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SỚ TÁO QUÂN
Táo Quân Hội Ðồng-Hương Trà-Vinh
Phi trường phong-tõa.
Chứng khoán thị trường
Phải ngưng hoạt động.
Quân đội báo-động.
Tình-trạng chiến-tranh
Ngay trên xứ Mỹ.
Tổng-Thống George Bush
Ðang thăm Texas
Phải trở về ngay
Tìm phương ứng phó.
*
Muôn tâu Thánh-Thượng
Nước Mỹ còn đương
Trong cơn khũng-bố
Lại càng thêm khổ
Vì nạn Anthrax
Bỏ vào bao thơ
Hại người nhận được.
Một bà người Việt
Tên Nguyễn Kathy
Không hiểu tại sao
Chết vì Anthrax!
Nhân viên bưu-điện
Lo-lắng đão-điên
Phải uống thuốc ngừa
Vi-trùng Than độc.
Thành-phố New-York
Chưa hết hoang-mang
Bệnh Than, khũng-bố
Thì tháng Mười hai
Lại một máy bay
Ðâm nhào xuống phố
Lửa cháy ngập trời
Khói đen mù-mịt
Hàng trăm người chết.
Lo sợ chưa hết
Thì trước Giáng-Sinh
Trong một chuyến bay
Phát giác một người

Muôn tâu Thánh-Thượng
Thần là Táo-Quân
Ái-Hữu Ðồng-Hương
Trà-Vinh Hiệp Hội,
Hăm Ba Tháng Chạp
Tiết Ðông Tân-Tỵ
Thần mới quá giang
Nằm trong kiện hàng
Li Gởi Tiền Lẹ
Ðể cho khỏi xét
Hành-lý lôi thôi
Hầu tới thiên-đình.
Cho kịp cẩn tấu.
*
Muôn tâu Thánh-Thượng,
Ngọc-Hoàng Phu-Nhân,
Nam Tào, Bắc Ðẩu
Văn võ bá quan,
Thiên-Lôi thần Sét.
Năm nay thế-giái
Khói lửa ngập trời.
Khũng-bố Trung-Ðông
Ðánh vào nước Mỹ.
Vào sáng thứ ba
Mười một tháng Chín.
Hai chiếc máy bay
Ðâm vào Nữu Ước.
Lửa khói ngụt trời.
Rất là kinh hãi.
Ba ngàn người chết.
Xác mất tăm hơi
Nằm trong gạch vụn.
Cùng lúc cùng ngày,
Lầu Ngũ Giác Ðài
Cũng bị tấn công
Phi-cơ khũng bố.
Thêm một chiếc khác
Rớt ở Pennsyl
Vài trăm người chết.
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Ðang châm chất nổ
Giấu trong đế giày.
Thật là phước may
Không thì máy bay
Nổ tung lần nữa!
*
Nước Mỹ tuyên-bố
Ðánh trã tới cùng
Tiêu-diệt khũng-bố
Ðứng đầu danh-sách
Là người Á-Rập
Triệu-phú cha truyền
Tên Binladen
Vốn căm thù Mỹ
Ðã từng đặt bom
Trung-tâm mậu-dịch,
Những tòa đại-sứ
Mỹ ở Phi-Châu.
Cũng như mang mìn
Ðâm vào hạm Mỹ.
Bao-che chứa chấp
Là nhóm Taliban.
Afghanistan
Bị Mỹ dội bom
Bằng pháo-đài-bay
Là Bê Năm Hai
Tơi-bời hoa-lá.
Chưa tới một tháng
Nhóm Taliban
Xách vội xà-rông
Tìm đường tẫu-thoát!
Liên-minh Phương Bắc
Tràn chiếm Kabul
Dân chúng vui mừng
Thoát gông hà-khắc.
Quân Mỹ lùng bắt
Trùm Binladen
Nhưng y trốn kỹ
Chưa biết ở đâu?
Thỉnh thoãng tung ra
Băng thâu chưởi Mỹ!
Cuộc chiến chưa tàn
Ông Bush còn hăm:
"Tới ai kế tiếp?"
Saddam Hussein
Liền được nhắc tới

Cái tội từ chối
Ðuổi hết nhân-viên
Kiểm-tra nguyên-tử.
*
Muôn tâu Thánh-Thượng,
Thế-giới năm qua
Tang thương khói lửa
Khũng-bố giết người
Bom đạn tơi bời
Nhà tan cửa nát.Kinh-tế vì vậy
Xuống dốc quá chừng
Nhất là Hi Tech
Những hảng Dot Com
Ðóng cửa dẹp nghề
Nhân viên thất nghiệp
Nên chẵng dám tiêu.
Mùa Lễ năm nay
Bán buôn tệ hại
Ai ai cũng ngại
Không dám đi chơi
Du-lịch hết thời
Hotel ế-ẫm!
*
Trở về Việt-Nam
Cố-hương hạ-thần
Trong năm Con Rắn
Cũng lại tai-ương
Bão-bùng lụt-lội.
Hiệp-thương Việt Mỹ
Mặc dù chiến-tranh
Mỹ vẫn thông-qua
Ban-hành tức khắc.
Cá tra Catfish
Xuất cãng ào ào
Chở qua nước Mỹ.
Còn trong quốc-nội
Tệ đoan xã-hội
Vẫn còn dẫy đầy
Ma-túy xì-ke
Mãi-dâm, bịnh Aids.
Dẹp ở xóm này
Lại qua xóm khác!
Quốc-Hội họp hành
Sửa nhanh hiến-pháp
Cho hợp tình-hình
Giao-thương thế giới.
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*
Qua chuyện cộng-đồng
Người Việt Bolsa
Chuyện dài nhiều tập!
Thống-nhất cộng-đồng
Chưa thấy tới đâu?
Lại thêm hội mới.
Qua chuyện buôn bán
Ở xứ Bolsa
Thì vẫn tà tà
Chợ mới mọc ra
Cạnh-tranh ráo riết.
Cũng đở người dân
Ðược mua giá hạ.
Phát thanh, phát hình
Ra nhiều đài mới
Thông-tin thương-mại
Hội-thoại, diễn-đàn
Nổ như pháo Tết
Nghe rất vui tai
Nghe qua rồi bỏ!
Trong năm vừa qua
Nhiều tướng băng-hà
Trở về cát bụi.
Tướng Minh đi trước
Tổng Thiệu theo sau.
Ôm mối hận lòng
Ðến thác tan chưa?
*
Muôn tâu Thánh-Thượng,
Về chuyện hội nhà
Hội Trà-Vinh ta.
Năm rồi đón Tết
Tân-Tỵ thật vui
Văn-nghệ tưng-bừng
Lì-xì, chúc thọ
Con nít vui cười
Cụ già cãm-động.
Ðặc-San Trà-Vinh
Phát-hành rộng-rãi
Bài vỡ đăng-tải
Ðều của đồng-hương
Muôn hoa muôn sắc
Hay dỡ vẫn là
Hoa trái vườn nhà!
Ðặc-San năm nay

Là năm thứ nhì
Hứa hẹn ly-kỳ
Nhiều bài độc đáo
Văn-chương miệt vườn
Ðọc hoài không chán.
Hè thì picnic
Ở chốn công-viên
Ðồng-hương cùng nấu
Mang đến thức ăn
Sơn hào, hải-vị
Cũng không ngon bằng!
Ðố vui để học
Ðịa-danh Trà-Vinh
Phát thưỡng con em
Học-hành xuất sắc
Cờ tướng, cờ người
Thi đua, đấu trí.
Dưa hấu ăn đua
Rất là vui nhộn!
Muôn tâu Thánh-Thượng,
Danh-sách đồng-hương
Lên tới Ba Trăm
Cuối tuần gặp gỡ
Ở Phố Bolsa
Nơi nhà Văn-Bút,
Hàn-huyên tâm-sự
Tích cũ, chuyện xưa
Nhắc hoài không hết
Uống trà kể tiếp.
Mệt thì ngắm tranh
Những hình ảnh cũ
Hình bóng quê nhà
Chứa chan kỹ-niệm.
*
Muôn tâu Thánh-Thượng
Năm nay đi đường
Bằng những máy bay
Rất là khổ ãi.
Nên thần quá giang
Trốn trong kiện hàng
Li Gởi Lẹ Lẹ.
Nên chẵng mang theo
Quà dâng Thánh-Thượng.
Xin Ngài thông cãm
Xính xái cho thần
Trước khi cáo-từ
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Trở về hạ-giới
Trước thềm năm mới
Nhâm-Ngọ Good Year

Kính chúc Ngọc-Hoàng
Sức-khõe khang-an,
Sống lâu triệu tuổi.

