
NHỮNG BUỔI CHIỀU 

Ngày xưa, 

Một ngày như mọi ngày, hơn chục phút thư giãn sau bửa cơm, các Chú lại lục tục kéo 

nhau về phòng ngủ. Giờ ngủ trưa, có Chú đọc sách, Chú khác giặt áo quần …. Một hồi 

chuông điện dài lôi các Chú ra khỏi giấc ngủ trưa nhiều mộng mị, sau vài phút trăn trở 

nướng thêm trên giường, rồi mọi người cũng vội vàng vào phòng “ ê tuýt” (phòng tự học) 

chuẩn bị cho hai tiết học buổi chiều. Đứa soạn bài, đứa ngồi vẽ, có đứa lại úp mặt trên 

bàn ngủ tiếp…  

Nữa giờ tự học qua mau, rồi mười lăm phút thư giãn ngoài hành lang trước khi vào tiếp 

hai tiết ban chiều. Văng vẳng đâu đây tiếng Thầy giảng bài, tiếng phấn viết cót két, tiếng 

sột soạt của bàn ghế. Lật qua lật lại những trang sách xào xạc, tất cả tạo nên một bầu 

không khí rất học trò, rất các Chú!  Thế là xong buổi học chiều, các Chú lại kéo nhau vào 

nhà ăn chiều “gút tê” cái kẹo, ổ mì ngọt… dằn bụng trước khi ra sân chơi . 

Có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ngày: từng nhóm một, bên này đá 

banh, chổ kia bóng chuyền, đằng sau kia gần nhà bếp là bóng rổ. Nghịch đuổi nhau đá 

bóng xuống hồ nước bao quanh nhà nguyện, giành  nhau nhảy tỏm xuống, vui mà thêm 

mát!( cũng vì nghịch nhảy hồ mà có nhiều Chú “bị về” đó). 

Vào những hôm trời mưa rét phần đông quây-quần trong nhà chơi, nào bóng bàn, nào đá 

cầu, rơ tong, cắt tóc… Chú lớn tập tạ, mấy nhóc ra sân bóng té nước nhau thay vì đá 

bóng, tuổi hiếu động mà!. Sau chơi đến tắm, chen nhau dưới những vòi sen nước mát 

lạnh, hò hét vang trời, bát nháo không nơi nào bằng, lại có Chú lề mề ham chơi chỉ tắm 

qua loa, tóc còn dính bùn … 

Hết chơi, các Chú quay lại phòng “ ê tuýt”, chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Đây có lẽ là 

giờ tự học dễ chịu nhất trong ngày, có Chú soạn bài, có Chú làm thơ, vẽ hình, luyện 

chưởng, viết thư …. 

Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn tối, mọi người lật đật gấp vội sách vở ùa 

vào nhà cơm. Cứ bốn Chú một bàn, lúc nầy bụng đang đói cồn cào nên các Chú “làm 

việc” thật cần mẫn.  Giờ ăn tối thường thinh lặng để nghe đọc sách. Giọng đọc sang sảng 

rõ ràng của chú lớn nổi bật trên mớ âm thanh đều đều bất tận của sắt thép do muỗng nĩa 

va chạm nhau, khiến người giàu tưởng tượng liên tưởng đến một thứ lò rèn: các Chú đang 

được rèn luyện nhân bản và đạo đức. Thật vậy, cho đến giờ sáu chục tuổi rồi mà những 

bài học nhân bản đạo đức đó vẫn còn vang vọng đâu đây trong tiềm thức của đời làm 

Chú. 



Sau cơm tối các Chú có mười lăm phút để đi dạo. Từng nhóm hai, ba người… rảo bước 

trên sân cỏ, đi dọc hành lang, qua những lối mòn trong khuôn viên chủng viện nhỏ to tâm 

sự, thi thoảng vang lên tiếng cười đùa vui vui.  

