sao vậy ? 
- Ở đây toàn ăn đồ không ngon. Bữa nay tụi 

con còn bị mắc xương cá nữa, đau rát miệng 
luôn, tưởng có tiệc thì đã quá ai nhè đâu còn bị 
mắc xương ! 

- Vậy từ nay phải coi chừng xương cá với 
xương gà nhe. 

- Hay là mình đi thử qua nhà nào khác ở được 
không ngoại ? 

- Không được. 
- Sao vậy ngoại, rủi chỗ khác sướng hơn sao 

ngoại, nhe ngoại ? 
- Đã nói không được là không được, không nói 

nữa nhe hông ? 
Hai con chó con bèn nằm im lim dim dỗ giấc 

trưa … 
Một lát sau con Vện già mới nói nho nhỏ: 
- Ngoại ở đây từ nhỏ nên rất nhiều kỷ niệm … 

Ngoại nhớ từng con đường đến chợ, cho tới tiệm 
cà phê, lò heo, lò bánh mì… cho tới từng gốc 
măng gốc bưởi sau vườn, từng con mương nơi 
ông Sáu té…  
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BBT tổng hợp 
 

Năm qua, CGS & HS Trịnh Hoài Đức đã 
mất đi bốn thầy cô là: GS Nguyễn Thanh Liêm, 
GS Bùi Thế San, GS Bùi Quang Lưu, GS Châu 
thị Đẹp. Điều nầy đã gợi lên nhiều thương tiếc 
vô biên về những kỷ niệm của chúng ta với quý 
thầy cô đã mãn phần. Dưới đây là một vài cảm 
tưởng được ghi nhận từ những điếu văn hay 
phân ưu trong Sổ Lưu Niệm trên trang nhà Trịnh 
Hoài Đức. 
 

1. Tưởng Nhớ GS Nguyễn Thanh Liêm     
(Điếu văn của GS Nguyễn Trí Lục): 
 

 
 
-  Kính thưa tất cả quý vị hiện diện hôm nay. 
- Kính thưa quý thân hữu, gia đình GS 

Nguyễn Thanh Liêm và các anh chị cựu giáo sư 
và các em học sinh trường Trịnh Hoài Đức - 
Bình Dương. 

Hôm nay, chúng ta đến đây để bày tỏ lòng 
kính mến, sự thương tiếc và thăm viếng lần chót 
vị cựu hiệu trưởng của trường trung học Trịnh 
Hoài Đức - Bình Dương: Giáo Sư Nguyễn 
Thanh Liêm. 

Ông cũng là: 
- Nguyên thứ trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục 

thời VNCH. 
- Cựu hiệu trưởng trung học Pétrus Ký - Sài 

Gòn. 
- Hội trưởng Hội Lê văn Duyệt Foundation. 

.. và nhiều nữa, tất cả quý vị đã biết rồi. 

Tôi sẽ không nói dài dòng ở đây vì nói bao 
nhiêu cũng không đủ để diễn tả sự nặng lòng dấn 
thân, sự hy sinh tận tụy của ông, suốt đời đem 
tâm sức mình, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục 
mà ông đã được rèn luyện và theo đuổi. 

Và sau nầy, dù tuổi đã cao, ông vẩn cố gắng 
dùng thời gian còn lại của mình, hăng say hoạt 
động trong nhiều lãnh vực: duy trì tập tục, lễ 
nghi, hàng năm tổ chức ngày "Tôn Sư Trọng 
Đạo" làm gương sáng cho thế hệ tương lai. 

Những việc làm của GS Nguyễn Thanh 
Liêm trong suốt cuộc đời ông đáng được vinh 
danh, ghi nhớ, và ngưỡng mộ. 

Toàn thể cựu giáo sư và học sinh trung học 
Trịnh Hoài Đức Bình Dương nói riêng, cộng 
đồng người Việt hải ngoại, nói chung rất hãnh 
diện và may mắn có được một nhà văn hóa hết 
lòng tận tâm như giáo sư Liêm. 

Hôm nay chúng ta đã mất đi một người thầy, 
một nhà giáo dục đầy tâm huyết đó. 

Chúng tôi, cựu giáo sư và học sinh trường 
trung học Trịnh Hoài Đức Bình Dương xin chia 
sẻ sự mất mát to lớn nầy cùng gia đình và cộng 
đồng chúng ta. 

Cầu xin giáo sư Nguyễn Thanh Liêm thanh 
thản yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 

Xin kính chào toàn thể quý vị và các em cựu 
học sinh trung học Trịnh Hoài Đức. 

 
1.      2. Tưởng Nhớ GS Bùi Thế San  
2.          (Điếu văn của GS Nguyễn Trí Lục): 
-      - Kính thưa quý vị thân hữu và gia đình. 
-      - Kính thưa các bạn cựu giáo sư và học sinh 

của GS Bùi Thế San. 
Tôi xin thay mặt các cựu giáo sư và học sinh 

các trường trung học Hoàng Diệu (Ba Xuyên) 
Trịnh Hoài Đức (Bình Dương) và Nguyễn Du 
(Sài Gòn) có đôi lời chia sẻ về GS Bùi Thế San. 

Những dịp thầy trò gặp nhau là thời gian 
chúng ta cùng nhau tâm tình, ôn lại những kỷ 
niệm đẹp dưới mái trường xưa. Nhưng cuộc họp 
mặt lần nầy lại là lần chót chúng ta thăm viếng 
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và tiễn đưa một cựu giáo sư ban Vạn Vật: Giáo 
Sư Bùi Thế San. 

 

 
 

Tôi được biết GS San từ năm 1962, khi 
chúng tôi cùng dạy ở trung học Hoàng Diệu (Ba 
Xuyên). Sau đó, chúng tôi cùng về trường Trịnh 
Hoài Đức Bình Dương và cuối cùng, chứng tôi 
lại gặp nhau ở trường trung học Nguyễn Du Sài 
Gòn. 

Giáo sư San là một người rất lạc quan, thích 
hoạt động, luôn luôn có một nụ cười, dù ở bất cứ 
hoàn cảnh nào. Anh rất yêu nghề, thương yêu và 
gần gũi học sinh. Có nhiều em thương quý anh 
gọi anh là "Bố San" cho đến tận bây giờ. 

Chúng tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn, nhất là 
thời gian sau năm 1975. Cuộc sống khó khăn, có 
những lúc vào những ngày nghỉ, chúng tôi cùng 
một số giáo sư khác và anh San đáp xe đò đi 
Miền Tây như Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre ... 
tìm cách mua bán để cải thiện đời sống cho gia 
đình.  

Sau khi đặt chân đến California, Hoa Kỳ, và 
khi cuộc sống đã tạm yên, chúng tôi cùng một số 
giáo sư sang Mỹ trước anh đã thu góp, kẻ ít 
người nhiều gởi về nhờ anh chị San đứng ra tổ 
chức những bữa tiệc nho nhỏ gọi là một chút 
thân tình nhớ đến những anh chị còn ở lại quê 
nhà. 

Cuối cùng, gia đình GS San cũng đến đưọc 
Hoa Kỳ. Một sự thiệt thòi đến với anh đó là anh 
đã không được may mắn có sức khỏe tốt như 
những người khác để lo cho gia đình và tiếp tục 
phục vụ người, phục vụ đời như anh mong 
muốn. Nhưng anh vẫn bình tâm chấp nhận sự 
không may đó. Mỗi lần, chúng tôi và các em học 

sinh cũ đến thăm anh, anh đón tiếp chúng tôi với 
một nụ cười hiền hòa, vẫn một vẻ lạc quan và 
cũng không quên hỏi thăm sức khỏe của các bạn 
khác. 

