
SÁU CHỤC….” CHUYỆN NHỎ “. 

 

Đúng là chuyện nhỏ khi nhìn lũ trẻ ríu rít rủ nhau mừng thọ dưới con mắt của người có tuổi đời 

đã bảy lăm ,tám mươi. 

         Nhưng không hề nhỏ, khi đám nhỏ lên ba lăm bốn mươi. 

        Thôi thì tới đây miễn bàn về to to, nhỏ nhỏ nữa chỉ ráng điểm lại một vài ‘mốc thời gian’ 

Theo ông cha ‘xưa bày,nay làm’, khi bước vào tuổi 60 là đến lúc HƯỞNG THỌ.                                                                              

Không như nhạc sỹ Y Vân trong bài Sáu mươi năm cuộc đời, ông chia làm ba mốc, mỗi lần 

là 20 năm, và cứ tưởng  như mốc  ‘20 năm cuối là bao’là  hết đường gở ??? Có lẽ vì thế mà ông 

đã lo vội vàng ‘ đi về nơi xa ‘ sớm!!!. 

        Riêng tôi, quen tật hay nghiệm, nghiệm tới nghiệm lui thì e rằng phải nâng mốc lên 30 năm 

mới đủ. Vì như anh em thấy đó, tụi mình bi giờ vẫn còn “sung” đấy thôi, chưa chịu “20 năm cuối 

là bao”, trừ một số ít anh  em đã tin lời  Y Vân mà đi sớm……….    thì đành chịu !!! 

       * Khi miền Nam Việt Nam bước vào nền Đệ nhất Cộng hòa (55) thì đa số anh  em mình 

‘oe..oe’ chào đời. Tuổi thơ của tôi thật yên bình trong xóm nhỏ, ngây ngô rảo đến trường làng . 

        *Đến thời Đệ nhị Cộng hòa , đất nước bất an (67) là lúc tôi núp bóng từ bi trong Tiểu chủng 

viện và cứ thế’ núp’: 

 

        Qua thời trẻ trai  làm ‘chú’            

 

           Rồi làm ‘thầy’                               



 

          *Lúc miền Nam tập tểnh bước vào xã hội chủ nghĩa (75), tôi vẫn ráng núp thêm được ba 

năm. 

Rồi từ ấy đốt áo, lò mò bước vào đời sau 23 năm yên ả. Nhưng vào đời, khá hụt hẫng khi phải 

lăn lộn trong một môi trường lạ lẫm. Thật quá vất vã để làm quen với hai tiếng  “kiếm cơm” mà 

lâu nay mình chưa hề nghĩ tới…giờ thì phải ” đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có mà ăn “. 

 “Lâu rồi đời mình cũng qua”. Sau sáu, bảy năm lò mò để vượt qua hết mốc đầu :30 năm.        

Lật qua mốc mới :  30 năm sau. 

  Đến khi miền Nam bắt đầu thấm đòn xã hội chủ nghĩa (84) thì cũng là lúc mà tôi bị hạ đo ván 

buộc phải ký’ bản án chung thân’ thề sống, thề chết để được ‘yêu nhau trọn đời’. 

        Lỡ ký rồi thì phải theo, vì từ khi có trí khôn đã được dạy như vậy rồi mà. Bởi vậy phải hy 

sinh tất cả, mở mắt chỉ nghĩ đến  “CÀY” thôi. Cày, cày không biết mệt mỏi. Cày mọi lúc mọi 

nơi, chẳng thèm ngơi nghỉ…..mong sao gầy dựng tổ ấm gia đình bé tẹo nầy. 

       Trời thương , sau 15 năm vất vã 

     có được một gia đình êm ấm.               

       Và đến gần hết mốc 30 năm sau lại 

       thêm được một gia đình nho nhỏ trong  

       một gia đình nhỏ ấm êm  .                          



                                                                           

       Mọi toan tính vẫn chưa dứt, mà có bao giờ chịu dứt đâu, đời  là thế ! Nhưng chả riêng gì tôi, 

mà tất cả anh  em , sau một thời gian dài bươn chải cố cho giống người ta, cho bằng người ta, 

còn ráng sức cho hơn người ta nữa…..cuối cùng  rồi cũng cảm thấy mình đã ‘ tới tuổi ‘:                            

TÌM ĐẾN NHAU. 

       Thời  công nghệ thông tin phát triển, khi mà nhà nhà,người người có điện thoại, ý tưởng của 

Cha Dung thêm i-meo lớp …qua đó anh em gần xa đã  kết nối với nhau  xây dựng được MỘT 

ĐẠI GIA ĐÌNH . Gia đình HT67. 

                                 

 

Tìm về bên nhau … ……Niềm vui nối tiếp niềm vui…… Hạnh phúc tràn đầy hạnh phúc. 

 Và rồi từ đó chúng ta đã có nơi để anh em cùng chia bùi xẽ ngọt…có chổ để anh  em tâm sự 

cảm thông …và để anh  em tìm lại được những mãnh ghép một thời bị mai một theo dòng 

đời.………….” S  Ư  Ớ  N  G  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” (trích : vợ Ái ). 

Trong lúc anh  em đang chuẩn bị lên chương trình đến Cha Cao Quảng Thuận : nào là viết bài 
cho tập san tuổi 60, chuẩn bị họp mặt cuối năm Chúc Thọ nhau, chia vui với bạn Phú lên chức ‘ 
Ôn Cố‘, mừng cho Cha Cao, Cha Anh vượt qua 20 năm sống đời tận hiến …..và khấp khởi cùng 
bước tới  mốc 30 năm cuối đời. Riêng chúng tôi, lại một lần nữa , vội vả gói ghém hành trang lê 
bước ‘ về nơi xứ lạ ‘, âm thầm đối mặt với “ 30 năm cuối là bao “ xa xăm”…lòng ngập tràn chới 
với. Chẳng biết có còn sức để thi gan cùng tuế nguyệt,  lúc mà tuổi già ngày càng chồng chất 



thêm ? Biết vậy đó, nhưng thôi đành nuôi hy vọng vì. ……”chúng con xin phó thác  cuộc đời 
còn lại trong tay Ngài”. 
 

  
   Mốc 30 năm cuối trước mắt, không biết chúng mình lật được bao trang giấy mới tinh nầy. 

Đành rằng đợi thôi. Cuộc sống trải qua đã nói lên : 30 năm đầu và 30 năm kế tiếp tất cả là  

HỒNG ÂN  thì 30 năm sau nầy cũng không đổi. Ước mong sao mỗi lần sang trang nhắc nhau 

viết thêm lên đó : Tôi là thành viên của đại gia đình HT67 và luôn hạnh phúc khi sống có anh  

em vì TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN. 

   Sài Gòn, mùa ‘rặn’ tháng 10/2014 

  Nguyễn Viết Hùng 
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