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March 30, 2016 

 

Bạn hiền quý mến, 

 

Đã 3 tuần nay SR không được khỏe, mất ngủ nên cứ ngầy ngật mãi. Thế là già đến nơi rồi 

mà cứ tưởng trẻ mãi sao. 

Hôm 13, sáng sớm nghe tin Thầy Lý Chánh Trung mất. Thầy dạy tụi mình môn Nhiệm vụ 

học năm Nhập môn. Hình ảnh Thầy để lại là dáng người nho nhã, nói năng từ tốn, nhưng 

tranh luận thì quyết liệt. Lớp mình có lẽ có 2 bạn là có cung cách tranh luận giống Thầy là 

Phạm Chí Thành và Lê Xuân Nho. 

SR có rất ít kỷ niệm về Thầy nhưng tư tưởng "bọt biển và sóng ngầm" của Thầy rất đáng 

suy ngẫm. Đám tang của Thầy được nhiều học trò của Thầy ở Đại học Huế và Đại học Sài 

gòn tham dự, thương tiếc, viết bài hồi tưởng đăng trên báo suốt 3 ngày, với nhiều lời lẽ tốt 

đẹp, "nghĩa tử là nghĩa tận" mà! Cựu sinh viên Viện Đại học Đà Lạt cũng có tràng hoa 

viếng Thầy, khóa 1-2 CTKD đi viếng tang 2 triệu đồng vì tưởng ... gia đình Thầy khó khăn, 

nhưng TT Thức cho biết là tất cả tiền phúng điếu đều được gia đình Thầy tặng cho các hội 

từ thiện. NĐ Cận - NA Xuân và LĐ Thông có gửi mail về chia buồn. Ngoài ra không có ai, 

không có ai khác. Không có một lời cầu nguyện nào cho hương hồn Thầy về nước Chúa! 

Chắc nhiều người nghĩ Thầy theo phục vụ Cộng Sản nên nước Chúa đã bỏ rơi Thầy rồi, cầu 

xin làm gì phải vậy không? 

SR cũng chỉ pha một ly cà phê đen đậm mời Thầy về chứng giám, ôn lại một vài chuyện lặt 

vặt về Thầy. SR có quen với cô Lý Lan Phương, con gái một của Thầy Lý Chánh Đức, là 

giáo viên khoa Anh trường Đại học Sư phạm. Lan Phương có chiếc răng khểnh, miệng tươi 

như hoa, thường liếng thoắng kể chuyện về Thầy Đức và Thầy Trung, hai Thầy bất đồng 

với nhau về chính kiến, cuối đời ít gặp nhau. SR nói với Lan Phương là Thầy Đức dạy tụi 

mình năm Nhập môn lúc Thầy làm Giám đốc Nha Học Liệu. Anh em rất ít người nhớ đến 

Thầy, không bằng thầy Trung. Phương cười cười, Ba em ít người thân, giọng hiền như chị 

TT Hoàng.  

 



  
Thầy Đức đã mất hơn 10 năm, Lan Phương cũng mất cách nay gần 5 năm vì ung thư. Thầy 

Đức là hiệu trưởng trường Nguyễn Thông - Vĩnh Long trong 2 năm 1959-1961. Trường 

Nguyễn Thông trước có tên là College de VinhLong, thành lập năm 1949, sau đổi tên là 

Tống Phước Hiệp, và sau 1975 là Trường Phổ thông Trung học Vĩnh Long, rồi trường Lưu 

Văn Liệt đến nay. Năm 2009, trường làm lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, có tôn vinh Thầy 

Đức. Lúc đó vợ chồng Thầy Trung và Lan Phương có về dự. Thôi đây cũng là thiên cổ sự! 

 

 

 

 



 

Bạn hiền quý mến, 

Cách nay 3 hôm là kỷ niệm 5 năm ngày mất của Quang Du ca. Sáng sớm thức dậy, SR pha 

cà phê mời bạn về chứng giám. Đáng lẽ rót rượu cúng bạn để nhớ đêm nào Quang nhậu hết 

cỡ, ca hết cỡ với anh em bên này. Thành ơi, Phúc ơi, Xuân ơi, ... nhớ không?. 

SR không có kỷ niệm nào với Quang du ca lúc còn đi học, mặc dù lúc đó tên tuổi Quang đã 

nổi như cồn. SR cũng không thuộc bài hát nào của Quang, mà chỉ nhớ mỗi câu "xin nhận 

nơi này làm quê hương, dẫu cho khó thương"! Lần đầu tiên, SR nghe đến tên Nguyễn Đức 

Quang Sơn Tây (để phân biệt với Nguyễn Đức Quang Hà Nội) trong một buổi sáng vác giá 

vẽ đi dọc đường Phù Đổng Thiên Vương tìm góc vẽ. Con đường này lúc đó có một hàng 

vông vang đang mùa nở hoa đỏ thẵm (nhớ truyện Hoa Vông Vang của Đỗ Tốn quá). Đang 

vẽ thì nghe sau lưng có tiếng trọ trẹ của Nguyễn Thái Cảnh "mi vẽ cái giống gì mà chả 

giống cái giống gì cả". Thế là quen nhau. Cảnh dẫn SR về chào ông bà già. Nhà có một 

vườn trồng bắp cải, cà rốt, khoai tây và hành lá. Ông bà đã lớn tuổi mong Cảnh mau lấy vợ 

để ông bà yên tâm. Có lần ông bà nhờ SR nói với Cảnh. Cảnh đáp "lấy vợ như đi ngồi cầu 

tiêu, mót lắm mới phải vào, chứ có cái cầu tiêu nào mà không thối, mi chỉ tao xem". Từ đó, 

SR gọi Cảnh là triết gia cầu tiêu. 

