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                                                                        Giấc mơ xưa (tiếp) 

                                                               
Mơ đổi đời 

Đang ngụp lặn ở cái xó xỉnh chẳng ai biết đến, một kiếp người làm thầy 

“đơn độc” giữa quê hương, bị cuốn theo dòng đời vô định…chẳng biết 

sau sẽ ra sao...Thế mà đang đường đường chính chính là ông thầy lại 

tụt xuống làm chú thợ. Có ngược đời như vậy không? Cái thợ đặc biệt 

đẩu tiên ra đời sau bảy lăm. Thợ quay. Sau ni gặp anh em, hỏi ra toàn là 

thợ đụng cả. Mới biết “thầy thợ thợ thầy thời thế thôi”.   

Cái giấc mơ “thợ” nầy cũng manh nha từ dạo 

huấn luyện ở “quân trường Đống Đa” lận. 

Ủa, nhiều lúc các con ngạc nhiên hỏi, sao mà 

trường ba chi cũng dạy cả… 

Mình phán luôn “học thầy không tầy học 

bạn” và dịch luôn cho nó hiểu, bạn ba ai cũng 

là thầy của ba cả cho xong, chứ kể ra chúng 

cũng khó hình dung ở giáo dục vào cái thời 

“đỉnh cao” nầy được. 

 

Chuyện là một chiều đông năm chín mươi thế kỉ trước, biển vào mùa 

Đông Bắc rét thấu xương, chưa đến năm giờ mà trời đã ảo ảo vắng hoe. 

Đang ngồi buồn, bổng cái cậu giao liên ốm nhếch lờ mờ mang thư đến. 

Rỏ tên Vũ Quang Hà từ Sài Gòn gởi tới, mừng lắm, lâu ni biết ở trong nớ 

mà chẳng rõ lộ mô. Mà sao hắn biết mình ở quê, lại làng xã nay đã đổi 



tên rồi…Thắc mắc cứ nối tiếp, nhưng chỉ duy một điều chắc chắn là hắn 

vẫn nhớ tìm mình. Biết sao tả hết nổi vui hôm đó.  Dấu chân thời Đống 

Đa ùa về suốt đêm, muốn tâm sự nhưng vợ chẳng hiểu mô tê, chỉ nằm 

im đếm từng kỉ niệm, nhâm nhi tiếng mưa tí tách thì thầm ngoài hiên, 

lòng dạ thêm bồn chồn. Hè tới quyết dốc lòng vô hắn. 

Ngày xưa nghe Thanh Tuyền kêu: “Mỗi năm đến hè lòng man mác…” . 

Buồn thiêt. Nhưng mà hè ni thì vui thật, vì chờ mãi nửa năm giờ mới 

tới. Cộc cạch lắc đùng, mất hai ngày vô được Sài Gòn, tới Trương Định. 

Chừ quên mất không biết cục vui hôm hai thằng gặp lại to cở mô, nếu 

vẽ lại cứ cho là hết tờ róc ki cũng còn nhỏ. 

Cuộc hội ngộ đại gia đình sau mười lăm năm bên 

bờ kênh Nhiêu Lộc, hai bác, các em nhắc lại thời 

Quảng Trị, Đà Nẳng…kể luôn cái thời cụ bỏ “tá” 

xuống “binh tam”(em binh nhì) ra Bắc mười mấy 

năm, cười ra nước mũi. 

Lần đầu thấy hòn ngọc viễn đông, như hai lúa 

lên phố, ngạc nhiên cái gì cũng to, cao, sáng lạ 

lùng. Riêng chiếc vespa của hắn cũng hay hay, 

muốn chạy thì phải dìu nó nằm nghiêng nghiêng, 

mất phút sau mới chịu bịch bịch  nghe cũng oai. 

 

Nói đáng tội chứ lần đầu trong đời nhờ con xe nầy mà được rảo khắp 

phố phường, biết REX bên trong lạnh ngắt, lính gác cấm đeo dép tông 

Lào, loại xịn nhất thời đó ở Huế mình mua tận Lao Bảo…mang vào. 

Chuyến đó lần đầu tiên gặp lại đủ các quan thầy Gioan, V Hùng, 

Thủy.Nếu khi ấy không vào thăm Hà thì làm sao mà biết Đơn Dương, 

người em đẹp trai ân tình, qua chuyện, biết ngoài nghề thuốc tây ra, 

mới rồi chú thêm thợ quay. Luôn dịp nhờ Dương tìm giúp tìm ống kính 



rộng máy ảnh Pratica về nâng cao tay nghề. Sau một hồi tâm sự, Dương 

phân tích cái hay cái hót của quay phim, hứa sẽ giúp mình chuyển qua 

camera, đã biết chụp rồi thì học quay không khó. 

 

Ảnh: Vào nghề, chụp ảnh mẫu. 

Hè 1970 

Nhớ chuyện chụp bóng hồi chủng viện, vẫn 

nhớ như in những tấm ảnh ngày xưa là nhờ 

chú Pierre Hà, chôm của bố được cái máy 

Canonnet hiện đại, lúc nớ hiếm lắm. Thầy 

chột dạy trò mù kỉ thuật. Một trò một thầy 

phang đại. Thế mà ảnh nào cũng rỏ đẹp, mù 

không sang. Ba sáu pô lấy lại mười tám đôi 

mươi là đạt. Phá dần thì nên thân, theo nghề 

là vậy đó.  

Biết rành rồi, thỉnh thoảng mang máy “thầy”  

về thăm nhà. Nhờ vậy mới có những tấm ảnh vô giá chất đầy kỉ niệm 

gia đình mình, nay nhiều máy móc tân kỳ làm sao dựng lại được cảnh 

nầy?  

Ở quê, hồi ấy mấy ai qua đời có ảnh thờ, chỉ có bài vị với mấy câu chử 

Hán thay vào. Và hơn thế nữa, riêng tôi chính nhờ biết từ nghề nầy mà 

đã thay đổi được cảnh sống gia đình.Ra về, mang theo những ý tưởng 

của Sài Gòn. Chạy vạy bán nhà. Hè năm sau vào lại, cùng Đơn Dương vi 

vu khắp Sài Gòn đến tận Rạch Giá, Hà Tiên học quay. Trở lại trường quê, 

lơ thầy theo thợ được một niên học. Và rồi không ngờ cái “nghiệp 

chướng” đó đã kéo mình lên, từ ông thầy làng bị lôi lên phố làm thợ. 

Người thợ quản một rừng thầy, ôi nhiệm mầu! Ước nằm mơ cũng chưa 

chắc được gặp. Và rồi cũng nhờ đó lê theo một đại gia đình “dân tộc” 

đổi đời.  



 

Ảnh: Gia đình sum họp Tết Giáp 

Dần 1974 

 

         Ảnh: Gia đình đoàn tụ Mừng 

Thọ, Hè 2010 

Nghe nói bên Tây sau năm chục năm là bạch hóa hồ sơ. Mình nay đã 

sáu chục rồi, dịp nầy  ghi lại mấy dòng cho anh em cùng nhau tìm lại 

dấu chân kỉ niệm trường xua, và qua đó chúng ta cảm ơn nhau, cảm ơn 

tình thầy, tình bạn, tình anh em đã một thời gieo ước mơ, dìu dắt, sẽ 

chia, biết đâu lở mai nầy …… 

Giấc mơ xưa vẫn còn đó, của tôi của chúng ta, ai mà không có? Làm sao 

quên được giấc mơ xưa? 

Huế 

Phạm Thanh Cương 
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