Tết Trà Vinh
Minh Dao
Tháng Giêng ăn Tết ở nhà.....

Trà Vinh năm 66, năm sau tôi lại phải ra
đi, phục vụ ở một tỉnh miền Trung,
nhưng đến năm 73 tôi lại quay trở lại,
thành ra tôi như người trở về quê quán
của mình, vì vậy mà những kỷ niệm Trà
Vinh đã theo đuổi suốt cuộc đời tôi. Ở
đó, có quá nhiều chuyện vui, và một ít
chuyện buồn, dĩ nhiên, như con sông có
lúc nước lớn lúc nước ròng vậy. Kỷ
niệm về ngày Tết,
tôi có hai cái Tết
liên tiếp nhau ở
xứ Trà Vinh, xin
kể ra đây để
chúng ta cùng nhớ
lại chốn quê
hương mà m0t
thời chúng ta đã
sống cùng nhau.

Như câu thơ dân gian xưa cũ, người
mình không giống nhiều dân tộc khác là
mặc dù chúng ta thưởng Xuân, nhưng
luôn luôn nói là Ăn Tết, vì chỉ có cách
diễn tả ấy thì mới nói lên hết niềm vui và
nỗi lòng ngập tràn hạnh phúc trong ba
ngày đầu Xuân. Tức là chuyện ăn uống
cung đóng vai trò hết sức quan trọng
trong những ngày thiêng liêng của dân
tộc mình. Ðể chuẩn bị cho bữa ăn ngày
Tết, mỗi miền, mỗi tỉnh đều có những
đặc sản của mình, nhưng ở Trà Vinh, về
việc ăn uống ngày lễ Tết, có nhiều món
ăn phải đặt hàng trước cả tháng từ nhiều
nơi. Như con đuôn, sinh ra và lớn lên
giữa củ hủ của cây chà là; hay con cua
gạch son miệt Cầu Ngang và vùng biển
Ba Ðộng, con cua mà phần gạch đỏ ao
chiếm gần phân nửa cái mai của nó;
hoặc trái dừa sáp miệt Trà Cú, Cầu kè,
có ruột đặc sệt chất kem dừa ngọt lịm
hay hạt gạo thơm miệt Tiểu Cần vân
vân.....và vân vân. Người dân Trà Vinh
luôn luôn hãnh diện về sự phong phú
nầy, vì những thứ đặc sản kể trên chắc là
ở khắp mọi miền quê hương, không ở
đâu có thể tìm thấy được đầy đủ và ngon
như ở xứ mình.

Hình ảnh hai cuộc
đời.
Mùa Xuân năm 1975
Tết Nguyên Ðán đầu năm 1975 diễn ra
tưng bừng như mọi cái Tết khác theo
truyền thống dân tộc. Sáng mồng một,
tôi cũng theo thiên hạ xuất hành đầu năm
ra con đường chính, mang tên ông vua
mở đầu nhà Nguyễn là đường Gia Long,
hầu hết các cửa hàng dọc hai bên đường
nầy đều treo pháo dây, pháo nồi, từ nóc
nhà xuống tới mặt đường, từ tiệm nhang
Tài Hiệp đến tửu lầu Thiên Huê......
Pháo nổ rân trời, liên tiếp nhau, xác pháo
đỏ rơi đầy hè đường và mùi nồng nồng

Tôi không sinh ra và lớn lên ở cái tỉnh
nằm giữa hai con sông Tiền và Hậu nầy,
chỉ vì công vụ mà trôi nổi đến xứ sở có
ao Bà Om với chùa Ông Mẹt. Nói theo
Phật pháp thì đó là chữ Duyên. Tôi đến
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của thuốc pháo quyện khắp không gian
lành lạnh buổi sáng sớm mùa Xuân
khiến cõi lòng mọi người đều cảm thấy
hưng phấn. Ai cũng vui cười hớn hở mỗi
khi gặp nhau và cùng trao đổi cho nhau
những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp
nhất.

trong bàn Mạc Chược. Mấy môn nầy thì
ăn thua nhau có chừng mực và vui nhiều
hơn là sát phạt. Còn những tay có máu
cờ bạc, muốn ăn thua đậm đà hơn thì
phải mò vô trường gà Thanh Lệ, có đủ
thứ độ lớn nhỏ cả ngày, nhưng cũng phải
biết chút ít về nghệ thuật nuôi gà, biết
coi chưn coi cẳng, coi cách ra đòn của
nó cũng như đá gà cựa hay gà dao, hoặc
chấp nước một ăn ba hay có khi ăn tới
bảy vân vân.....

Cùng với tiếng pháo là tiếng trống múa
lân tùng cheng lắc cắc cheng, tùng
cheng.... Con Lân có cái đầu hùng vĩ với
cái sừng đen to tướng ở giữa và cặp mắt
lồi luôn luôn lay động và cái đuôi dài
thậm thượt có vãy lóng lánh uốn éo lẹ
làng, lúc cất đầu lên cao, lúc gục đầu
xuống thấp, nhịp nhàng theo tiếng trống,
còn ông địa thì mặt mày hớn hỡ với nụ
cười muôn năm trên môi, tay thì quạt lia
quạt lịa như để chắc chắn cái chuyện là
mình đã xua đuổi hết tà ma, bảo đảm
bình an, vui vẽ cho mọi người. Màn múa
lân thường có những hồi cụp lạc giựt gân,
mà đám trẻ luôn luôn chờ đợi là khi lân
leo lên cột để lấy phần thưởng và lạy
mừng tuổi lẫn cám ơn gia chủ. Ðến màn
nầy thì trống lân đổi sang nhịp nhanh
như thôi thúc lung tung lung tung lung
tung... xèng.....

Ðang theo dõi đoàn múa lân, thì gặp một
nhóm những người bạn dạy học ở trường
Trần Trung Tiên, chào hỏi chúc tụng
nhau xong, họ lôi tôi theo đến nhà anh
giáo Ðồng ở xóm piscine. Sau đó thì
rượu vào lời ra, và khi hết lời ra rồi thì
tới hát hò. Chúng tôi đồng thanh hát một
bài hát lạ lùng là chỉ có mỗi một câu:
Dum ga li gá li gá li dum ga li gà li dum,
và lại tiếp tục dum ga li gá li gá li
dum......Bài hát nầy, cho tới nay tôi cũng
không biết xuất xứ từ đâu, cũng như
không biết là còn có nơi nào hát nữa hay
không, chỉ thấy lời hát vui nhộn và làm
cho bầu không khí thêm tưng bừng. Sau
đó là quay đầu gà. Quay đầu của con gà
luộc đựng trong cái dĩa nhỏ, đậy cái
chén lên trên. Quay xong thì mở chén ra.
Mỏ gà hướng vào ai thì người ấy phải
uống một ly rượu đế thứ thiệt trong khi
những người còn lại thì vừa vổ tay cổ võ,
vừa hát dum ga li gá li dum....Hát chán,
thì chia thành hai phe, bên thì Vân Tiên
cỏng mẹ chạy ra, gặp chú chà và cỏng
mẹ chạy vô. Phe kia phải hát đáp lại Vân
tiên cỏng mẹ chạy vô, sôi ruột ồ ồ cỏng
mẹ chạy ra.. v. v, cho tới khi phe nào
thua thì toàn ban Vân Hạc phải uống cạn
ly đầy......Trò chơi hát thơVân Tiên nầy
thường phải bắt đầu bằng cách bắt thăm,
xem bên nào được hát trước, và dĩ nhiên
là hát vần A, tức cỏng mẹ chạy ra, vì vần
A phong phú hơn, ít bị bí và thua cuộc
như vần Ô.

