
            

                            TÂM SỰ MỘT LOÀI HOA RỪNG 
 
       Kính chào Qúy Đức Ông , Qúy Cha và đại gia đình Hoan Thiện 
67 . 
       Đã nhiều lần tôi muốn cầm bút viết lên những tâm tư của mình 
để được chia sẻ với gia đình Hoan Thiện 67 nhưng vẫn còn e ngại . 
Tuy hơi muộn mong đại gia đình HT67 cho phép tôi một góc nhỏ 
trên trrang HT này nhé . 
       Tôi mang tên một loài hoa rừng là hoa Ngọc Lan còn phu quân 
tôi tên của một bài hát nỗi tiếng có câu : Cao ngất Trường Sơn đã 
nhiều lần động viên tôi viết bài với chủ đề 60 năm cuộc đời . 

       Có lẽ tôi mang tên một loài hoa rừng nên bản tính của tôi hơi 
rụt rè ít nói . Mỗi lần nhìn phu quân đi Hội ngộ tôi rất muốn đi  
nhưng rồi ngày đó cũng đến . Tháng 7 năm 2010 Ban Mê đăng cai, 
nhiều lần suy nghĩ và được sự động viên của cha Anh cùng hai anh  
Dũng Chiếu , tôi rất nôn nao và hồi hộp để rồi một lần trở về gia 
đình Hoan Thiện vì Ban Mê đăng cai tôi cũng có chút tự tin hơn .  
 

         
     
Việc gì đến rồi cũng sẽ đến , ngày lên đường đi dự Hội Ngộ Nha 
Trang có hai cháu con của anh Dũng và anh Chiếu , thế là tôi có hai 
trợ thủ đồng hành . Chúng tôi đến trước một ngày để sắp xếp công 
việc , khi bận rộn thì thôi nhưng rãnh rỗi một chút tôi lại suy nghĩ  
không biết ngày mai gặp hai cha ở Quãng Thuận và Huế và đại gia 
đình Hoan Thiện 67 như thế nào đây . 



         Đúng 3 giờ đoàn cha Cao đến trước , xuống xe cha đã hỏi : Có 
phải phu nhân Trường Sơn không . Có khỏe không , chắc mệt lắm , 
đăng cai mà . Cha Anh giới thiệu cho đoàn biết anh chị em và các 
cháu ở Ban Mê Thuột . Cha Cao nói : Chị em làm quen với nhau đi , 
thế là chị em phụ nữ tay bắt mặt mừng nói chuyện với nhau như đã 
quen biết nhau , hỏi thăm sức khỏe con cái , làm ăn . . . sao mà thân 
thiết đến thế . 
        Kế tiếp là đoàn Sài gòn đến cũng rộn ràng vui vẻ không khác gì 
đoan cha Cao , người đầu tiên tôi gặp là anh Viết Hùng , nhìn khuôn 
mặt có cái gì giống nhạc sĩ Trịnh công Sơn nên cùng với anh chớp 
một tấm hình lưu niệm . 
 

   
 
Cuối cùng đoàn ở Huế đã đến , người đầu tiên bước xuống xe tôi 
thấy một người có vóc dáng như người nước ngoài , tôi hỏi Trân vợ 
của Trương Minh Phương cho biết đó là cha Luận . Cha cùng đoàn 
hỏi thăm anh chị em và các cháu Ban Mê . Thế là cuộc gặp gỡ ban 
đầu đã qua và mọi người về các phòng đã được sắp xếp . 
       Những ngày Hội ngộ ở Đại chủng Viện Sao biển Nha Trang sao 
trôi qua nhanh đến thế , mỗi lần ngồi nhớ lại tour du lịch Hòn Mun 
lênh đênh trên biển cả hay đến động Thủy cung và ngắm những 
phong cảnh hữu tình . Không bao giờ quên được những buổi sinh 
hoạt dưới sự quản trò của anh Hòa , sao mà hồn nhiên vô tư đến thế. 
Nhìn anh Đức Long sinh hoạt với các cháu như một đoàn thể đã 
được thành lập từ lâu . 



                       
 
    Năm 2011 lại một lần nữa tôi đi Hội Ngộ chủ đề 50 năm Hồng Ân 
Hoan Thiện đã để lại cho tôi những kỷ niệm , xúc động nhất mà 
không bao giờ tôi quên được về thăm đền Thánh Tôma Thiện ở 
Quãng Trị thắp nén hương tưởng nhớ người tử vì đạo . 
     Hôm nay hồi tưởng về những ngày đã qua , dù thời gian đã trôi  
nhanh nhưng không bao giờ quên những ngày ấy : 
           Hoa Ngọc Lan :  Trắng thơm giọt sữa trời cao   
                                       Lẫn vào ngọn lá rì rào thắm xinh 
                                       Hương nồng đã quyện vào nhau 
                                       Xin làm ngọn gió trong lành trời cao . 
 

        
   
 
                                                     Ngọc Lan Ban Mê Thuột             
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