Chúng tôi và các em học sinh của anh đã báo 
tin cho các bạn giáo chức và các em học sinh ở 
xa về sự ra đi của anh: Anh Mậu, Anh Tứ, Anh 
Dziển, Anh Trứ, Anh Lộc, Anh Liên, Anh Phế, 
Anh Phước, Anh Báu, Anh Đinh, Anh Chị Linh, 
Anh Hồng, Chị Trường, Chị Yến, Chị Minh, Cô 
Tươi... và còn nhiều nữa. 

Vì tuổi đã cao, sức khỏe hạn chế, và vì ở xa, 
một số anh chị đã không thể đến đây hôm nay để 
tiễn anh đi nhưng tất cả đều thương tiếc anh và 
cầu mong anh ra đi thanh thản. 

Chúng tôi, cựu giáo chức và học sinh của cả 
3 trường: Hoàng Diệu, Trịnh Hoài Đức và 
Nguyễn Du xin chia xẻ sự mất mát to lớn này 
với chị/cô San và gia đình cùng các cháu. 

Chúng tôi sẽ nhớ mãi anh, một người bạn, 
một người thầy mà suốt thời gian còn sức khỏe 
anh đã hết lòng với sự nghiệp giáo dục của anh. 

Chúng tôi cầu xin anh được Ngàn Thu Yên 
Nghỉ. 

 
3.      3. Tưởng nhớ GS Bùi Thế San (một vài ghi 

nhận từ Sổ Lưu Niệm trang nhà THĐ) 
 
Đinh Thị Thúy (K9): 

Vậy là Thầy đã đi xa thật rồi, trong nỗi nhớ 
của bọn em vẫn là hình ảnh người Thầy nhiệt 
tình với những ngày đến làm báo ở nhà Thầy 
đầu thập niên 70. Dẫu biết năm tháng vô tình 
trôi không ngừng nghỉ đã bào mòn sức khỏe 
Thầy, nhưng hay tin Thầy nằm xuống cũng bàng 
hoàng và xúc động thật nhiều. Cầu chúc linh hồn 
Thầy nghỉ ngơi ở chốn bình yên. Thành kính 
phân ưu cùng Cô, Bích Liên, các em và toàn thể 
tang quyến. 
 
Trần Ngọc Sương (K11): 

Vô cùng thương tiếc GS Bùi thế San! Thầy 
dạy Vạn Vật rất hay, vẽ hình rất đẹp và rất 
nhanh (vẽ như viết chữ vậy). Thầy hát hay... Tôi 
nhớ năm 68, sau Tết Mậu Thân, lớp 7A2 và 7P1 
học nhờ 2 phòng bên trường Cộng Đồng Búng, 
buổi học đầu tiên sau một thời gian nghỉ tết vì 
tình hình chiến cuộc thầy có cho vài phút sinh 
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hoạt văn nghệ trước khi vào bài học mới, thầy 
hát bài Ngậm Ngùi - thơ. Huy Cận, Phạm Duy 
phổ nhạc và sau đó thầy cùng cả lớp tập hát bài 
Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy " của Trầm tử 
Thiêng... Thầy dạy rất hứng thú và học trò rất 
thích giờ học của thầy. Thuơng tiếc thầy Bùi thế 
San! 
 
Nguyễn Xuân Dung (K 11): 

Ngày trước học ban A , giờ Vạn Vật có 
nhiều tiết học trong tuần, Thầy giảng bài rất hay 
minh họa dể hiểu giúp nhớ lâu , đến giờ vẩn còn 
nhớ giọng to thoải mái của Thầy ... Vô Cùng 
Thương Tiếc Thầy.  
 
Nguyễn Thị Hòa Nam (K12): 

Từ lúc rời trường, tôi đã không còn dịp gặp 
lại Thầy lần nào nữa, nhưng tên và hình ảnh 
Thầy vẫn luôn mãi trong lòng tôi, thầy Bùi Thế 
San, giáo sư dạy vạn vật, vị giáo sư trẻ, cao lớn, 
đẹp trai và hát hay nữa chớ. Không sao quên 
được hồi đó, thỉnh thoảng cuối giờ, còn dư được 
vài phút, là cả lớp năn nỉ Thầy hát cho nghe. Tôi 
thích nhất khi nghe Thầy hát bài Tình Bằng Có 
Cái Trống Cơm, hay làm sao! Mấy mươi năm 
vẫn nhớ như mới ngày nào. Vậy mà... Giờ Thầy 
đã không còn nữa. Biết rằng ai rồi cũng phải đi 
trên con đường nầy, nhưng vẫn không khỏi bàng 
hoàng tiếc thương khi nhận được tin báo từ anh 
Từ Minh Tâm. Cầu mong Thầy bình yên nơi cõi 
Vĩnh Hằng. Xin Thành Kính Phân Ưu cùng Gia 
Đình Thầy. 
 
Nguyễn Bước: 

Thầy San ngày xưa dạy môn Vạn vật, lên lớp 
với một hộp phấn đủ màu, giảng đến đâu vẽ 
minh họa đến đó tạo dấu ấn mạnh mẽ cho học 
trò, trên 40 năm vẫn nhớ như in! Như vậy mới là 
thầy của chúng ta chứ! Thương tiếc và kính 
trọng thầy! 
 
Huỳnh Thị Nhung (K13): 

Thầy San là Papa của K 13 THĐ, mãi mãi 
nhớ Thầy đã dạy những kỷ năng sống mà lớn lên 
mới hiểu. Thầy không dạy từ chương mà còn 
trao cả tấm lòng từ câu chữ , cách viết cách vẽ, 
cách dàn bài để quyển tập của mình giống như 
những dòng nhạc, dư âm những giờ được học 

với Thầy được nghe Thầy hát Mộng Dưới Hoa 
như vẫn còn tinh khôi... 
 
Trần Thị Nhung (K 11): 

Thầy Bùi Thế San dạy môn Vạn Vật lớp 
chúng em - đệ tứ A2 ( 1968 - 1969) . Chúng em 
rất kính trọng và biết ơn các Thầy Cô dưới mái 
trường THĐ thân yêu , đã cho chúng em kiến 
thức và kỹ năng sống để tự tin bước vào đời . 
Thành kính chia buồn cùng Gia Đình Thầy. 
 
Nguyễn Kim Nên (K9): 

Nhớ thầy San dáng người thanh cao... Thuở 
còn đi học nhìn thấy thầy chạy chiếc xe 
lambretta màu trắng... ôi đẹp làm sao. Thầy dạy 
học lớp A2, K9 nên thầy San thường được 
chúng tôi nhắc đến, mỗi khi tôi và các bạn có 
dịp chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm của ngày 
xưa thân ái. 

Nhớ lại gần mười năm về trước có lần thầy 
Lục dẫn chúng tôi đi thăm thầy San khi nghe tin 
thầy San đau. Sau bao năm trời thầy trò gặp 
nhau, nhìn thấy thầy gầy yếu xanh xao...Kim 
Oanh đã không ngăn được sự xúc động... Oanh 
vội ôm choàng vai thầy mà đôi mắt ngấn lệ 
buồn... 

Sự ra đi của thầy San đã để lại bao tiếc 
thương của đám học trò THĐ. Nhớ mãi hình 
bóng khả kính thầy xưa, nhớ mãi ơn thầy. 

Nguyện cầu thầy an nghỉ bình yên nơi cõi 
Phật. 

Chúng em thành kính xin chia buồn cùng cô, 
các em và tang quyến. 

