
TÂM TÌNH CỦA CÔ VỢ CHÚ “TIỂU” 

        Trước hết cho phép con được kính chào quý cha, anh chị em 
trong lớp HT67. Có sự gợi ý của anh Cương em xin mạo muội nói lên 
tâm tình của cô vợ trong những lần hội ngộ. 

         Xin được tự bạch em tên Nguyễn Thị Hồng, cô giáo làng đã nghỉ 
hưu là vợ anh trong nhóm HT 67. Đố các anh chị biết là ai? Cảm nghĩ 
của em thật là hạnh phúc khi có mặt tại các dịp hội ngộ do lớp HT 67 
tổ chức. 

         Bắt đầu cuộc hành trình đến với HT67 đã được gần 10 năm tại 
Sài gòn. Ông xã em hình như tiếp cận với lớp hơi muộn màng so với 
các anh chị khác. Vì cuộc sống mưu sinh cũng như chưa có thông tin 
liên lạc như bây giờ. Ban đầu, em hơi ngỡ ngàng, e ngại vì đối tượng 
mình chưa bao giờ gặp. Nhưng càng về sau, mỗi lần gặp anh chị em 
thấy vui vẻ, thân thương, gần gũi như là anh chị em ruột trong nhà. Có 
sao nói vậy anh chị em đừng cười em nhé ! Ấn tượng đầu tiên là vào 
nhà anh Gioang gặp vợ anh, chị rất nhiệt tình, niềm nở đón tiếp. Rồi 
đến chị Xuyên, chị Nhung quá vui vẻ tay bắt mặt mừng tại Dìn Kí… 

            Sau đó ra Quảng Thuận anh chị em hội ngộ tại giáo xứ cha 
Cao. Đặc biệt ngài quan tâm ra tận cửa xe bắt tay hỏi han từng người “ 
Đây vợ ai?” xoa đầu từng cháu hỏi thăm con ai, cháu ai vô cùng thân 
thương trìu mến. Lo bữa ăn giấc ngủ cho anh chị em trong đoàn. Khi 
ra về ngài còn đem bánh cho các cháu nhỏ nữa. 

            Lần hội ngộ tại Nha Trang, Đại chủng viện Sao Biển do cha 
Ngọc Anh đăng cai. Mỗi cha một vẻ, nhưng cùng một sự vui tươi 
nhiệt tình, niềm nở giống hệt nhau, ngài có một sự trầm tư trong suy 
niệm, rất hiền hòa. Khi xem lại cuốn kỷ yếu nhớ ngài trong bài viết “ 
Đường cong và đường thẳng” Một con người khả ái khiêm tốn, đáng 
yêu trên con đường Chúa chọn làm linh mục. 

           Tiếp tục hành trình ra 
Huế, đoàn ghé xuống giáo xứ 
cha Luận, ngài đón tiếp ân cần, 
sắp xếp chỗ ngủ cho các chị, 
chăm chút từng người ăn có 
ngon không ?  ngài giới thiệu 
món nem nướng đặc sản của 



Huế, nào là thịt cầy nữa… nhiều quá ăn không hết. Ngài còn hướng 
dẫn tham quan “ Thành phố ma” khi hoàng hôn buông xuống cảm 
nghĩ của em thấy nơi đây thật đẹp nhưng hơi rùng mình gai ốc nổi lên 
vì sợ. 

           Trở lại Huế lúc nào anh chị Cương, anh chị Long mời về nhà 
trong tư thế đón tiếp nồng hậu, vui ơi là vui. 

            Tại La Vang nào là chị Tuyết (Hảo), chị vợ anh Phương, chị 
vợ anh Thuận, Hòa, vợ anh Chiếu, vợ anh Xuân, vợ anh Đặng Hòa . 
vợ anh Lượng… ngồi tâm tình bên nhau. 

           Hội ngộ lần 2 tại La Vang, em bận không đi được tiếc lắm, ấn 
tượng nhất em nhớ mãi là chị Cúc vợ anh Long gọi điện thoại hỏi 
thăm “ ba năm mới có hội ngộ sao không đi” hai chị em tâm sự với 
nhau một lúc. Tuy không đi nhưng em thường mở mạng xem vidio 
cuộc hội ngộ diễn ra như thế nào. Ấn tượng tiếp theo là gặp Điền 
(Chiếu) tâm sự với nhau em cảm phục tấm lòng quả cảm, của chị đến 
với anh Chiếu và cả một đoàn thê tử của anh. Đúng là người vợ người 
mẹ đích thực, không như câu “ bánh đúc có xương” mà thiên hạ 
thường hay ví von. 

           Kính thưa quý cha và các anh chị em thân mến ! 

Các anh đã u 60 rồi, còn chị em chúng em cũng ngoài 50 . Bà nội, bà 
ngoại cả rồi. Rồi mai đây kẻ còn người mất, không biết có còn gặp lại 
nhau không, nên ý anh Hà và ban tổ chức muốn phát hành 1 cuốn kỷ 
yếu hay lưu niệm cho lớp hết sức cần thiết. Cầu mong ý nguyện thành 
sự thật 

          Kính chúc quý cha, quý anh chị em HT67 và các con, các cháu 
tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc. Nguyện cầu Thiên Chúa, Mẹ La Vang 
cho con cháu lớp HT67 có thêm nhiều ơn gọi. Mở đầu Thầy Sơn con 
anh Phú và các hậu duệ cứ nối tiếp nhau mãi mãi. 

               HT 67 tuyệt vời. 

               Kỷ yếu vang vọng “ ngời ngời” khó phai. 

Nguyễn Thị Hồng 
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