Cảnh kể SR nghe về các bạn học ở Trần Hưng Đạo, nay cùng chung CTKD như Quang 

Sơn Tây, Nghiêm Hữu Ý, Nguyễn Thị Minh Thông, Hoàng Thục Quyên, Nguyễn Thị 

Hồng Lập, Lê Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Xuân Thắng ... Biết là biết vậy, 

nhưng lúc đó SR chỉ chơi ít nhiều với người bạn hiền lành Nghiêm Hữu Ý. Mãi gần ra 

trường mới quen Quang, Thông, Quyên, Lập, Nga ... Năm 1969 lên Đà Lạt dự lễ ra trường 

của khóa 2, gặp lại Hồng Lập, tình bạn thắm thiết. Lập ơi, bây giờ bạn đang ở đâu, SR rất 

mong gặp lại bạn hiền. 

Rồi bể dâu biến đổi, người thì ly hương, kẻ thì thành người thiên cổ. NH Ý ơi, NV Trung 

ơi, CV Phô ơi !!! 

Cách nay khoảng 15 năm, một hôm Nguyễn Quang Tuyến báo tin Quang du ca về "nó nói 

muốn gặp anh em, mày tổ chức một đêm hội ngộ đi". Thế là đêm sau cả bọn tụ hội tại một 

bar ca nhạc sống, có nữ tiếp viên. Bar quen biết nên dành riêng cho bọn này một phòng thật 

rộng có khả năng chứa đến 30 người, vì nghe có Trùm du ca nên cô nào cũng muốn đến 

uống cùng anh một ly. Đêm đó Quang ôm đàn hát không biết bao nhiêu bài, uống xã láng 

đến gần 2 giờ sáng. SR chỉ yêu cầu Quang hát cho nghe lại bài Xin nhận nơi này làm quê 

hương, và hỏi "mày còn nhận không?", Quang trả lời "không nhận mà sao trở về?". Nay 

chắc là Quang đã gặp lại Châu ghiền, Tỷ râu xanh ... bên kia thế giới để cùng nhau bù khú.  

Sau đó bên này anh em nghe tin Minh Thông "búp bê Nhật" từ giả cỏi đời, Quang thì bệnh 

lên bệnh xuống, may nhờ có cô em Cúc, bà xã của Bích, chăm sóc. Nhưng cách nay chừng 

7 năm, một buổi sáng nghe Quang gọi "moi vừa về hôm qua, tối nay toi ráng đi họp mặt 

nhe, moi có việc cần nhờ". Đêm đó anh em lại tụ hội ở một nhà hàng, chừng 30 Thụ nhân 

1-2. Quang trân trọng giới thiệu với SR một cô bạn mà Quang hy vọng sẽ đi tiếp đoạn cuối 

cuộc đời. Chị quê ở Phong Điền Cần Thơ, đi khỏi xứ lâu rồi, ngày mai Quang và chị sẽ về 

thăm, nên Quang hỏi nên đi đứng như thế nào, tham quan ở đâu, và ăn món gì là đặc biệt 

của Phong Điền. Và SR tài lanh, làm một màn tour guide tại chổ : 

- thăm nhà cổ hơn 100 năm của họ Dương ở Bình Thủy 

- thuê xe ngựa đi theo lộ vòng cung về chợ Phong Điền 

- đi tắc rán tam quan chợ nổi Phong Điền 



- đi xem vườn dâu Hạ Châu 

- ăn cá lóc nướng trui, bánh xèo nhân thịt vịt ... 

Không nhớ là còn ... tư vấn cái gì nữa, mà khi về Quang đòi lần sau về VN, SR phải đưa 

Quang đi một vòng miền Tây. Và SR hứa chắc như đinh đóng cột. 

Nhưng không còn lần sau nào nữa! Cách nay 5 năm, SR chỉ còn lo đặt nơi cho anh em làm 

lễ truy điệu NĐ Quang. Và ... ở nhà, pha 2 ly cà phê đen đậm, mời bạn, nhớ lại những 

chuyện hôm nào. 

Ngày Thục Quyên mất, SR đi viếng tang, làm thơ khóc bạn, thầm vái Thục Quyên về hội 

ngộ với Minh Thông, Đức Quang, Hữu Ý ... những người bạn tài hoa của Thụ nhân 1-2. 

SR 
 