Cầu chúc cô và gia đình được nhiều sức 
khỏe , thật nhiều nghị lực trong sự mất mát quá 
lớn lao này. Thành kính phân ưu. Chúng em lớp 
A2 khoá 9 
 
Huỳnh Thu Hà (K 15): 

Toàn thể học sinh lớp Đệ Ngủ P2 niên khoá 
1971 - 1972 chúng em Thành Kính Phân Ưu 
cùng tang quyến của Thầy Bùi Thế San , trong 
niềm tiếc thương vô hạn đối với Người Thầy tài 
hoa đã truyền đạt cho chúng em những bài học 
Vạn Vật lý thú , những nét vẽ sinh động tuyệt 
vời , kỷ niệm về Thầy vẩn luôn đồng hành trong 
ký ức chúng em cùng mái trường THĐ thân yêu. 
Chúng em xin cùng thắp nén Tâm Hương từ 
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phương xa , cùng cầu nguyện linh hồn Thầy sớm 
về cỏi Phật . Kính Thầy !!!!!! (Huỳnh Thu Hà - 
Khóa 15) 
 
Từ Minh Tâm (K11): 

Cuối thập niên 1960 có hai thầy về Trịnh 
Hoài Đức giảng dạy môn Vạn Vật là thầy Đặng 
Thanh Châu và Bùi Thế San. Hai thầy đều cao 
và giảng bài rất hay. Riêng thầy San, chúng em 
được học thầy hai niên khóa: năm Đệ Tứ (1968-
69) và Đệ Nhị (1970-71). Nhớ giọng nói của 
thầy sang sảng. Thầy vẽ hình rất đẹp và trình 
bày bài giảng rõ ràng, sinh động. Khi học về cơ 
thể con người, ngoài bài giảng chính thức, thầy 
còn như một bác sĩ, giải thích những tật bịnh của 
lứa tuổi thiếu niên. Thầy rất thân tình, chúng em 
có tâm sự gì cũng đều hỏi thầy và được giải 
thích cặn kẽ. Nhà sách Khai Trí của thầy cũng là 
nơi chúng em hay đến mua sách để học thêm. 
Tin thầy mãn phần làm toàn thể CHS khóa 11 
chúng em rất buồn. Xin thành kính phân ưu cùng 
tang quyến, nguyện cầu hương linh thầy Bùi Thế 
San sớm được viễn du Phật quốc. 
 
Nguyễn Kim Oanh (K9):  

Trang Tưởng Niệm của THĐ chinh là phần 
thưởng lớn lao nhất dành cho cả cuộc đời "gõ 
đầu trẻ" của Thầy. Ở nơi đây, Thầy đã nhận 
được tất cả lòng quý mến và cảm phục của học 
trò THĐ ngày xưa. Và cho đến tận bây giờ, 
những "cụ ( học trò ) cao niên" vẫn còn giữ mọi 
niềm kính yêu này. Chúng em tin rằng, ở một 
nơi nào đó, Thầy đang mỉm cười mãn nguyện. 
Chắc chắn Cô và các em đều hãnh diện về Thầy. 
Chúng em có thể hình dung Ông Thầy Vạn Vật 
của THĐ năm nào đang thong dong, tự tại cùng 
chiếc Lambretta màu ngà trên vùng Đất Thiên 
Đường. CHS THĐ 9A2. 
 
     4. Tưởng nhớ cô Châu Thị Đẹp: 
 
Nông Thị Ngọc Tuyết (K9): 

Nhớ ngày xưa mình học pháp văn với cô 
Đẹp, lúc mới chuyển trường từ Quảng Trị về 
BD, thấy sao mấy cô giáo miền Nam nghiêm 
nghị quá, nhưng sau đó cô làm tổng giám thị thì 
mình có cơ hội gần cô để nói chuyện nhiều hơn, 
thì mình lại thấy chẳng những cô Đẹp mà cả cô 

Thịnh và cô Phụng đều rất dễ thương. Xa trường 
đã mấy chúc năm rồi, giờ các cô các thầy đều 
lớn tuổi cả (ngay cả mình nữa), chỉ mong những 
thầy cô còn lại được an hưởng tuổi già với nhiều 
sức khỏe. Nguyện cầu xin cho cô và thầy San 
được chóng phiêu diêu miền cực lạc. 
 
Trương như Nguyện (K8): 

Đời sống ngắn ngửi quá, sống nay chết mai. 
Mình biết cô Đẹp, cô Đẹp và chồng là anh Tô 
Hoài Dương là bạn rất thân với người anh thứ 6 
của mình. Đám cưới anh Minh, anh Tô Hoài 
Dương là rể phụ. Anh Dương đã mất # 3 năm 
nay, giờ tới cô Đẹp. 
 
Huỳnh xuân Diệu (K9): 

Tuổi này của tụi mình thỉnh thoảng nghe tin 
buồn là thầy cô vĩnh viễn ra đi. Xin cầu nguyện 
thầy San và cô Đẹp sớm an vui nơi vĩnh hằng. 
 

4.     5. Tưởng nhớ GS Bùi Quang Lưu: 
 
Từ Minh Tâm (K11):  

Tâm không có học thầy Lưu nhưng có dịp 
gặp gỡ và nói chuyện nhiều với thầy. Trước năm 
1972, thầy là Hiệu Trưởng trung học Bình Long. 
Khi chiến sự Mùa Hè Đỏ Lửa xảy ra, vợ thầy 
mất ở Bình Long. Thầy dẫn đàn con dại chạy về 
Bình Dương và được nhận dạy ở Trịnh Hoài 
Đức môn Việt Văn. Sau đó thầy quen với anh 
Nhung và thầy Mẹo. Ba người thường hẹn nhau 
đánh cờ tướng trong sân nhà Tâm ở Bình Dương 
(thầy Mẹo đánh cờ tưướng hay nhứt). Lúc đó 
Tâm học ở Sài Gòn, thỉnh thoảng về Bình 
Dương chơi thì có gặp thầy. Thầy Lưu hiền lành 
và cởi mở. Thầy Lưu còn giới thiệu để Tâm dạy 
kèm Toàn cho một cô học trò lớp 11 ở Bình 
Dương. Sau năm 1975, thầy Lưu bị đi học tập. 
Trong thời gian nầy, các con của thầy còn nhỏ 
nên không ai chăm sóc. Chính má Tâm và quý 
bà con tiểu thương ở chợ Bình Dương đã giúp 
cho các cháu sống tạm qua ngày. Khi thầy về, 
gia đình Tâm còn giúp cho thầy mượn đất để 
canh tác… Nay nghe tin thầy Lưu mãn phần thì 
cũng rất buồn về một người hiền lành dễ mến. 
Xin nguyện cầu cho hương linh thầy sớm tiêu 
diêu miền lạc cảnh. 
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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 Đinh Dậu 2017 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. 
 

 
Nam sinh khóa 6 Trịnh Hoài Đức 

Từ trái sang phải: Hàng 1: Huỳnh văn Hiểu, Lương minh Tâm, Thầy Lê Tấn Lộc, Mai thành Chơn, 
Nguyễn văn Thanh Long. Hàng 2:..., Nguyễn văn Sáng,....,....,Giàu, Trần văn Ẩn 
Hàng 3: Phan hữu Lý,...., Phạm hoàng Châu, Châu hoàng Minh,....,....,Lê bá Cầu 

Hàng 4:...., Bành thắng Cường,..., Vũ đức Quỳnh, Tấn,....,....,....,.....,.... 
(Ảnh do CHS Vũ đức Quỳnh cung cấp nhưng không nhớ rõ tên, nhờ các bạn CHS K 6 bổ túc)
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Đội bóng lớp 12B4 (khóa 10): Sen, Danh, Cẩm, Trọng, Hồng, Thành, Nhượng 

(ảnh Phan Thanh Danh – K 10) 
 

 
Các bạn nữ sinh khóa 1 Trịnh Hoài Đức 

(ảnh Nguyễn thị Đổi – K1)
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Nữ sinh khóa 6 Trịnh Hoài Đức – lớp 12 A1 (ảnh Nguyễn Phương Mai – K5) 

 

 
Nữ sinh khóa 9 Trịnh Hoài Đức (theo video Khóa 9) 
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Nam sinh khóa 9 Trịnh Hoài Đức (ảnh Tống Anh Dũng – K9) 

 

 
 

Thầy Chánh và nữ sinh khóa 3 Trịnh Hoài Đức (ảnh Hà Thị Cúc – K3) 
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Câu số 1: Bạn nhận ra bao nhiêu con vật trong hình vẽ trên đây? 

