
HẢO! 

"Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như 

thế nào" 

Trước đây, Long ít gặp và tiếp xúc với Hảo, vì nó học lớp A,mình lớp B. 

Hơn nữa thời gian tu học của mình quá ngắn ngủi để có thể kết thân với 

nhiều người. Sau 1975, nhân một chuyến về làng, Long thấy Hảo, Mai 

nam Hùng và thầy Nguyễn Luận uy nghi trong những bộ áo dòng. Cả 3 

đang giúp xứ tại họ đạo Thanh Hương, quê của mình. 

Một thời gian sau, khi quyết định bỏ nghề dạy học để trở về Húê và qua 

những sinh hoạt của lớp HT67, Long mới có dịp tiếp xúc với Hảo nhiều 

hơn, tình thân cũng gắn kết từ dạo ấy và tình bạn trở nên thắm thiết một 

cách tự nhiên. Chơi với nhau, dần dần mình khám phá nó thật sự là...hảo 

như tên gọi của mình!  

+Từ một thầy ĐCV, qua những dịp giao lưu giữa các hội Dòng trong địa 

phận, đùng một cái vào ngày lành tháng tốt năm 1981, nó kết duyên vợ 

chồng với soeur Tuyết thuộc dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Cả lớp ngở 

ngàng! 

+Trong gia đình, Hảo sống thanh đạm và rất ít quan tâm đến tiền bạc. Lạ 

ở chổ chưa bao giờ Long nghe nó than khổ và thiếu dù gđ nó vẫn còn 

bao vất vả. Hay thật! 

+Không kinh qua giảng đường đại học nhưng trình độ tiếng Anh tiếng 

Pháp của Hảo khá chuẩn. Sống giữa lòng TP Húê khi mà du lịch và 

khách sạn phát triển như nấm sau mưa, nó làm lễ tân khách sạn một thời 

gian ngắn rồi nghỉ. Hình như Hảo không chịu được những mặt trái của 

kinh doanh và sợ rằng bụi trần có thể làm vẫn đục tâm hồn nó. Thật lạ! 



+Trước đây, mình với Hảo dắt díu nhau đi học vi tính. Giờ này trình độ 

của mình vẫn I tờ.Riêng nó có thể thiết lập và điều hành một trang web 

của HT67 với nội dung rất phong phú và đa dạng. Đây thật sự là món ăn 

tinh thần bổ ích và là cầu nối thân tình giữa chúng ta. Giỏi thật! 

+Hiện nay, cùng với Cha Nguyễn Luận, Hảo còn phụ trách chương trình 

Thăng Tiến Hôn Nhân và nó trở thành một diễn giả nổi tiếng, thường 

xuyên vào nam ra bắc để tổ chức hội nghị. Quá tài! 

Các bạn rất thân mến! 

Chúng ta đang chuẩn bị cho tập san 60 năm Cuộc Đời, lần giở lại những 

trang sách của tập kỷ yếu 42 năm Hoan Thiện 67 mà Hảo là đạo diễn 

chính,mình thật sự cảm phục tài năng và sự hy sinh của nó. Mình muốn 

viết những dòng tâm tư trên đây như một lời cám ơn chân thành của 

gđ67 đối với đóng góp của Hảo cho những sinh hoạt chung, dù qua trang 

viết đơn sơ này mình không thể nói lên tất cả. Long thân chúc Hảo và tất 

cả các bạn bước vào tuổi 60 với nhiều niềm vui, hạnh phúc và dồi dào 

Ân Sủng. 

Hảo ơi! Để kết thú, Long xin mượn một câu quảng cáo trên tivi để nói 

với Hảo: "Dù bạn không cao, nhưng tất cả cũng phải ngước nhìn". 

Nguyễn đức Long 
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