Dọc theo vĩa hè con đường lớn nầy, phía
nhà sách Thanh Tâm còn có những sòng
Tài Xỉu và Bầu Cua Cá Cọp, để khách
du Xuân thỉnh thoảng dừng chân để thử
thời vận, xem hên hay là xui đầu năm
mới. Chuyện cờ bạc cũng thuộc một
trong những cái thú vui không thể thiếu,
đối với nhiều người trong dịp đầu năm.
Ra ngoài đường thì cờ bạc như vậy. còn
ở trong nhà thì phải lo điều khiển bốn
ông tướng Xanh Ðỏ Trắng Vàng, lúc thì
Tới Xắn lúc lại Tới Quan, Tới Chon, tới
phối, hay Tới Cu Ki .....lúc thì cũng rát
quá và rát hoài để cuối cùng là Ðứt
Chến; hoặc thâm trầm hơn thì học chữ
Nho với Văn Sách Vạn cùng với Bốn
Mùa và Tứ Quý, Trung Phát Bạch v..v.
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Ăn nhậu, cờ bạc cả ngày cũng sẽ thấy
cần phải vận động. Sân Tennis Trà Vinh
cũng là nơi quần tụ anh tài. Ngày khai
vợt đầu năm, bác Tám Khánh nhân danh
hội quần vợt, lì xì năm mới cho đám
cháu nội ngoại của bà Tư giữ sân, xong
là bắt đầu những mách đánh độ. Sân Trà
Vinh không có truyền thống sát phạt
nhau như ở những sân tennis của các
tỉnh lớn, nhưng trò chơi nào cũng phải
có chút xương máu thì đấu thủ mới cố
gắng hết mình. Cho nên những độ tennis
đầu năm cũng xôm tụ hơn bình thường.
Nổi tiếng Gà Ðá Ðộ của sân nầy phải kể
là bốn chiến tướng Tư Thanh tâm, Thiếu
Tá Hòa, Trưởng Ty Ðiền Ðịa với Phó
Chí. Thiếu bốn tay này thì thường bầu
không khí không sôi nổi lắm. Ðặc biệt
lần ra quân đầu năm nầy còn có cả hai
hão thủ từng đoạt giải miền Tây là Ngà
và Lắm, Ngà đánh tay mặt trong khi
Lắm thì thuận tay trái. Nhờ vậy mà khi
đánh đôi, họ ít bị lủng ở giữa.....Nhờ hai
tay nầy mà bầu không khí trong sân sôi
nổi thêm, và tiếng hoan hô cổ võ càng
rầm rộ thêm.

mãi đến nay, chưa bao giờ chúng tôi còn
được ăn ngon như vậy. Sân nhà có sẵn
đủ mọi thứ rau thơm, nhất là hẹ, còn thịt
luộc thì cũng là heo nhà, và tép thì ăn tới
đâu, vớt tới đó, vì con nước đang lớn,
mương nước chạy sát hè nhà, tép ruộng
theo con nước vào nhiều như là tép nuôi
sẵn vậy, cứ dở xà-ngom lên là có tép
sống để nhúng dấm ngay trên bàn ăn.
Mạnh ai nấy cuốn với bánh tráng và
chấm tương đậu phọng.... Ðặc biệt là
món tráng miệng cũng cây nhà lá vườn.
Năm đó hai cây vú sữa trước nhà sao mà
sai trái lạ thường. Trái ở dưới thấp thì
vói tay, còn trên cao thì hái bằng lồng.
Thật là một thứ trái cây tuyệt trần, từ cái
tên, cho đến hình dáng, màu sắc lẫn
hương vị ngọt ngào của nó......Viết
những dòng nầy, tôi nhớ đến gia đình
chú năm Trạm, người đồng nghiệp thật
tốt bụng, đã cho tôi và gia đình những kỷ
niệm Tết nhà quê thật êm đềm ấm cúng
đó.
Mùa Xuân năm 1976.
Bến Giá rét mướt đò thưa
khách sang.....(lời hai của
bài Tiếng Còi Trong
Sương Ðêm)

Buổi chiều thì kéo đến nhà Phó Chí để
xoa mạc chược, tới nơi thì tôi thấy đã
chực sẵn những anh hùng xoa nắn, nào
Cò Trương, Tùng, Tỷ...... Thay phiên
nhau mà xoa nắn những con bài vuông
vắn. Hội mạc chược nầy thường chơi
theo lối cỗ điển, tức khi nào kiểng nhà
thờ của Cha Hồng đổ hồi lễ nhất thì mới
tan hội.

Như bạn đọc đã biết
chuyện đổi đời sau cái Tết
tôi vừa kể ở trên. Cuối
tháng 4 năm 75, CS mien Bac toàn thắng,
tháng sau đó, tôi cùng bao nhiêu quân
công cán chính khác của chế độ cộng
hòa được nhà nước cho đi học tập, vì chỉ
sau một đêm 30 tháng 4, chúng tôi đã trở
thành kẻ thù của nhân dân.....Mùa Xuân
năm 76, lạnh hơn mọi năm, có lẽ là vì
vừa lạnh khắp không gian vừa lạnh cả
cõi lòng. mà lạnh thật, vì người tù của
chế độ thì chân không giày, và che thân
chỉ có cái quần xà lỏn, nói như một cán
bộ nhà nước CS đã sữa thơ Kiều là :

Sang ngày mồng hai, cả gia đình tôi
được mời đi ăn Tết nhà quê. Nói là nhà
quê, nhưng Bàng Ða, Phước Hão trên
đường xuống Cầu Ngang cũng không xa
thị trấn Phú Vinh là mấy. Nhà nông thì
có vườn tược chung quanh, mương nước
chạy ngang chạy dọc. Ngoài món bánh
tét đặc sắc, ăn như món ăn khai vị trong
khi chờ đợi món chính là gỏi cuốn mà
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Bắt phanh trần phải phanh trần,
Cho mai-dô mới được phần mai-dô.

ý tôi, không muốn có chuyện thăm nuôi
chi cả, vì thật lòng tôi không muốn ai
nhìn thấy mình sa cơ thất thế đến như
vậy, cho nên chỉ thấythản nhiên hay
đúng hơn là vui mừng.... vừa phải, vì ít
nhất thì cũng không phải đi phá rừng,
đẽo cột cho chúng cất nhà cũng như sẽ
có niềm vui của một người được nhìn
thấy bè bạn của mình vui vậy.

Những ngày đầu tiên đời lao tù của tôi
diễn ra ở khám Trà Vinh, sau đó là trại
Cam Son gần Dừa Ðỏ, và cuối cùng là
biển Ba Ðộng, nơi có hai nhà tù tên là
Bến Giá và Cây Me, cách nhau không
quá vài ba cây số. Là vùng mật khu
trước đây. Vùng sình lầy và đầy dẫy loại
cây mang tên là cây giá, mọc xen lẫn với
bần, đước, mắm....

Sáng mồng một, giờ ăn vẫn như thường
lệ, tức tờ mờ sáng, khoảng 5 giờ, nhưng
hôm nay cần xé đựng cơm có phần
đầy hơn, và thau đựng thức ăn thấy
có vài miếng thịt mỡ nổi lềnh bềnh.
Mỗi khẩu phần được chia độ vài ba
miếng thịt mỡ, mỗi miếng chừng
bằng lóng tay, đặc biệt còn có thêm
một thau bắp cải xào với mở hành
nữa mới thật sự là phồn vinh, đúng
là ăn Tết. Mà thật vậy, nếu hàng ngày,
chúng tôi ai cũng thuộc lòng cái câu con
gì nhúc nhích là ăn được thì bữa cơm Tết
được như vậy cũng là khá lắm rồi.....

Tôi bẫm sinh thường có tính lạc quan,
luôn luôn tự an ủi mình để vượt qua
những hoàn cảnh ngang trái, khó khăn.
Những ngày lao động từ nhẹ đến nặng,
những bữa ăn thiếu thốn đến sinh phù
thủng, những đêm luyện tập yoga và
thức học thuộc lòng 3254 câu thơ Kiều,
và chép trở lại trong quyển tập học trò
32 trang mà tôi lén lút ghi nhật ký những
ngày đáng ghi nhớ, trước khi trả quyển
thơ quý báu ấy cho người đồng cảnh ngộ
là những chặng đường mà tôi đã đi qua,
trước khi đến cái Tết năm 76.