 

 

 

Câu số 3: Cái thang nầy 
có 10 bậc. Hỏi có bao 
nhiêu hình thang? 

Câu số 2: Sử dụng tất cả các phép tính trong toán 
học nhưng không được thêm số nào, liệu bạn có 
thể hoàn thiện các phép tính dưới đây để được kết 
quả bằng 6 ? 

0    0    0 = 6 

1    1    1 = 6 

2    2    2 = 6 

3    3    3 = 6 

4    4    4 = 6 

5    5    5 = 6 

6    6    6 = 6 

7    7    7 = 6 

8    8    8 = 6 

9    9    9 = 6 
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Lưu Thanh Bình: 
Báo xuân THĐ 2016 có nhiều bài hay lắm, 

như bài của thầy Đào, phải xem chậm mới hiểu 
hết ý. Bài của Nguyên Thảo cũng rất hay. Ảnh ở 
nước ngoài, mà sao nhớ vanh vách những hình 
ảnh quê hương xưa như vậy, thật dễ nể. Những 
người như vậy sống nhiều với nội tâm, khổ. 

Ngoài ra bài hồi ký về những năm đi học của 
anh Tâm cũng rất hay. Bốn vị Tâm, Thạnh, Vân, 
Thành lãnh hạng nhất thật xứng đáng, mình biết 
rõ ba trong số bốn người đó. Chị Vân con nhà 
giàu, học giỏi, xinh gái lại hát hay, mình nhớ 
hoài.  
 
Trương Thị Huê Mỹ: 

Vậy là quá hay rồi..! Sợ năm nay èo uột 
nhưng cũng sôm tụ rồi. Tâm sưu tầm thêm hình 
ảnh xưa vì ai cũng thích xem lại kỷ niệm xưa 
hết... vì giờ quá date hết rồi... Sẽ gắn huân 
chương cho em và BB... Bravo ... 
 
Đinh thị Thúy: 

Bài khá là phong phú, hôm trước hơi lo vì 
nghe chị Nên kêu quá. 
 
Lê quang Phước: 

Năm sang chợt thấy lòng áy ngại 
Ngại tuổi thêm, cho vầng trán thêm nhăn 
Ngại trẻ thơ sẽ chóng mất Ông Bà 
Ngại ký ức ấu thơ càng xa thẳm ... 

 
Nguyên Thảo:  

Xin đính chính bản in đặc san Xuân Bính 
Thân 2016: "từ Dĩ An qua An Phú đến khu vực 
Nhà Thơ..." . "Nhà Thơ"  chứ không phải "Nhà 
Thờ"  vì khu nầy nghe nói ngày xưa có nhà nhận 
và phát "thơ" gì đó, tức nhà có liên hệ về "thơ từ" 
chứ không phải là nhà thờ. Khu vực nầy xưa 
thuộc xã Tân Phước Khánh nay thuộc Bình 
Chuẩn. Ở Bình chuẩn có một nhà thờ Thiên 
Chúa giáo ở đầu trên của xã; như vậy "khu vực 

Nhà Thờ" thì ở hướng Tây, còn khu vực "Nhà 
Thơ" thì ở hướng Đông. 
 
Trần văn Sùng: 
 
 DÒNG CHẢY THỜI GIAN 
  (Thân tặng Từ Minh Tâm) 
 
Dòng chảy thời gian róc rách vang 
Đặc san Bính Thân được trình làng 
Giao lưu nghĩa bạn luôn sâu kết 
Xướng họa tình thơ mãi nặng mang 
Lục bát gieo vần tươi lắm bút 
Đường thi dệt tứ đẹp nhiều trang 
Trường văn trận bút bền tâm trí 
Xuân đến xuân đi tiếp tục tràn 
Vĩnh Xuyên 
 
GS Nguyễn Trí Thành: 

Anh Tâm thân mến, 
Đặc San THĐ  năm nay thật súc tích với đầy 

đủ hình ảnh xưa và nay.  
Hầu như mổi bài viết đều có hình minh họa 

làm tăng thêm cái linh động và đặc sắc của nó.   
Những kỷ niệm thân ái của một thời áo trắng 

được trải dài trên 100 trang giấy mà người đọc 
vẫn muốn dài thêm. Và chúng tôi đoán rằng khi 
nhận được email của Anh Tâm, thì ai cũng say 
mê đọc mà không biết là đêm . . . đã khuya rồi. 
Cám ơn Anh Tâm đã bỏ nhiều công sức để THĐ 
có thêm một Đặc San giá trị đầu năm Bính Thân. 
Thân chúc Anh và gia đình sức khoẻ tốt, bình an 
và vạn sự như ý trong năm mới. 
  Thân quý. 
  
GS Chu Bá Cao: 

Cám ơn em nhiều. Năm nào cũng gò lưng lo 
cho anh em có Mùa Xuân để vui về dĩ vãng. Mỗi 
khi mở đặc san ra là hình ảnh Búng lại trở về, rất 
đậm, rất trong sáng. Lại vẫn thắc thỏm không 
biết còn xe về Sài Gòn không. Nhưng thú vị nhất 
là hình như mình trẻ lại thì phải. Cám ơn em, 
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cám ơn tất cả những cây bút đã làm nên Xuân 
Trịnh Hoài Đức 
 
Ngô phi Vân: 

Vân đã nhận được Đặc san THĐ xuân Bính 
Thân 2016, cám ơn anh rất nhiều. Kính chúc anh 
và gia đình sức khỏe, vạn sự như ý trong năm 
mới. 
 
GS Phạm Đức Liên: 

Cám ơn THĐ (nhất là Ban Đại Diện: BB, 
Diệp, Tâm, Bà Năm Trầu (Cẩm Hồng, Vương 
Gái.) nhiều lắm về đặc san THĐ 2016. THĐ là 
một trong mấy tinh hoa của giáo dục thời 
VNCH.  

Tôi yêu THĐ.  
Học trò giỏi lại ngoan.  
Thầy cô vẫn nô nức.  
Hoài Đức rực trời Nam.  
Tôi mê THĐ.  
Trường Nữ lẫn trường Nam.  
Thầy cô thật xuât sắc.  
Vạn tuế cho Việt Nam. 
 
Câu đối của Vĩnh Xuyên: 
Bờ cõi Văn Lang, bốn ngàn năm giữ nước. 
Giống nòi Hồng Lạc, một tấc đất không lùi! 
Tuyệt , tuyệt vời !!! 

 
Đỗ Mỹ Loan: 

Cám ơn Tâm. Hết sức bất ngờ vì chính bản 
thân chị do bận bịu không gởi đến tập san mà 
cuối cùng lại có mặt. Tập san đẹp, hay, công phu 
và đầy ắp tình cảm với trường lớp, thầy cô, bạn 
bè... Chị xin chúc mừng.  
 
Nguyễn Hoàng: 

Cung chúc tân xuân. Rất cảm ơn về ĐS THĐ 
như là món quà Xuân cho CHS THĐ. Bạn là ông 
đồ già gìn giữ hồn phách trường xưa.!! Sẽ nói Từ 
Minh Thạnh viết cho đặc san, bạn nầy biết rất 
nhiều về THĐ lắm. Thân. 
 