Giờ cầu kinh ban tối, gần nửa tiếng, kết thúc một ngày dài. Sau đó, tất cả quây quần bên 

khuôn viên tượng Mẹ, ở đó những lời cầu nho nhỏ, những bài hát ân tình mẹ con vang 

lên trong bầu khí yên-tỉnh khi màn đêm buông xuống. Cho mãi đến tận bây giờ mỗi lần 

nghe các bài hát Salve Regina…trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ….ôi sao thân 

thương quá, tâm hồn lại bay về bên ngôi trường chủng viện thân yêu ngày ấy...  

Chuỗi ngày dài đó, - với những tiết học, những giờ huấn đức, những cuộc trò chuyện, 

những chiều vui nhộn trên sân cỏ. Và vượt lên trên tất cả, đó là món ăn thiêng liêng bằng 

những giờ linh hướng, suy gẫm nguyện cầu -, đã biến đổi các Chú thành những chất liệu 

mới: những thanh gỗ mới, những chiếc đinh, những cây cột góp phần xây dựng căn nhà 

chung, là Giáo-hội, vững bền. 

Hôm nay , 

Chiều Chúa Nhật , 

Bữa cơm trưa ở nhà Ông Bà Nội cũng vừa xong, - ngày chúa nhật, chúng tôi có thói quen 

dùng cơm chung ở nhà Ông Bà Nội -, các cháu nhỏ thế-hệ mới đưa nhau ra vườn nô đùa, 

người lớn hơn tiếp-tục câu chuyện bỏ dở bên tách cà-phê và chiếc bánh ngọt: chuyện của 

mỗi nhà, chuyện thời sự trong tuần, chuyện giàu sang nơi Âu Mỷ, chuyện đói nghèo tận 

Châu Phi… 

Những khác biệt nảy sinh những suy nghĩ trái ngược để giải-thích việc làm của Thiên 

Chúa. Cuối cùng, Ông Nội cho rằng tất cả đều là mầu nhiệm đức tin, bởi vì việc của 

Thiên-Chúa thì làm sao trí tuệ cũa con người hiểu thấu được! Ngoài kia tiếng đùa giởn 

của các cháu, trong nhà tranh luận nhỏ to. Ôi bầu khí gia đình thật đầm ấm, hạnh-phúc! 

Trên đường về nhà, mình nghĩ lại tất cả đều là Hồng-ân: Ông Bà Nội tuy đã lớn tuổi 

nhưng vẫn còn khỏe mạnh minh-mẩn, hưởng niềm vui tuổi già bên đàn con cháu sum 

vầy. Mấy đứa em cũng khôn lớn, có chổ đứng trong xã-hội, các cháu nhỏ khỏe mạnh vui 

vẻ, học hành thoải mái. Sống bên nước ngoài gần cả bốn chục năm mà vẫn còn giữ được 

truyền thống tốt đẹp ngày xưa, tình cảm gia-đình ngày thêm thắt chặt, đúng là Hồng-ân!  

Chiều thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư . 

Hai giờ trưa vừa trở lại phòng mạch, một vài bệnh-nhân đã đợi sẵn trước cửa. Mỗi người 

một phòng khám, cả hai vợ chồng cứ thế mà làm việc cho tới chiều tối. Bệnh-nhân lấy 

hẹn từ trước, nhờ vậy công việc tương đối thoải mái. Buổi chiều cứ thế trôi qua: khám 



định kỳ cho những người bị áp-huyết cao, bị tiểu-đường, phong thấp nhức mỏi, khám đau 

bụng tiêu chảy vì ngộ thực, cắt chỉ cho các vết thương vừa mới được khâu lại tuần trước 

... Đôi khi cũng phải gọi xe cấp cứu cho những trường hợp đột quỵ hay nhồi máu cơ tim 

hiểm nguy. 

Trong giao tế thường ngày với bệnh nhân, không ít lúc gặp những điều khó chịu, nhưng 

mình cũng cố gắng vui vẻ, cảm thông cho họ; kết quả nền giáo dục chủng viện là ở đó ! 

Hệ thống bão hiểm xã hội ở Pháp khá tốt, ai cũng được chính phủ trả 65%, 35% còn lại là 

do các bảo-hiểm tư-nhân, tự mình mua lấy hoặc do nơi mình làm việc mua giúp. Người 

nghèo thì được hưởng100% bảo hiểm của nhà nước. 