Mặt trời vừa vượt lên khỏi đọt cây chà là
bên hông trại thì từ con đường đất đỏ
duy nhất ngăn cách láng trại với những
căn nhà của ban quản giáo, một đoàn
hàng chục người hầu hết là phụ nữ với
trẻ em, quần áo đủ màu, tay xách nách
mang, gồng gánh quà cáp cho những
người cha, những người chồng của họ
đang chịu thân phận tù đày. Ðây phải là
chuyến đò thứ nhất, rồi còn chuyến thứ
hai, thứ ba..... cho những người phải lặn
lội đường xa, từ Vĩnh Long, Sa Ðéc, từ
Long An, Saigon.....nữa

Chiều 30 Tết, những anh đội con (gọi là
đội con, vì có anh mới chừng 13 tuổi, và
từng thiếu ăn, nên súng vác trên vai mà
mũi súng thì lòng thòng gần sát mặt đất)
được lịnh ban quản giáo, lùa tù về trại
sớm hơn giờ thường lệ, còn cho phép ra
bờ sông bến Giá để tắm rữa thoải mái,
chớ không lùa thẳng vô chuồng như
thường ngày. Tắm xong, anh đội tập họp
lại và thông báo cho biết là ngày mai,
mồng mốt Tết, cho mấy anh được nghỉ
ăn Tết, không phải đi lao động, mà còn
được nhận thăm nuôi nữa, để cho mấy
anh thấy ân huệ của đảng và nhà nước
(tù già tù trẻ gì thì bọn ban đội đều kêu
là anh cả).

Một ngày miễn lao động để ăn cái Tết
đầu tiên trong tù, cũng là ngày tôi có
thời giờ để suy nghĩ và xúc động. Suy
nghĩ về thân phận con người, về cái lẽ
thường tình như:

Thôi thì ai cũng phấn khởi, riêng phần
tôi, gia đình ở xa, và vợ tôi cũng đã biết
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Thiên thượng phù vân như bạch y
Tu du hốt biến vi thương cẩu

kỹ càng, trước khi được phép nhận và
mang vào trại. vì vậy nên không hơn nữa
giờ là người tù bị đuổi trở vào, thân nhân
họ phải lầm lũi quay lưng đi để nhường
chỗ cho đợt tù khác mà thân nhân của họ
còn ngồi chờ đợi quanh căn chòi dùng
vào việc thăm nuôi nầy. Thường thì
người đi thăm khóc thút thít, nhưng cũng
có khi người tù chai đá cũng không đè
nén được tiếng nấc cũng như ngăn được
những dòng nước mắt của mình, cho dù
là ngày Tết.

Và xúc động vì là lần đầu tiên, sau hơn
nửa năm tù tội, được cán bộ CS cho
nghe nhạc vàng, thay vì chỉ có ba bài
chống Mỹ cứu nước mà chúng tôi đã
nghe đến ngao ngán, trừ các lời hai của
chúng do người dân miền Nam đặt lại.
Các lời hai nầy, chúng tôi phải hát thầm,
vừa đủ cho nhau nghe để cho mình cũng
có chút nụ cười đầu Xuân:

Khoảng 4 giờ chiều là hết giờ thăm nuôi.
Tôi ngồi ở cửa láng trại nhìn từng người
tù đang đi từ đàng xa, tay xách gói quà
trên đường về trại. Nhiều người cặp mắt
đỏ hoe, về tới trại mà cũng chưa hết cơn
xúc động.....Nhưng dù sao, họ cũng thấy
ấm lòng hơn bao nhiêu anh em khác
được mệnh danh là con bà phước hay
còn là tù mồ côi như tôi chẳng hạn.......

- Ở tận lưng quần anh có lát...... Sau
lưng anh cũng lát tùm lum.... Không có
tiền mua dầu xức lát......Trời đất ơi...trời
đất ơi
- Ði thăm chồng bồng con theo làm chi?
Ðường xa để nó khóc nó la lu bù, bồng
con về đi em.....
- Má mầy đau không tiền mua thuốc
uống, có năm trăm mầy đi lắc bầu cua,
còn ba trăm mầy lại dẫn vô trường
đua....Chết mẹ nghe con, đừng bày đặt
xài tiền..... vân...vân

Giờ cơm chiều là 5 giờ, tức mỗi ngày có
hai bữa ăn vào lúc 5 giờ, bữa cơm chiều
mồng một Tết trong trại tù thật sự là
long trọng. Có gần như đủ mọi thứ ở
ngoài đời, và lại phong phú nữa, vì nhiều
người nên nhiều món, mà có những món
không thể để dành được lâu ngày, nên
chia nhau ăn một lần cho thỏa mãn cơn
thèm muốn. Trà sen, trà bông lài, thuốc
lào, thuốc đầu bằng..... toàn là những thứ
hiếm quý. Tôi có cảm tưởng là bữa cơm
chiều mồng một nầy, bọn tù mồ côi như
chúng tôi mới thấy là vĩ vèo, và ăn ngon
miệng, còn những bè bạn được thăm
nuôi, đứa nào cũng như là vẫn còn mừng
mừng tủi tủi cái chuyện gặp nhau và có
lẽ đầu óc cũng còn vương vấn chuyện ở
ngoài đời, nên cứ ép tụi tôi ăn, còn họ thì
ngồi kể đủ thứ chuyện nhà chuyện cửa,
chuyện là sắp tới đây sẽ có đại ân
xá ..vân...vân....Cơm của nhà bếp tù, lần
đầu tiên dư thừa và được mang xuống
trại heo của bọn cán bộ quản giáo.

Hai bài nhạc vàng mà nha nuoc cho phát
thanh trên đài giải-phóng của ho (lại
phải nói lái) trong ngàynghỉ đầu năm
nầy gây cho tôi nỗi xúc động thật sự là
bài nhạc ngoại quốc có lời Việt mở đầu
như sau : Ngồi gần bên nhau cất tiếng
ca....vui mừng chan hòa... Thật là xót xa
vì cái hình ảnh ngồi gần nhau ( tức gần
gủi người mình yêu thương), để cùng
nhau hát, trong hoàn cảnh ở trại Cây Me
cũng như trại Bến Giá lúc bấy giờ, chỉ là
thiên đường trong ão mộng.....Bài thứ
hai cũng là nhạc ngoại quốc có lời Việt
với tựa đề là Trở về mái nhà xưa: Về đây
khi mái tóc còn xanh xanh, ...........Ôi
lãng du quay về điêu tàn.........
Ðoàn vợ con tù được gặp chồng, gặp cha
dưới sự quản lý tốt của các cán bộ quản
giáo. Quà cáp cũng được chúng lục xét
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Kể lại chuyện nầy khi thời tiết bên ngoài,
nơi tôi đang sống cuộc đời thứ hai, là 15
độ dưới số không, khắp mặt đất một màu
trắng của tuyết, màu trắng thật trong
sạch và bình yên, nhưng cũng thật xa lạ
với mùa Xuân trên quê hương của chúng
ta, chưa kể là sáng ngày mai, lại phải đi
kéo cày trả nợ, vì mồng một Tết của
chúng ta ở đây có ai mà quan tâm? Phải
cám ơn bà xã nhà tôi, là ít nhất ngày tết
tha hương năm nào chúng tôi cũng có
bánh tét khéo tay làm lấy của bà ấy, đủ
để cúng giao thừa và rước ông bà với

đám con, đám cháu, ngoài ra hương
Xuân còn có chăng chỉ là vùng kỷ niệm,
những kỷ niệm vẫn mãi vang động dù đã
qua hơn một phần tư thế kỷ. Tôi có đứa
em gái, chắc có cùng một thứ bịnh, có
lần kể với tôi là hể nó nằm chiêm bao,
cho dù là mộng đẹp hay là ác mộng, thì
chỉ thấy toàn là những chuyện xảy ra ở
bên nhà chớ chưa lần nào thấy chuyện
xảy ở hoàn cảnh viễn xứ bây giờ.
Minh Ðạo