GS Nguyễn thị Đức: 

Minh Tâm ơi, cô gửi lời khen ngợi đến ban 
báo chí, cô đã đọc được khá nhiều, báo đẹp, in 
rõ, nội dung rất phong phú. Thành thật chia vui 

với các em. Chúc mọi người vui mạnh và thành 
công.  
                  
Huỳnh Thanh Hùng: 

Tết năm nay có báo Xuân thân yêu này thấy 
lòng mình như trẻ lại. Cảm ơn Thầy Cô các Bạn 
cùng trường từ nơi xa đã phát hành Đặc San 
Xuân 2016. Năm nay nội dung rất hay nhất là 
được ôn lại những kỷ niệm về mái trường yêu 
dấu. Tuổi ngọc thoáng hiện về trên những mái 
tóc đã phai màu thời gian. Gửi lời chúc an khang 
thịnh vượng đến mọi nơi. 
 
GS Nguyễn Tư Sán: 

Tôi đã nhận được phiên bản  điện tử Đặc San 
THĐ Xuân Bính Thân 2016 do anh gửi. 

Đặc San THĐ Xuân Bính Thân dày 102 
trang với bài vở và hình ảnh minh hoạ được trình 
bày trang nhã, mỹ thuật đã ra mắt độc giả đúng 
vào dịp Tết Binh Thân. Tôi cảm phục tinh thần 
làm việc hăng say không mệt mỏi cuả nhóm biên 
tập mà anh là người đứng mũi chịu sào. 

Cám ơn anh. Cám ơn Nhóm Biên Tập Đặc 
San. Tôi  rất tiếc không tham dự Đại Hội THĐ 
Toàn Cầu 4 được vì lý do ngoài ý muốn. Chúc 
anh cùng gia đình Năm Mới Bính Thân an 
khang, thịnh vượng. Chúc Đại Hội THĐ Toàn 
Cầu 4 thành công mỹ mãn . 
 
Huỳnh Xuân Khai: 

Nhận được Đặc san Xuân Binh Thân từ Hội 
Ái Hữu Cựu Giáo Sư và Học Sinh Trường Trung 
học Trịnh Hoài Đức, được biên tập từ hải ngoại 
trong lòng tôi rất vui. Trong đó, tìm lại được 
những hình ảnh, những kỷ niệm của thầy trò và 
một thời áo trắng.. sau mấy mươi năm....  
Chân thành cảm ơn các anh chị CHS các thế hệ 
đã hoàn thành quyển đặc san.... 
 
Lâm Thúy Vân (K11): 

Minh Tâm thân mến, 
Tôi đã nhận được Đặc san THĐ Xuân Bính 

Thân 2016. Tôi rất vui và rất cám ơn sự quan 
tâm, chia sẻ của Minh Tâm, của Quý Cựu Giáo 
Sư và của Quý Anh Chị Em trong Ban Điều 
Hành Hội Cựu GS & HSTHĐ hải ngoại cùng các 
cộng sự trong đặc san này với những hình ảnh và 
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những bài viết súc tích gợi nhớ về thời học trò 
khó quên ! 

Đặc San THĐ Xuân Bính Thân 2016 là một 
thể hiện tuyệt vời của Quý Vị về tinh thần "Uống 
nước nhớ nguồn" trong hoàn cảnh "đất khách 
quê người" phải vật lộn với nhiều bộn bề trong 
cuộc sống. Tôi rất trân trọng. 

Nhân đây,trong dịp Xuân Bính Thân sắp về, 
cho tôi gởi lời kính chúc Quý Thầy Cô, quý Anh 
Chị Em và Bạn bè trong Ban Điều Hành Hội 
Cựu HSTHĐ, một năm mới an khang thịnh 
vượng. 
 
Vương Ngọc Ẩn (K10): 

Hôm qua,trong dịp tính cờ tôi nhìn thấy được 
bức hình của ngôi trường Trịnh Hoài Đức ngày 
xưa trên mạng. Thú thật, tôi "chết đứng" trong 
lòng, vì quá mừng, xúc động hoặc là gì gì đó...... 
tôi không hiểu được. À quên nói cho các bạn biết 
tôi khóa 10 (trong một lần về VN, bạn bè ở VN 
cho tôi biết như vậy). Và cũng cho tôi biết là 
hàng năm nhằm ngày 1 tháng 5 có buổi họp mặt 
của bạn học cũ. Nhưng bao nhiêu năm đi qua, tôi 
vẫn không có cơ hội về để tham gia với bạn bè. 
Tôi nhớ rất nhiều,  nhớ hôm mìn nổ giết chết lính 
Đại Hàn, họ đến trường để dạy võ thuật cho học 
sinh. Nhớ buổi trình diễn của Khánh Ly, Trịnh 
Công Sơn, ở phía sau văn phòng hiệu trưởng,  
những bản nhạc được nhiều người ưu thích sau 
này được đánh máy và chuyền tay trong đám học 
trò. 

Nhớ Khánh Ly, khi bước xuống bục diễn,  
dùng tay để trên đầu thầy Phạm Đức Liên, làm 
cả đám học trò "nỗi sung", tại sao dám xờ đầu 
thầy mình ...v.v..  Còn nhiều nữa.... Nhớ thầy 
Phạm Đức Liên, người đã thay đổi cách học của 
tôi 180 độ. Nhớ thầy Đoàn Phế đã cho tôi biết rõ 
nghĩa hai chữ Anh Hùng, chữ Tang Bồng Hồ 
Thủy, Tam Sơn Ngủ Nhạc. Cảm ơn các thầy.   
Nhớ lần cả lớp lãnh Zero hạnh kiểm vì một thằng 
“mắt toi” trong lớp, đứng trên lầu nói vọng 
xuống cửa sổ: "Cô ơi, cô đẹp lắm ".........        

Cùng các Huynh, Tỷ, Đệ, Muội.... Đây là thư 
đầu tiên tôi viết cho các bạn bằng tiếng Việt 
được dài như vầy (từ lâu tôi không biết mình có 
còn viết được tiếng Việt không nữa, mà viết 
bằng tiếng Anh lại còn sống dỡ chết dỡ). Tôi tệ 
quá phải không các bạn, và em cũng quá tệ phải 

không các thầy và cô. Đáng được điểm Zero lắm. 
Vì vậy, cho nên đến bây giờ "Công vẫn chưa 
thành, mà Danh thì chưa toại".  

Tôi muốn nhờ các bạn giúp cho tôi tìm lại 
những kỷ niệm thân thương gói ghém trong 
những chữ  "Trường Trung Học Trịnh Hoài 
Đức". Ngôi trường cũ của chúng mình, dễ 
thương quá phải không các bạn.... 

Tôi rất muốn biết tin thầy Phạm Đức Liên, 
Đoàn Phế, Phạm Ngọc Em (thầy Em đã mất ?), 
thầy Viên, thầy Công, Nguyễn Tường Phán. Cô 
Trần thị Tính, Hoàng Thị Đàn Hội.. (tôi học cô 
nầy một năm, rất vui), cô Trần thị Hương… Bài 
viết của Hoàng Anh về lịch sử của trường rất 
hay.  

Và có một sự kiện năm 66-67 gì đó. Năm ấy 
có giải thưởng tranh vẽ toàn quốc, nhân Tết 
Trung Thu. Lớp của tôi do thầy Bình hướng dẫn, 
đã được giải Nhất, tranh của Hà Khánh  (Đồng 
hạng Nhì, năm ấy không có giải Nhất). 