Chiều Thứ Năm, 

Buổi chiều thư giãn trong tuần. Làm việc buổi sáng xong, mình về nhà ăn qua loa những 

gì mà Anh Thơ  đã soạn sẳn, chạy vội tới câu lạc bộ quần vợt. Cũng còn nôn nóng y như 

ở chủng-viện trước giờ ra sân. Tình Yêu thể thao cũng bắt nguồn từ dạo ấy. Tới sân bắt 

tay chào hỏi rồi cùng giao đấu. Bọn chúng tôi, năm sáu người, chia nhau hai sân, chơi - 

nghỉ, chen lẩn những câu chuyện tiếu-lâm, chuyện thời-sự, chuyện xe cán chó…. Nhờ thế 

mà xác hồn thần trí thoải mái để quên đi những phiền toái cuộc đời mà ai cũng phải đối 

diện.  

Chiều tối về nhà chuẩn bị cơm nước, đợi Bà Xả đi làm về. Bửa cơm tối, thêm gia vị 

chuyện trong ngày, chuyện con cái, chuyện bệnh-nhân, chuyện thời-sự , và cũng không 

quên thêm “sao lúc nầy ê ê gáy, nhức cái cẳng, răng lay lay...” 

Chiều thứ Sáu , 

Như mọi chiều thứ Sáu của mười mấy năm nay, rời xe điện ngầm, tôi đi thẳng tới bệnh 

viện Lariboisiere ở Quận Mười thành phố Paris, vào phòng cấp cứu, mặc vội chiếc áo 

blouse, cô y-tá đợi chuyển hồ sơ bệnh lý của một bệnh-nhân mới. Có lúc bệnh nhẹ, 

nhưng đôi lần rối bời chỉ định giải-quyết những bệnh tai biến mạch nảo, nhồi máu cơ tim 

chết người, phải đếm từng giây giành giựt với tử thần.  

Rồi cứ thế, buổi chiều qua mau: lại khâu vết thương, bó bột khớp xương bị trặc ...vừa làm 

vừa chỉ cho các em sinh-viên năm tư mấy “kinh nghiệm Thầy học được”. Thời gian trôi 

nhanh, đã gần 35 năm rồi, xưa mình như các em đây, một sinh viên trẻ, ham học chất đầy 

nhiều mộng ước mà trong đó ước nguyện lớn nhất là được trở về góp phần cho quê-

hương Đông Hà, Cam-Lộ yêu thương... 

Chiều Thứ Bảy, 



Chiều thứ bảy cuối tuần, hai vợ chồng thường đi chợ phố Tàu ở quận 13 thành-phố Paris. 

Ở đây tập trung bên hai con đường là những siêu-thị và quán ăn. Người Việt một ít, phần 

đông là người Hoa, hầu như họ có khiếu về thương mại, còn người Việt mình thì lo 

chuyện học-hành nhiều hơn. 

Siêu-thị bán đủ thứ cá thịt, gia-vị và đặc-biệt là đủ các loại trái cây quanh năm được nhập 

từ Á Châu, Nam Mỷ, Do-Thái ….Nhìn sắc mặt người Châu Á quen thuộc mà cứ tưởng 

như đang sống ở Việt-Nam, chả bù cả tuần tiếp xúc người Tây khác chủng. 

Paris chiều nay, ngồi nhớ những buổi chiều của ngày xưa thân thương ấy hòa trộn với 

hình ảnh của bóng hoàng hôn hôm nay làm dậy lên trong lòng một cảm giác vừa mơ 

màng vừa thực tế, vừa xa vắng vừa gần gũi, chẳng biết diễn tả thế nào cho đúng. Duy có 

điều nó đem lại cho mình niềm vui và sự bình an sâu thẳm! 

Tuổi sáu mươi ngồi nhấm nháp hương vị ấy, kỉ niệm một thời bên nhau, kể cho nhau 

nghe, bạn cũ bạn mới; chuyện những buổi chiều mãi mãi vương vấn trong tôi. Bóng 

chiều ngã dài trên con lộ… 

Paris, cuối tháng chín. 

Trần-Minh Phước 
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