MỘT THỜI KỸ NIỆM:
TRƯỜNG THÁNH GIOAN
LÊ THỊ DUNG
Tôi trở lại Trà Vinh sau nhiều năm xa quê-hương. Bây giờ quê nhà vẫn đẹp, mát mẽ hơn
với màu xanh của cây bàng, rộn rịp hơn, ồn ào hơn vì xe dream quá nhiều và dân cư đông
đúc, tuy nhiên những hình ảnh ngày nào khi tôi còn ở đây hầu như biến mất.
Con đường hàng me (nơi đây là chỗ mà hầu như có đầy đũ các trường học) mà ngày xưa
tôi cặp sách đến trường. Có một chùa Ông Mẹt rộng lớn, rất nhiều tượng Phật và thật
nhiều cây cổ thụ. Rồi đến nhà thờ Trà Vinh, bây giờ nhà thờ vẫn uy-nghi, đẹp hơn với hai
hàng dương từ ngoài cỗng vào nhưng im lìm vì không còn hình bóng của nam nữ họcsinh
của trường học quanh nhà thờ. Tôi muốn noi� đến trường Thánh Gioan,trường học được
vinh-dự mang tên một vị thánh.
Trường được thành lập từ năm 1953 và không biết
giãi-thể ngày nào sau năm 1975. Ban đầu trường
chỉ là một dãy nhà lá gồm các lớp học từ lớp 6 đến
lớp 9. Cố-vấn trường là cha sở, thường được gọi là
ông Cố Trầu vì ông thường ăn trầu, sau này là Cha
Hồng, trẻ hơn và cũng khó hơn.
Chắc các bạn không sao quên được một tập-thể
giáo-sư hùng mạnh của nhà trường, họ hầu hết đều tốt-nghiệp ở Mỹ và Pháp mà tôi nghĩ
rằng bây giờ khó tìm lại một thành phần giáo-sư như vậy, tôi muốn nói đến:
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- Hiệu-trưởng của trường, thầy Lê Văn Cận, ngoài chức vụ điều hành tổng quát, Thầy còn
dạy Pháp Văn. Ngày xưa học hai sinh ngữ Anh và Pháp, lớp học với thầy học-sinh học
rất là nghiêm-túc, vì thích học và nễ mặt thầy.
- Thầy Lê Văn Sáng, vừa dạy Pháp Văn lại còn phụ-trách sổ sách kế toán, người rất đạo
mạo, vui vẻ song rấtlà nghiêm túc. Học sinh cũng sợ thầy lắm nhất là những người đóng
học phí trể.
- Thầy Albert, dạy Anh Văn, thầy này rất đẹp người, vui vẻ,dạy rất hay (tiếc rằng ngày
xưa tôi học quá kém.
- Thầy Nguyễn Văn Ấn, giáo sư dạy toán số một của trường. Thầy dạy tỉ mĩ giãng thậy
kỹ, mong học sinh hiểu được bài học, song thầy quá lạnh lùng và quá nghiêm khắc. Học
sinh sợ thầy lắm và tôi cũng vậy!
- Thầy Dương Tấn Huấn, thường gọi là Anh Năm Truy Phong (biệt hiệu của thầy), đây là
giáo-sư Việt văn, luôn luôn mặc đồ trắng. Người phong-nhã, lịch-sự, vui vẻ nhưng không
kém phần nghiêm nghị. Thầy dạy rất hay, chúng tôi say mê nghe thầy giãng nhất là về
truyện Kiều.
- Thầy Nguyễn Hữu Phát, giáo sư Sữ Ðịa. Thầy này hiền như Bụt. Giờ học của thầy học
sinh hay ồn ào vì thầy có một giọng nói trầm trầm lại thường ngồi hơn là đi lại trong lớp,
nên học sinh ít chú ý. Do đó học sinh học dốt Sử Ðịa, tôi là điển hình (mà điều này tôi
thật ân hận sau này!)
- Bà Trần Minh Ý, thường được gọi là Cô Tám Ý hay Cô Cúc, dạy Pháp Văn, cô cũng rất
vui vẻ, dạy như người nước ngoài (giống như đầm).
- Thầy Nguyễn Văn Nam, dáng người thật cao, vui tánh, thường hay cầm cây roi (nhưng
không đánh ai cả), dạy Ðạo Ðức, Công Dân. Thầy thật cơĩ mở và yêu học sinh lắm. Thầy
còn phụ trách dạy nhạc nữa.
- Thầy Lê Văn Xe, dạy Pháp Văn và Lý Hóa, ông này khó lắm, người mập và lùn, học
sinh sợ lắm!
- Thầy Nguyễn Văn Phước dạy Vạn Vật...
Và còn rất nhiều thầy nữa mà tôi không nhớ rõ. Sau này có nhiều giáo-sư trẽ, giõi như
thầy Nguyễn Văn Quới dạy Toán, Võ Kiên Chi, Nguyễn Văn Thức và cô Lê Ngọc Tuyết
v.v...
Tôi không sao quên được khoãng thời gian học nơi đây. Ðầm ấm như trong một gia đình,
các thầy cô săn sóc học sinh thật là chu đáo nhất là khi đi thi tốt nghiệp ở Vĩnh-Long. Các
thầy thật cực khỗ lo lắng cho chúng tôi từ nơi ăn chốn ở. Vì vậy mà hầu hết học sinh lớp
Ðệ Tứ đều thi đậu, mang tỉ lệ đỗ đạt cao nhất cho nhà trường so với các trường khác
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trong tỉnh. Ðó cũng là nhờ ơn Thầy Cô tận tâm dạy học và sự giáo-dục đạo đức thêm của
cha Sở giám-đốc.
Tôi không sao quên được cái trên trường trung-học Thánh Gioan, vì nơi đây kỹ-niệm
trong tôi tràn đầy nhưng sau năm 1975 trường đã ngưng hoạt động. Các phòng học đã trở
thành các nhà ở, không còn bóng dáng của các nam nữ học sinh vui nhộn như ngày nào!
Ôi, tất cả đều đi vào kỹ-niệm và chỉ còn gặp lại (họ) trong giấc mơ mà thôi!
Viết xong lúc 10 giờ 10 ngày 17-11-01
LÊ THỊ DUNG
TB. Tôi lâu quá không cầm bút nên bài viết này rất là dỡ, tuy nhiên mong đóng góp với
các bạn ít nhiều kỹ-niệm của tuổi học trò. Tôi gởi kèm theo tấm hình của trường học với
đầy đũ hầu hết thầy cô và một số học sinh.