Nhớ lại tôi thi vào Trịnh Hoài Đức năm 64 từ 
trường Cộng Đồng Dẫn Đạo Búng (sau đó đổi 
thành Nông Lâm Súc, những học sinh không đậu 
Trịnh hoài Đức được ưu tiên vào NLS)  hạng 4 
(Nhứt C).  Nguyễn năng Thân hạng 1 (nhứt E). 
Tô văn Phải hạng 2. Nguyễn văn Bình cũng là 
Công Đồng Dẫn Đạo (Nhứt E).  Chúng tôi là A5, 
sau là B5.   Năm 69, tôi bị động viên cùng với 
Nguyễn văn Bình phải nhập ngũ (Không Quân). 
Năm ấy tôi được lãnh thưởng (hạng 2), Nguyễn 
văn Bình hạnh kiểm. Em gái Nguyễn văn Bình 
phải lên để lãnh phần thưởng cho tụi tôi. Lúc ấy 
chúng tôi đang học quân sự ở Nha Trang. Sau đó 
du học Hoa Kỳ . 

Ngoài ra những bạn cùng lớp như Nguyễn 
văn Đỏ (năm 71), Lê hùng Sơn, Lê văn Thình bị 
thương giải ngũ và còn nhiều nữa...  Tôi có gặp 
lại một bạn cũ cùng lớp là Nguyễn Minh Thư 
hiện đang ở USA.   

Nhìn hình thầy Phạm Đức Liên trong ngày 
cắm trại tết năm 1967. Tôi nhớ lại rất nhiều, năm 
ấy rất là vui, làm bích báo, văn nghệ, diễn hành, 
thể thao, bánh chưng, bánh tét nhờ các thầy trẻ 
vừa về trường. Thầy Phạm Đức Liên dạy Sử Địa 
(thầy vừa ra trường ĐHSP về dạy THĐ) . Thầy 
đã làm thay đổi cách học và suy nghĩ của tôi rất 
nhiều. Thầy vẽ bản đồ VN bằng cách "đóng 
hộp", không cần phải rắn rít, miễn sau rõ nét đại 
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cương, và khi vẽ sông ngòi phải vẽ từ trên nguồn 
đi xuống ra biển. Địa Lý thì phải biết giáp ranh 
Đông Tây Nam Bắc, sau đó đến thủ đô, diện tích 
....... Tôi luôn được điểm cao của thầy vì tôi biết 
xử dụng phương pháp này, không phải học thuộc 
lòng, từ chương đọc bài như con vẹt. ...   Rất nhớ 
thầy. Chữ viết bảng của thầy rõ, mạnh nét, đầy tự 
tin và quyết đoán. Bây giờ không thấy được nét 
chữ thầy, không biết có còn như xưa không. Em 
học cách viết ấy của thầy (nhưng không đạt được 
tiêu chuẩn).  Em cảm ơn thầy rất nhiều. Có thể 
thầy sẽ không biết em là ai, mà chỉ mường tượng 
ra, đây là học trò cũ của mình. Em cũng sẽ rất 
vui khi thầy chỉ cần mường tượng ra em, vì thầy 
là thầy giỏi nên phải có nhiều học trò giỏi. Em 
không ích kỷ đến độ chỉ giành lấy thầy của riêng 
mình đâu. Và điều làm em buồn là em có thể sẽ 
không nhìn ra được thầy.  (Vì em là một trong 
những học trò không được giỏi cho lắm của 
thầy). Nhưng em luôn nhớ thầy... Đã hơn 46 -47 
năm rời xa trường, khi em rất còn non nớt, 
nhưng những điều học được từ các thầy đă giúp 
cho em rất nhiều cho đến ngày hôm nay.  Cảm 
ơn các thầy cô lần nữa.. 

Thoáng qua một cái,  nhìn lại công danh sự 
nghiệp như cánh phù du, còn lưng thì đã còng, 
tóc đã bạc từ lâu. Mong rằng trong tương lai sẽ 
được gặp lại thầy, cũng như những bạn bè thân 
thương, để mừng mừng, tủi tủi.... để nghe trong 
lòng có một thứ gì đó loáng thoáng hiện về, để 
bỏ công ăn việc làm, ngồi trên máy hàng giờ, 
nhưng có thể những giây phút này, cảm giác này 
sẽ rất khó quên. Từ lâu lắm rồi không viết thư, 
không viết những chữ Việt dịu dàng, dễ thương, 
đúng văn phạm... không biết mình có viết đúng 
hay không nữa. Mong tha thứ.... Mong cô thầy 
Việt Văn rộng lượng bỏ qua những lỗi chánh tả 
có chút xíu... Cảm ơn Minh Tâm cùng những bạn 
bè đã bỏ công sức để làm ra trang web này, và 
cho tôi có được một chút nhớ, chút thương, 
nhưng đầy lắm !! 
 
Lê quang Phước: 

Minh Tâm có trí nhớ rất tốt. Bài viết về các 
trường học xưa ở Bình Dương rất hay. 
 
Ngô thị Nguyệt: 

Cảm ơn anh Tâm nhiều nhiều nha, nhờ anh 
Tâm gửi sớm nên em đã xem hết quyển Đặc san 
2 ngày sau đó rồi. Thích gì đâu!. Mỗi bài một vẻ, 
hay lắm luôn. Nhỏ Liên (vợ anh Hữu Hiệp) cảm 
động lắm, nhờ em gửi lời cảm ơn đến anh Tâm. 
Nó nâng niu quyển Đặc San trên tay, mắt rưng 
rưng và không ngớt lời cảm ơn làm em xúc động 
quá chừng luôn đó anh. Mạng nhà em cứ rớt hoài 
nhiều khi muốn viết thư “tám” với anh mà loay 
hoay hoài không được, nhọc gì đâu... Mấy hình 
sau trên FB chị tươi xinh lắm, em mạn phép đem 
về trang em làm kỷ niệm nha anh Tâm. Chào 
anh, chúc anh chị năm mới an khang, thịnh 
vượng, vui vẻ, hạnh phúc, đếm tiền mỏi tay luôn, 
vậy nha... 
 
Lê Thiết Hùng: 

Cám ơn Tâm đã gởi đặc san. Tết nầy có món 
ăn tinh thần rồi. 
 
Nguyễn văn Đông: 

Đã nhận được đặc san và đang say mê hồi 
tưởng những kỷ niệm xưa. 
 
Nguyễn Thúy Hồng:  

Báo Xuân CHS THD mỗi năm thêm phong 
phú, nhiều tác giả và bài viết thật hay. Xin đa tạ! 
 
Vương Ngọc Ẩn: 

Bao nhiêu năm đã trôi qua rồi,  tuổi nay đã 
hơn "lục tuần" sắp bước sang "thất thập cổ lại 
hy", và hành trang trong đầu là những điều đã 
học từ ngôi trường dễ thương Trịnh Hoài Đức.  
nhưng nếu không có những thầy trẻ về trường 
lúc ấy thì có lẽ đầu tôi sẽ có nhiều lỗ trống. Em 
cảm ơn Thầy Phạm Đức Liên. Thầy Đoàn Phế, 
Thầy Phạm Ngọc Em.......... 

