
                                                                          Sáu mươi năm cuộc đời 

Giấc mơ xưa 

Thời thơ ấu 

Xộc xệch quần xà lỏn luôn tụt dưới rốn, trần trụi lòi bộ xương cách trí, da ngăm 

như màu con cháu của đại gia đình các dân tộc miền núi, thằng nhóc nầy nhông 

nhông nghịch đùa cùng lũ trẻ làng không biết trời trăng. Sống đời tự do có lẽ nhất 

nhì so với bọn trẻ bên Châu Phi, sáng rủ nhau tắm biển, chiều tà cả bọn đi lăn đồi , 

đuổi đánh nhau quanh đường giao thông hào, lúc đói vào rú hái me, ra nương 

đào trộm khoai….và bao nhiêu trò trẻ con khác. 

Tuổi thơ vô tư như thiên thần bay lơ lửng, ngu  ngơ đến nổi mỗi lần mấy làng bên 

kia phá Tam giang bị máy bay ném bom là rủ nhau chạy lên đồi cát  nhìn nhà cháy 

, nghe đạn nổ mà lòng vui như đón pháo Giao thừa…  

Tiếc quá tuổi ngây thơ. 

 Không như lũ trẻ con cháu mình bây giờ, suốt ngày  gù lưng cỏng cặp chạy xô, lớn 

to xác có người yêu rồi mà còn bị mẹ đèo đi học. Nghĩ cũng tội nghiệp.  

Ngày ấy, đã hơn chục tuổi rồi mà chưa 

bao giờ nghe ai hỏi mai nầy làm nghề gì. 

Vì cả làng chỉ nghề: “đi biển”. Không mơ 

bác sĩ kỉ sư, chẳng ước làm cha làm cố, 

thầy bà cũng không tuốt… 

Còn ngày nay trẻ mới mẫu giáo đã biết 

mơ làm thầy, làm bác, ông kỉ, ông đốc, 

chú công an...Quê tôi phần đông đều 

cầu đẻ con trai nhiều, to khỏe để lớn 

lên theo cha ra khơi đánh cá, khỏi đói. 

       

                         Giấc mơ đương thời   

Riêng cha mẹ tôi đẻ được bảy thằng, cả làng ai cũng chắc sau nầy giàu to ,nhưng 

khổ nổi ông bà không chịu nghĩ vậy, chỉ mong con cái sau nầy được học hành tử tế 



dù có khổ cực, nhưng chẳng biết giúp con làm sao cả. Thỉnh thoảng nghe mẹ nói 

cố gắng học nghe con. Thế thôi. Bạn bè cùng lứa lêu lỏng cả mình cũng chả hơn gì 

chúng.  

Học hết tiểu học, cả xã khoảng sáu chục, làng tôi gần hai mươi đứa. Cả quận chín 

xã chỉ duy một trường trung học đệ nhất cấp có bốn lớp từ đệ thất đến đệ tứ, hai 

phòng xây và hai phòng tre nứa. Thi vào đệ thất lúc đó khó như vào trường Y bây 

giờ.  

Học hành lớ ngớ như rứa mà đậu , cả làng mừng vì chẳng có mấy vắt vào được 

trường quận. Ngày đầu chuyển cấp , đi học  mặc đồng phục áo trắng càng thấy 

mình đen thêm. Quen đi chân trần trên cát, nay mang dép nhột chân, chỉ đeo khi 

vào đến lớp, tan học xách dép chạy về. Quê một cục. 

Hết một năm trèo đồi cát ra vào trường mất 

gần tiếng rưởi, nắng như đốt, mưa rét ướt 

nhèm run cầm cập nhưng phải cố. Rồi hè năm 

ấy nghe ba mẹ bảo con có thích đi Nhà trường 

không, nếu muốn thì Cha sở cho đi, Cha bảo 

vậy. 

Trong xóm đạo  khoảng ba bốn chục gia đình, 

phần lớn cha con, ông cháu rửa tội cùng một 

lần, nay tôi được Cha sở chọn gởi đi Nhà 

Trường là may mắn lắm, cả họ bảo thế. Tôi 

cũng vui dù chưa biết ất giáp gì. 

 

     Cha LV Cao và Đoàn HTDC 

xóm đạo  

Từ đó mỗi chúa nhật  Cha đến dâng Lễ,  trong bửa ăn là tôi đứng bên quạt cho 

Ngài, ngoài làm mát còn đuổi ruồi. Ngài kể về việc đi tu, dần dần tôi được hiểu 

khái niệm đi Nhà trường là vào Tiểu Chủng Viện học cho đến Tú Tài toàn. Còn nói 

đến Huế, tôi không thích lắm vì phải bỏ bạn bè dưới quê, phải giả từ những đêm 

trăng sáng trai gái chơi ù mọi, trốn tìm , vật nhau … ,tối trời rủ nhau cầm đèn 

xuống biển bắt còng lên nướng, vui sao kể xiết…Bỏ mà đi sao đành. Tiếc quá! 

Nghĩ tiếc vậy nhưng chắc gì được, còn phải vào thử một tuần để được chọn. Và 

sau cái tuần thử đó, thằng nhóc nhà quê được làm Chú.  



 

         Trước Đài Mẹ TCV Hoan Thiện  

Tựu trường, rời cuộc sống “bán khai” hội 

nhập với “văn minh”phố thị, tưởng đâu chỉ 

có mình thôi, ai ngờ cũng có nhiều thằng 

giông giống, cũng lớ ngớ nói đặc giọng 

Quảng Trị như quê mình . 

 Sau một tuần là quen thân vui vẽ. Một bầy 

Ái An Bích Cao Công…….Chiếu Dung….. Con 

nít kết nhau dể vậy đó, cũng đùa nghịch la 

hét trong lớp, ra ngoài xô đẩy nhau nhảy hồ, 

xuống sân đá banh đánh nhau chí chóe …vui 

lắm. Thế là bớt nhớ biển quê hương. 

Ở Nhà Trường, ngoài những giờ học văn hóa như ngoài đời, còn có những giờ 

huấn đức của Cha Bề Trên. Lúc đầu như vịt nghe sấm, thế nhưng mỗi lần một ít, 

ngấm vào cho tôi biết mơ ước. Và chính nhờ có ước  mơ, cuộc sống chuyển 

hướng, nó đổi thay và lớn dần theo năm tháng .   

Phạm Thanh Cương 

 (Còn tiếp) 
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