Nhân Vật Trà Vinh:
LINH MỤC ÐỖ HOÀNG SINH
HAY ÔNG CỐ TRẦU
Một buổi sáng khoãng năm 1960, thiếu tá tân tỉnh trưỡng Vĩnh-Bình mới được bỗ nhậm
về tỉnh, đến nhà thờ Phú-Vinh tìm thăm xã giao cha sở. Tài xế vừa đậu xe Jeep, vị tỉnh
trưỡng quân-phục chĩnh tề, giày cao cổ bóng láng bước xuống xe vào nhà xứ họ đạo. Cửa
mở nhưng phòng khách nhà xứ vắng hoe không một bóng người. Phía ngoài sân cạnh
ngôi nhà xứ, một người bận đồ bà ba đen, đầu đội khăn đang ngồi chồm hổm, tay cầm
búa đập những viên gạch vụn nơi đống xà bần hổn độn. Không còn ai ngoài người này
nên vị thiếu tá bước tới hỏi thăm:
- Thưa bà có cha sở ở nhà không ?
Người đập gạch bõ búa xuống đất, đứng lên, tay lấy khăn đội xuống
lau miệng đang nhai trầu và trả lời:
- Ông tìm cha sở có việc gì không? Tôi là cha sở đây!
Vâng, người đập gạch đang nhai trầu mà vị thiếu tá tỉnh trưỡng gọi
là...bà, chính là linh-mục Ðỗ Hoàng Sinh. Vị thiếu tá khi mới xuống
tới Vĩnh-Bình nhậm chức đã nghe tiếng về cha sở. Ông mường tượng cha sở oai-phong,
ngồi văn-phòng nhà xứ, miệng phì phà ống điếu chứ đâu phải một người ốm yếu, áo quần
lem luốc, miệng ăn trầu mà ông vừa kêu bằng bà.
Tổng Thống Ngô Ðình Diệm hay đi kinh-lý các tỉnh, mỗi lần tới Vĩnh-Bình được viên
tỉnh trưỡng tập hợp quân cán chánh chào đón long trọng. Sau khi họp với tỉnh-trưởng và
bộ tham mưu tỉnh để nghe báo cáo và ban chỉ thị thì ông Diệm vội vã đi tỉnh khác. Nhiều
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khi tòa tỉnh thiết tiệc, ông cũng không ăn. Sau khi họp nếu trời đã tối thì ông và đoàn tùy
tùng đi tới nhà thờ thăm cha sở Ðỗ Hoàng Sinh và ngũ tại nhà giáo xứ để đàm đạo với
cha sở mặc dù tòa tỉnh đã chuẫn bị phòng ngũ cho ông. Khoãng 4, 5 giờ sáng thì cha sở
qua nhà thờ làm lễ cho Tổng Thống Diệm xem và ông lên đường rất sớm nhiều khi tỉnh
trưỡng chạy theo đưa tiễn không kip!
Linh mục Ðỗ Hoàng Sinh được dân chúng Trà Vinh thân mật gọi là Ông Cố Trầu. Ông
sinh ra khoãng đầu 1900. Ông sống cuộc đời đơn sơ, kham khổ để phụng-vụ cho đức tin
mà ông theo đuổi và phục vụ cho tha nhân và xã hội. Ông đã đập từng viên gạch để xây
lên trường trung-học Thánh Gioan để thu nhận những học sinh không đậu được vào
trường công có nơi tiếp tục việc học không phải đi xa qua tỉnh khác. Trường Thánh
Gioan thuộc giáo xứ và giáo xứ được cai quãn bởi Tòa Giám Mục Vĩnh Long.
Ông Cố Trầu ở tại nhà giáo-xứ cùng với gia-đình một người em trai và ông em này sinh
sống bằn g nghề đạp xe lôi để nuôi gia đình. Ông có mấy người con tên Nhân, Nghĩa, Lễ,
Trí, Tín. Linh mục Nhân hiền lành và đẹp người nhưng lai vắn số. Ðại Úy Nghĩa hiện ở
Canada với con cái. Hai anh em Ông Cố Trầu rất khắng khích và cùng có một tật là uống
rượu. Nhiều khi quá chén ở đám tiệc nhà bổn đạo về thì Ông Cố Trầu say nằm trên xe lôi
do người em đạp. Bổn đạo trong họ đạo thương ông nhưng cũng có vài người cho rằng
ông khó tánh. Trong lễ ngày Chủ Nhật ông giãng rất hay, sát với đời sống và ông hay nói
thẵng đến những người có đời sống bê tha, bỏ bê gia đình.
Cha mẹ tôi là bỗn đạo của Ông Cố Trầu, tôi cũng là học sinh trường Thánh Gioan của
ông vì gia đình tôi muốn tôi học trường đạo. Tôi nhiều lần bị ông bạt tay vì không thuộc
giáo-lý, sách phần. Nhưng thương ông vì suốt cuộc đời ông làm lụng vất vã để lo cho
giáo-xứ, cho trường Thánh-Gioan. Trường Thánh Gioan do chính tay ông xây dựng
nhưng ông không lấy lợi tức của nhà trường để mướn người em giữ một chân nào đó để
ông em vất vã đạp xe lôi. Khi ông về hưu rời khỏi nhà xứ, ông không có một căn nhà để
ở. Hai anh em Ông Cố Trầu xuống xóm ruộng trước piscine cất một căn nhà tôn để ở.
Nay nhân dịp viết về những kỹ niệm ở xứ Trà-Vinh, nhắc đến Ông Cố Trầu tôi không
khỏi bồi hồi xúc-động. Ðất Trà-Vinh có những con người phi-thường. Tôi tin rằng
Thượng-Ðế đã trả công cho Ông nơi cuộc sống vĩnh-hằng.
THÀNH TÂM

MỘT THỜI KỸ-NIỆM:
NHỮNG CÁI TẾT Ở TRÀ-VINH NGÀY TRƯỚC
TRỊNH HẢO TÂM
Trong những ngày Xuân nơi đất
khách, hồi-tưỡng những cái Tết ngày
nào ở quê-hương Trà-Vinh khiến lòng

bồi-hồi luyến tiếc. Tết ngày xưa sao rộnràng, tưng-bừng, nao-nức, nhộn-nhịp, rất
là vui. Giờ này tất cả đã trở thành kỹ-
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niệm, mỗi khi nhắc lại, những người
Trà-Vinh xa xứ bâng-khuâng lưu luyến...

đồng hồ treo tường hiệu ODO, đồng hồ
đeo tay, radio xách tay, đèn pin, viết
máy bôm mực, đèn ngủ, tượng thờ...Các
tiệm bách-hóa khác bán hàng hóa thôngdụng hơn như Quãng-Dũ-Thành, CôngHưng treo những tranh in tứ thời trên
giấy dài hay tranh cổ-tích như Tấm Cám,
Thạch Sanh Chém Chằng
để các vùng quê người ta
mua về dán trên vách đến
khi vàng úa thì thay tranh
khác. Ðồ trang hoàng trong
những ngày Tết còn có
những sợi bông giấy dúng
như đờn accordeon tua-tụi, nhiều màu
kết cờ những nước trên thế giới để treo
trên trần nhà. Những tiệm này còn bán
cờ tướng, cờ cá ngựa, bộ bầu cua cá cọp,
pháo v.v...Sang qua những tiệm chạp
phô, hàng xén như Nghĩa-Hưng-Long
của ông Ban Ngô-Khương, La-XươngKý, Kê-Ký của Chú Cấy thì quang cảnh
còn nhộn nhịp hơn nữa, đậu xanh, đậu
đen, đường thẽ, đường cát, bột mì, bột
bán, bột khoai, bún Tàu, hột dưa, chà là,
mứt bí, mứt dừa đựng trong những thùng
thiết, những bao bố tời để tận ra tới hàng
ba. Những tiệm chạp-phô này thường là
đại-lý bổ hàng xỉ từ Chợ Lớn nên họ
phải làm luôn việc phân phối về các chợ
quận, nên quang cảnh thật tấp nập, kẻ ra
người vào, cân đo đong đếm, vác lên xe
hàng, chất lên xe ba bánh. Thật là chộnrộn, ì-xèo, đông vui, háo-hức! Người
người chuẫn bị đón Xuân, nhà nhàlo ăn
Tết!

Cu kêu ba tiếng cu kêu,
Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè.
(Ca-dao)
PHỐ XÁ GẦN TẾT
Khi lúa đã gặt xong cũng là mùa
chim cu tìm bạn, chúng gọi nhau tíu-tít ở
các cánh đồng, cũng là lúc nông-dân Trà
Vinh chuẫn bị ăn Tết. Ðầu tháng Chạp
không khí đã rộn ràng trên phố xá chợ
Trà-Vinh. Các tiệm sách như NamCường, Ngọc-Minh, Nam-Huê, Kim
Anh, Thanh-Tâm đã treo những tấm lịch
màu sắc rực-rỡ, vui tươi in hình những
thắng-cảnh miền Nam như Chợ BếnThành, Lăng Lê-Văn-Duyệt, nhà thờ
Ðức-Bà hay những nghệ-sĩ cải-lương,
danh ca tân nhạc được nhiều người mến
mộ như Thanh-Nga, Kim-Cương, ThẫmThúy-Hằng, Túy-Hồng, Túy-Phượng,
Kim-Vui, Kim-Tuyến...Lịch muôn màu,
muôn vẽ, người nào cũng xinh, cô nào
cũng đẹp. Ngoài lịch tháng khỗ lớn, còn
lịch nhõ gở từng ngày như Lịch TamTông-Miếu hay lịch sách của các tờ báo.
Ngoài lịch, dân Trà-Vinh ăn Tết còn
phải đọc báo Xuân nên các tiệm sách
cũng bày la-liệt những tờ báo Xuân khổ
lớn. Hình bìa báo Xuân cũng trình-bày
đẹp-đẽ không thua gì lịch vì nhiều người
mua báo Xuân cũng vì thích tấm hình
bìa. Báo Xuân Sài-Gòn Mới và Phụ-Nữ
Diễn Dàn của bà Bút-Trà đưa cả hình
của ái-nữ là cô Kim-Châu làm hình bìa
vì cô cũng là một nhà văn được nhiều
người mến mộ.