Kính thầy Phạm Đức Liên, 
Thầy đã khai phá, điểm chỉ cho em phương 

cách để diễn đạt ý mình một cách rõ ràng, mạch 
lạc, quyết đoán, tự tin. Chắc thầy không hiểu em 
nói gì?  Ngày đầu tiên, khi thầy về trường dạy 
môn Sử Địa. Thầy vẽ bản đồ Việt Nam và những 
sông ngòi bằng những đường nét rõ ràng. Nhất là 
về sông ngòi thì phải từ nguồn ra biển, (làm việc 
gì cũng phải biết nguồn gốc, diễn biến,và kết 
quả). Em đã học được bài học rất quý giá cho 
cuộc đời em. 
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Từ đó, em biết là làm việc gì cũng phải rõ 
ràng, mình bạch, bền vững, tự tin.  Trong giờ học 
của thầy, em luôn tình nguyện lên trả bài và thầy 
luôn cho em điểm cao (có lẽ vì tình nguyện hơn 
là hiểu biết). Em không phải là thằng học trò 
thông minh lắm, nhưng những điều thầy dạy lúc 
ấy đến giờ em còn vẫn xử dụng được. Em rời 
trường khi chưa đậu Tú Tài. Nhưng sau khi nhập 
ngũ em đi thi Tú Tài, môn Sử Địa, em không cần 
phải học thêm nhưng vẫn được 16 điểm trên 20.  
Thầy có hãnh diện về em không hở thầy (có lẻ 
thầy sẽ hỏi còn 4 điểm nữa ở đâu). Riêng em, em 
rất hãnh diện vì có được người thầy: Phạm Đức 
Liên. Kính chúc thầy luôn khỏe mạnh, mong 
rằng sẽ có cơ hội được gặp lại thầy..... vì em còn 
nhiều câu hỏi cần phải hỏi thầy.... Thầy cố gắng 
để giúp em nghe thầy...... 

Kính Thầy Đoàn Phế,   
Thưa thầy, chắc chắn là thầy không hình 

dung ra em là ai? Nhưng em luôn nhớ thầy. 
Những lời thầy dạy, luôn luôn ở bên cạnh em. 
Lúc thầy mới về trường, dạy Việt văn. Em luôn 
có những câu hỏi ngoài lề, chẳng hạn như chữ 
Anh Hùng, Tang Bồng, Tam Sơn Ngũ Nhạc, 
hoặc Ngũ Hồ nghĩa là gi? Thầy luôn trả lời: “Lần 
học tới thầy sẽ giải nghĩa cho em”. Em chỉ muốn 
biết nghĩa của nó ra làm sao. Em không cần biết 
chữ Hán của nó viết tùm lum như thế nào. Và 
thầy đã giảng cho em đúng như những điều em 
mong muốn (đến bây giờ, thỉnh thoảng em vẫn 
đem nghĩa nó ra mà lòe thiên hạ, khiếp). Thầy đã 
dạy cho em sự chính xác, rõ ràng, giản dị, dễ 
hiểu. 

Thầy dạy cho em Tự Lực Văn Đoàn, Hội 
Tao Đàn (Lê Thánh Tông), Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
Nguyễn Công Trứ. Những bài học này là những 
món quà lớn mà thấy ban tặng cho em. Em đã 
thấy được cái đổi mới từ Tự lực văn đoàn. Cách 
tổ chức, kỷ cương, đoàn thể của Lê Thánh Tông.  
Những cách an nhàn, thảnh thơi bên ngoài, 
những ẩn chưa một sức mạnh tiềm tàng, nhà 
quân sư, chính trị gia đại tài. Tỉnh mà Động của 
Nguyễn Bỉnh Khiêm. Một trách nhiệm, bổn 
phận, cương quyết của Nguyễn Công Trứ..... Em 
xin chúc thầy luôn khỏe mạnh và rất mong một 
ngày nào đó sẽ được gặp lại thầy. Em cũng có 
vài câu hỏi mà chưa có ai trả lời em thỏa đáng, 
chỉ có thầy giải thích em mới hả hê trong lòng..... 

Kính Thầy Phạm Ngọc Em,     
Được biết tin thầy đã ra đi, em cảm thấy 

dường như mình đã mất đi một thứ gì đó rất lớn. 
Những thứ chưa bao giờ hiện hữu và để được 
cầm lấy trong tay mình mà là những thứ vô hình 
chất chứa nhiều thương thương tiếc tiếc. 
  Trong em, thầy là người rất trầm tĩnh, dịu 
dàng, nhưng việc làm và lời nói của thầy làm cho 
đối tác phải có nhiều suy nghĩ.  Em còn nhớ khi 
mà những năm chiến tranh trở nên khốc liệt. 
Thầy cô gặp nhiều trở ngại khi di chuyển, nên 
thường hay có lớp trống. Có một hôm (lúc ấy 
thầy kiêm quyền Hiệu Trưởng) đi ngang lớp học 
của em (phòng phía sau dãy lầu, gần nhà vệ 
sinh....) không có thầy, nhưng cả lớp im phăng 
phắc (vì không có trò chơi mới). Thầy đứng bên 
ngoài hồi lâu, sau đó thầy đi vào lớp và hết lời 
khen ngợi cả lớp, là gương mẫu của cả trường 
(sướng nhé). 

Sau đó vài tuần, lại xảy ra trường hợp không 
có thầy. Lần này thì ôi thôi cả lớp như cái chợ 
chồm hỗm. Thầy lại đi ngang và vào lớp. Thầy 
không nói nhiều, chỉ cầm chùm chìa khóa, để từ 
trên phía trên bảng đen và thả tay cho chìa khóa 
rớt xuống đất.  Thầy nói: “Rất thất vọng vì các 
em như chiếc chìa khóa từ trên đỉnh cao đã rơi 
xuống tận cùng dưới đáy”. Một thời gian sau, 
thầy dạy Toán / Lý Hoá cho lớp. Em không hiểu 
động cơ nào đã cho em tiếp thu rất dễ dàng lời 
thầy dạy (có lẽ chính bản thân thầy).  Hai kỳ thi 
lục cá nguyệt, bài của em đều được thầy cho 
điểm rất cao gần như tối đa. Em mang ơn của 
thầy nhiều lắm.... Sau khi nhập ngũ, em thi tiếp 
Tú Tài. Lính tráng làm gì có cơ hội để học hành, 
nhưng điểm Toán - Lý Hóa của em 14 trên 20. 
nhơn lên hệ số đã gần đủ điểm để bỏ bằng Tú 
Tài trong túi..... 

Thưa thầy Phạm Ngọc Em. Giờ đây chắc 
chắn là em sẽ không bao giờ có dịp để được gặp 
lại thầy. Thứ quý giá nhất của cuộc sống là thời 
gian đã đi qua. Em sẽ không bao giờ còn cơ hội 
được đứng trước mặt thầy và nói lời cảm ơn. Em 
xin kính chúc thầy nơi bên kia của trần gian 
được thảnh thơi, siêu thoát, không vướng bận 
những hệ lụy cuộc đời. Và nếu thầy được trở lại 
làm người, em xin thầy cho phép em được tiếp 
tục làm học trò của thầy… 
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Võ Ngọc Lan Chi: 
Nhận được đặc san Xuân 2016 của anh gửi, 

Lan Chi thật sự cảm động vì biết Anh Tâm và 
các anh chị khác đã bỏ rất nhiều công sức để 
hoàn thành một đặc san với nội dung thật hay, 
thật nhiều ý nghĩa. Xin chúc mừng Anh Tâm và 
các anh chị đã hoàn thành thật xuất sắc tờ đặc 
san Xuân năm nay ... Ngoài ra, đọc đặc san thấy 
quý anh chị có đi thăm cô Đàn Hội, Lan Chi có 
học sử địa với cô. Cô vẫn khỏe chớ anh ?. Bài 
viết về thầy Bình dạy môn vẽ, Lan Chi khâm 
phục tài viết và trí nhớ quá tốt của anh Tâm. 
Chúc Anh Tâm và đại gia đình THĐ ăn Tết vui 
vẻ và hạnh phúc .  
 
Nguyễn Hữu Trí: 

Đã nhận đặc san THĐ, bài Nhớ Những Mái 
Trường có nhiều chi tiết khá hữu ích cho tụi em 
để tìm hiểu thêm về Bình Dương. 
 