Những tiệm bánh, tiệm rượu như
Hiệp-Phong, Vĩnh-Xương, Minh-Lợi,
Minh-Phát, những tiệm trà như VinhPhát hiệu con cua, Cẫm-Ký, bánh hộp,
rượu ngoại quốc mắc tiền để đầy chật tủ.
Những tiệm radio và sau này có thêm
truyền-hình như Huỳnh-Ðịnh-Ký,
Thanh-Quang, Phục-Hưng mở radio với
âm-thanh thật lớn phát những bản nhạc

Các dãy phố quanh chợ, các tiệm
bazar như Tường-Ký, Kim-Chung, DũLong, Triều-Hưng-Lợi, Công-Bình...
ban đêm đốt đèn sáng rực. Hàng hóa
được trưng bày nào là áo lạnh, áo thêu,
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Xuân như Ly Rượu Mừng, Ðón Xuân,
Câu Chuyện Ðầu Năm...khiến cho
không-khí càng thêm vẽ Tết. Các tiệm
vải như Tường-Nguyên, Tín-Nguyên,
Lưỡng-Phước, Lưu-Nhuận-Thái khách
hàng chật tiệm để mua vãi về may hay
đem đến những tiệm may để
cắt những bộ Âu-phục vừa ý.
Các tiệm may thật đắt khách,
thợ may bận rộn suốt ngày,
nhiều nơi phải đốt đèn sáng
may đến một hai giờ khuya.
Nhiều tiệm may đến hai mươi
tháng Chạp là từ chối không nhận đồ
may nữa. Những tiệm may gần chợ là
các tiệm Hồng Huỳnh, Kim-Toàn, MinhVân, Văn-Minh...Trà-Vinh cũng có hai,
ba tiệm đóng giày tập trung gần ngã tư
tiệm radio Huỳnh-Ðịnh-Ký, gần Tết các
tiệm này rất đắt khách không thua gì các
tiệm may.

Hớn-Hồ, Lạc-Viên, Vĩnh-Lạc, ở bến xe
đò là Ðông-Mỹ, Vinh-Lạc, Dân-Chúng.
Gần rạp hát là Hồng-Lạc, xa hơn một đổi
là Hồng-Hoa-Lệ. Buổi chiều các tiệc tất
niên được tổ-chức ở các nhà hàng như
A-Lý, Hương-Lan, quán nhậu Lai-Rai ở
Tri-Tân, xe gắn máy dựng chật đường và
người ta ăn uống rất tưng bừng, náonhiệt. Trước bến xe đò là quán cơm BanMai, cơm bình-dân nhưng nấu rất ngon,
quân-nhân, công-chức độc-thân thường
ăn cơm tháng ở đây. Kế đó trước cửa
Chùa Ông Bổn là một xe cháo trắng và
những xe thịt phá-lấu, bò-viên, hương-vị
rất thơm ngon.

BA ÐÊM CHỢ TẾT
Chợ đêm Tết luôn luôn nhóm 3
đêm, bắt đầu từ đêm 27, nếu năm nhuần
không có 30 thì bắt đầu nhóm đêm 26.
Trước ngày chợ đêm nhóm, nhà cầm
quyền tỉnh đã cho vẽ những lằn vôi trắng
ấn định chổ bày hàng và lối đi cũng như
giăng đèn ở phía ngoài nhà lồng chợ cho
sáng sủa.

Sang đến các tiệm vàng, thường
tập-trung xung quanh chợ như các tiệm
Ngọc-Thành, Hiệp-Thành, Phước-Thành,
Tín-Thành, Thuận-Quang, Kim-Cương,
Kim-Huê, Việt-Hưng...nữ trang làm sẵn
bằng vàng 18 trưng bày trong những tủ
kiến, rọi đèn vàng hực, trông rất lộng-lẫy.
Người ta sắm nữ trang trước đeo ăn Tết,
sau là làm của vì vàng rất dễ bán mỗi khi
túng hụt cần tiền.

Chợ Trà-Vinh có 3 nhà lồng, nhà
lồng phía trên gần bồn-binh thì bán vãi.
Những sạp vải trong chợ cố định, ban
đêm nếu không bán người ta cất vải dưới
sạp, khóa lại. Những sạp vải hay những
gian hàng bán tạp-hóa, đường đậu, kim
chỉ phía ngoài nhà lồng, ban đêm phải
đẩy sạp về. Nơi chợ vải lại có một sạp
cho mướn tiểu-thuyết của anh tên Tiếu.
Nơi đây các tiểu-thuyết đường rừng của
Sơn-Nam, xã-hội tinh-cãm của Bà TùngLong, Dương-Hà, Trọng- Nguyên, ChuTử, Duyên-Anh đều có hết. Nhiều người
nằm đọc sách luôn tại chổ! Nhà lồng thứ
hai bán thịt, nơi đây có những thớt thịt
đặt trên cao cho vừa tay người bán và
mỗi thớt được ngăn cách bằng lưới sắt,

Gần đến ngày Tết, khoảng 25
tháng Chạp trở đi các tiệm hớt tóc, uốn
tóc rất đông khách vì ai cũng muốn có
một mái tóc mới để đón mừng năm mới.
Thường trong những ngày này hớt tóc
cũng uốn tóc đều tăng giá nhưng không
ai phàn nàn vì "một năm mới có một
lần".
Phố-phường cận Tết người ta đi
lại rất đông, trong các tiệm nước bán càphê, hũ-tíu cũng chật khách hàng.
Những tiệm gần chợ là Túy-Hương,
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có lẽ để ngăn ngừa trộm thịt. Chợ này
cũng bán luôn thịt chín như thịt heo quay,
vịt quay, lạp-xưỡng. Chợ cuối cùng gần
bờ sông là chợ cá. Chợ cá thì trống lỗng,
không có quầy hay sạp gì hết. Người bán
đựng cá trong rỗ hay thau nhôm và ban
đêm chợ cá biến thành rạp chiếu bóng
của ông Huỳnh-Ðịnh-Ký cũng có ghế
ngồi đàng-hoàng. Phim thì chiếu những
phim củ mà Sài-Gòn đã chiếu trước đó
cả năm. Phim Âu Mỹ, Tàu, Ấn-Ðộ gì
cũng có và cả phim Việt-Nam như phim
"Phật Thích Ca Ðắc Ðạo" với tài-tử LaThoại-Tân đóng vai Phật và phim "LýChân-Tâm Anh Hùng...Cởi Củi"!

Bên hong chợ cá trong những đêm
chợ Tết là chợ dưa hấu vì gần bến sông.
Dưa hấu Trà-Vinh được trồng miệt BaÐộng, Long-Toàn, trái tròn có vỏ màu
xanh đậm, ruột đỏ, bón bằng khô cá nên
rất ngọt. Dưa hấu được chở lên chợ TràVinh bằng ghe nên chợ dưa nằm gần bờ
sông cho tiện bề chuyễn vận. Dưa hấu là
một thứ không thể thiếu trong ba ngày
Tết để chưng cúng trên bàn thờ ông bà.
Dù cho có nghèo không tiền sắm Tết,
người ta cũng phải mua một cặp dưa hấu
để trên bán thờ.
Dọc bờ sông là chợ bông. Cũng
giống như dưa hấu, bông cũng được
chuyên-chỡ bằng ghe. Thường bông
được trồng ở xóm ngoài Vàm, cách chợ
chỉ vài ba cây-số nhưng cũng có những
người trồng bông ở xa hơn, tận bên Bến
Tre. Chợ bông rất tấp-nập vừa người
mua cũng như người đi xem. Những
tiệm buôn nhất là các tiệm vàng thường
phải mua bông để trang hoàng cửa tiệm
trong những ngày Tết. Hoa mắc nhất là
những chậu mai vàng nở đúng trong
ngày Tết, kế đến là thược-dược, cúc đại
đóa có nhiều cánh, cây tắc có những trái
chín vàng, những cây ớt kiễng đầy trái
đỏ và rẽ nhất là bông giấy, bông vạn-thọ
vì dễ trồng. Thanh-niên đi học Sài-gòn
về ăn Tết hay đi từng nhóm với bạn bè
vừa xem hoa Tết cũng vừa ngắm những
bông hoa...biết nói, đó là những cô gái đi
với cha mẹ lựa mua hoa
hay chính những cô gái
bán hoa.