GS Phạm Đức Liên (qua điện thoại): 

Trong bài Nhớ Những Ngôi Trường có nhắc 
thầy Nguyễn Minh Châu (dạy Toán). Đúng ra 
thầy tên là Phạm Minh Châu. 
 
GS Trần Thị Hương: 

Nhận được đặc san, cô liền coi một mạch cho 
tới hết. Hay quá. Nghe nói ở nước ngoài bận 
lắm, sau Minh Tâm có thời giờ để thực hiện đặc 
san. Có một cô cựu học sinh mượn đặc san của 
cô và cũng say mê đọc và khen hay. 
 
ĐH Võ Thị Bông (Texas): 

Tình cờ nhận được đặc san THĐ do anh Của 
gởi, đọc thấy nhớ Bình Dương quá, muốn khóc 
luôn. Nếu Tâm có đặc san tương tự thì gởi cho 
chị, sẽ gởi chi phí hoàn lại. Nhắc chuyện Bình 
Dương thấy thương quá, nhớ thầy Mãn, cô 
Phạn… và trường Nam và Nữ Châu Thành. 
 
GS Nguyễn Kim Long (trường Bồ Đề): 

Cám ơn Tâm đã viết về trường Bồ Đề trong 
đặc san Trịnh Hoài Đức. Xin bổ túc thêm: Lúc 
đầu Ban Vận Động xây cất và thành lập trường 

gồm 4 người là GS Nguyễn Đình Huấn, GS Võ 
Văn Long, Ông Phạm Văn Bùi (nhà in) và thầy 
Thích Tịch Chiếu, trụ trì chùa Tây Tạng. Sau nầy 
ban điều hành trường có thêm hai vị là ông Tạ 
Ngọc Tường (nghị viên Hội Đồng Tỉnh) và ông 
Nguyễn văn Đối (còn gọi là ông Cò Mi Đối) để 
lo về thu chi. Thầy Huấn thường xuyên có mặt ở 
trường nhưng không phải là hiệu trưởng, mà hiệu 
trưởng của trường từ khi thành lập đến năm 1975 
là GS Đào Đăng Vỹ, người viết cuốn Tự Điển 
Pháp Việt rất nổi tiếng. 
 
Đính chính của BBT: 

1. Xin bổ túc bài Nhớ Những Ngôi Trường, 
Minh Tâm xin sửa lại người sáng lập trường tư 
thục Nguyễn Trãi là thầy Nguyễn văn Pháp (thân 
phụ của GS Nguyễn Tiên Sanh), sau khi thầy 
Pháp mất thì thầy Sanh mới thay thế làm hiệu 
trưởng. Trường đã có các lớp trung học nên đúng 
ra nên gọi là trường trung học Nguyễn Trãi và 
phải đặt chung với các trường trung học. Trường 
Trí Đức, cũng chuyển qua các trường trung học.  

2. Trong bài Năm Đệ Tứ có viết câu thơ: 
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang  
là Nguyễn Du đã tả Thúy Kiều, thật ra là tả 

Thúy Vân. 
Xin cáo lỗi bạn đọc. 

 
Từ Minh Loan: 
 

Từ Belgium xin gởi mấy câu chúc Tết ! 
Luôn luôn hoan hỉ 
Sức khỏe bền bỉ 
Công danh hết ý 
Tiền vào bạc tỉ 
Tiền ra rí rí 
Tình yêu thỏa chí 
Vạn sự như ý. 
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Nhóm thực hiện 

 
Đặc San Xuân Đinh Dậu – 2017 - Trung Học Trịnh Hoài Đức Bình Dương 

 
Phụ trách tổng quát: Từ Minh Tâm 

 
Với sự cộng tác của: 

 GS Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Thị Tâm, Đặng văn Danh, Trần Văn Anh, Hồ Nguyễn,  
Phạm Đức Liên, Cố GS Phan Thanh Đào.  

và các CHS: Nguyễn Kim Nên, Nguyễn Thị Tư, Trần Ngọc Sương, 
Trần Đông Thành, Nguyễn Thị Quyền, Lưu Thanh Bình,  Thanh Chí, Cao Quế Lâm, 

Đinh Thị Thuý, Phan Thành Danh, Đỗ Mỹ Loan, Lý Thành Phước,  
Võ Ngọc Lan Chi, Nguyễn văn Lâm,  Hồ Thị Kim Ngân, Hà Huỳnh, Vĩnh Xuyên 

Lê Quang Phước, Nhật Lệ Nguyên Thy, TTB,  NVT, 
NĐBD, Trần Bảo Thúy, Từ Thị Cảnh, Phan Thế Tranh 

và nhiều bạn khác... 
 

Trình bày: Minh Tâm 
 

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

Hoàn tất: 1/1/2017 
 

Có thể đọc Đặc san Xuân Đinh Dậu 2017 
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 
Tâm Thư Hội Trưởng       4 
Chuyện ông Carnot      7 
Chúc xuân          8 
Nghĩa thầy tình bạn       8 
Ngày tháng cũ phôi pha      9 
Vua Quang Trung toàn thắng  
quân Đại Thanh, 1789       11 
Nhớ những mái trường      15 
Vài hồi ức về trường xưa      18 
Bạn có biết         22 
Vài đặc điểm của nhà cổ Bình Dương  23 
Quê tôi Bến Thế      25 
Chuyện Bây Giờ Mới Kể (thơ)    26 
Chiếc áo Tết      27 
Đồi cây dầu      27 
Cánh hoa bay      27 
Ngày đó xa rồi      28 
Bến mơ      31 
Xuân Ký      32 
Nhớ Lái Thiêu xưa      33 
Hải hồ tái đáo      34 
Nghi vấn lịch sử      35 
Viễn xứ du ngoạn       40 
Bàn về Triệu Đà      41 
Tôi đi học       45 
Vui cười       48 
Chuyện bây giờ mới kể (văn)     49 
Thầy tôi        50 
Bâng khuâng mùa xuân      50 
Chiều xuân       50 

Năm lớp mười       51 
Tản mạn tháng Giêng       56 
Xuân nhớ       58 
Đi học ở Mỹ       59 
Tưởng nhớ Giáo Sư Bác Sĩ  
Đặng Quang Điện       60 
Kỷ niệm học trò       61 
Nhớ chợ Búng Thủ dầu Một     62 
Nhớ mãi trường xưa       63 
Tết tha hương đầu tiên       65 
Chân sáo đến trường        66  
Gặp lại       68 
Mùa xuân trong mắt bạn      70 
Tìm về kỷ niệm xưa       71 
Tôi mơ về em       72 
Vườn trái Lái Thiêu       72 
Chút hoài niệm trường xưa     73 
Thông điệp yêu thương      74 
Tôi Làm Cô Giáo       75 
Lòng Mẹ       77 
Ngày Xuân Thăm Bạn       78 
Nhớ Bình Dương       80 
Gửi Bạn Hiền       80 
Em Tan Trường Về       81 
Mãi Vấn Vương        83 
Tiếc Nuối       83 
Nửa đêm về qua trường cũ      84 
Nghĩa tình        85 
Nhớ người đã khuất       86 
Những kỷ niệm xưa       90 
Góc thư giãn       94 
Thư tín       95 

 
 
 

Hình bìa trước:  
Đoàn học sinh Bình Dương du ngoạn Đà Lạt năm 1970 dưới sự hướng dẫn của GS Nguyễn Trọng 
Nhượng (Chương Trình Phát Triển Sinh Hoạt Học Đường  - CPS). 
 

Hình bìa sau: 
Trên: Quý vị GS có mặt trong Đại Hội Toàn Cầu THĐ kỳ IV tại Nam Cali. 
Dưới: Đoàn du ngoạn THĐ thăm viếng Chùa Ấn Độ tại Nam Cali (7/2016) 