Du khách đến Trà-Vinh thường
thấy những băng ngồi xi-măng đề chữ
nhà thuốc Lâm-Thành-Ý tự Em Ba Ý
đều muốn được xem nhà thuốc này to
lớn thể nào mà quãng-cáo khắp TràVinh. Nhà thuốc không to lớn, đồ-sộ như
người ta tưỡng mà chỉ là một căn phố
lụp-xụp bên hong chợ cá, bán đủ thứ
hàng mà lại đốt đèn dầu
leo-lét!
Bên ngoài 3 nhà lồng
thì người ta bày bán đũ thứ
nhưng cũng chia ra khu
vực từng loại mặt hàng.
Miếng đất tráng xi-măng có nền cao gần
các tiệm vàng là các xe hủ-tíu, mì, càphê, nước đá. Trước chợ ban ngày bán
bông, trái cây, ban đêm bán đồ ăn như
bánh mì thịt, xá-xíu, phá-lấu, kem, xâmbổ-lương, bánh giá, bánh bò, bánh tiêu,
xà-cháo-quảy. Bên hong chợ ban ngày
bán những món ăn hàng cho các bà nộitrợ như bún, chè, cháo, bánh canh, xôi,
bắp nấu. Ban đêm thì để trống nhưng
trong 3 đêm chợ Tết thì nơi đây bán rau
cải, gà vịt, bầu bí, khoai bắp. Sau nhà
lồng bán thịt là nơi bán đồ đan bằng tre
như rỗ, thúng, nia, sàn, nôm cá, chiếu,
chén bát và vật dụng nhà bếp.

Chợ đêm rất đông
vui, náo nhiệt nhứt là
những năm cho đốt pháo,
tiếng pháo lẽ nổ đì-đùng. Các cô gái giựt
mình la oai-oái còn các thanh-niên
nghịch-ngợm cười thõa-thích. Người ta
đi chợ suốt đêm, xe đò, xe lam 3 bánh
chạy suốt sáng, chở người, chở hàng hóa

17

từ các vùng quê lên chợ và ngược lại.
Những năm trúng mùa lúa dân quê càng
ăn Tết lớn, mua sắm càng nhiều.

Tỉnh múa ra mắt, chúc Tết Tỉnh-Trưởng
sau đó trở về xóm Lò
Heo.
Buổi chiều 30
Tết là một buổi chiều
đoàn-tụ, những� đứa con đi làm ăn xa
đã trở về ngồi quanh bếp lửa nấu bánh
tét. Dưới ánh lửa hồng ấm áp, ông bà,
cha mẹ, con cháu hàn huyên những mẫu
chuyện vui buồn trong năm, nhắc nhở
những kỹ-niệm gia-đình ngày nào.

TRÀ-VINH CHIỀU 30 TẾT
Sáng 30 Tết quang-cảnh đã có vẽ
nhộn-nhịp, hối hã. Xe chạy đầy đường
và bóp chuông, bóp còi inh-ỏi. Ai nấy
đều hấp-tấp muốn xong việc đang làm
để về nhà sớm để dọn-dẹp nhà cửa, sân
vườn chuẩn bị nghi-thức Rước Ông Ba�
và Cúng Giao-Thừa. Mười hai giờ trưa
khi tiếng ốc-hụ phát ra từ Nhà Việc Làng
Long-Ðức là mọi người buôn bán trong
chợ hối-hả dọn-dẹp hàng hóa để về nhà.
Những thầy phú-lít thổi tu-hít đốc thúc
bạn hàng phải dọn cho nhanh để nhâncông hốt rác còn dọn dẹp. Rác thật là
nhiều có cả những rau cãi, trái cây héo
dập người bán bỏ lại ngoài chợ không
muốn "chỡ củi về rừng". Dưa hấu và
bông Tết nếu còn thì bán giá rất rẽ.
Nhiều người ít tiền chờ đến trưa 30 để
mua đồ Tết cho rẽ. Nhưng có những năm
hàng ít mà người mua thì đông, những
người chờ đến giờ chót mới mua, đành
xách giõ không ra về!

Giờ giao-thừa đến, pháo nổ vang
rền khắp mọi nơi, mùi trầm hương ngàongạt khắp không-gian. Trên bàn thờ giatiên khói bay nghi-ngút, người ta đang
cúng giao-thừa, rước hương linh ông bà,
cha mẹ trở về ăn Tết. Giờ giao-thừa
cũng là thời-khắc người ta tin rằng là giờ
bàn giao giữa con vật cầm tinh cho năm
củ và năm mới.
Sau khi cúng giao-thừa xong,
nhiều nhà giữ tục-lệ đi chùa để cầu Trời
Phật phù-hộ cho năm mới an vui, may
mắn. Những chùa như Phước-Hòa trên
Cây Dầu Lớn, Chùa Long-Khánh gần
chợ, chùa Lưỡng-Xuyên ở Thanh-Lệ,
chùa Tịnh-Ðộ ở Long-Bình đông-đảo
người đến hái lộc, xin xâm cho đến gần
sáng.

Phố xá người ta thu dọn, rữa nhà,
rữa cửa và bày biện bông hoa, bánh mứt,
rượu trà trên bàn. Ðến chiều đường phố
vắng lặng, thĩnh thoãng vài tiếng pháo
nổ đì-đùng đâu đó. Ở bến xe đò, vài
chuyến xe khách cuối năm đỗ khách
xuống. Ðó là những người từ phương xa
về ăn Tết muộn. Họ xách theo những túi
quà để biếu người thân hay đôi khi chỉ là
những ổ bánh mì làm quà cho lũ nhỏ. Ba
giờ chiều, tiếng trống lân đã văng vẵng
từ xóm Lò Heo. Hai ba đoàn lân xuất
hành, dừng lại trước chùa Ông Bổn để
lạy ba lạy để rồi tới dinh Ông Chánh

MỒNG MỘT TẾT
Sáng Mồng Một Tết quang cảnh
phố-xá vắng vẽ hơn ngày thường. Chợ
búa không nhóm, bến xe trống trãi
không một chiếc xe đò nào. Không khí
thật yên-tịnh chỉ mùi nhang trầm tảnmác khắp nơi. Lâu lâu một tràng pháo nổ
giòn. Khi nắng đã lên người ta bắt đầu ra
đường để đi chúc Tết, mừng tuổi lẫn
nhau. Ai cũng mặc quần áo mới, giầy
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mới, guốc mới. Ngoài đường tiếng guốc
khõ trên mặt lộ nghe cồm cộp. Có những
người quanh năm không mang guốc hay
giày, bây giờ mang vào thấy đau chân
nên tháo ra, xách trên tay đi cho thoãi
mái. Con nít xúng xính trong bộ đồ mới
còn thẵng nếp dẫn nhau ra chợ mua đồ
ăn sáng.

Ngoài chợ khi mặt trời đứng bóng
thì người ta đi rất đông. Các quán cà-phê,
nước đá, xe mì, hủ-tíu đều chật người
ngồi ăn có khi khách còn phải đứng chờ
bàn trống. Gần các tiệm vàng, các sòng
"bầu cua cá cọp" tụ tập trên vĩa hè ăn
thua rất huyên náo. Các đoàn lân đến
từng hiệu tiệm để múa chúc mừng giachủ đầu năm và được gia-chủ treo món
tiền thưởng bằng những tờ giấy bạc mới
ở trên cao kèm theo vài cọng rau xà-lách.
Lân phải trèo lên một thân tre lớn và
chắc để lên ngoặm tiền trong lúc ông địa
đứng phía dưới tay phe phẫy quạt và chỉ
món tiền sợ lân không thấy. Lúc lân múa
đến hồi cao-điểm, gia chủ đốt vài tràng
pháo, tiếng pháo nỗ dòn tan khiến cho
lân múa càng hăng đúng với câu: "Lân
gặp pháo, Rồng gặp mây". Pháo tốt phải
là pháo nổ tiếng lớn và dòn, không lép,
xác pháo phải tan thành từng mảnh nhỏ
với sắc hồng ngập cả sân nhà.

Trong gia đình, con cháu mừng
tuổi cha mẹ, ông bà. Mừng tuổi là dịp để
con cháu biễu lộ sự vui mừng vì cha mẹ,
ông bà được sống lâu. Ông bà, cha mẹ
được con cháu mừng tuổi thì đáp lại
bằng những món tiền mới đựng trong
phong bao nhỏ màu đỏ gọi là "lì-xì".
Nhờ những món tiền lì-xì này mà con
cháu mới có dịp quây-quần với nhau để
chơi "bầu cua cá cọp" hay bài cào thật là
vui-nhộn suốt mấy ngày Tết. Ông bà lấy
sự quây-quần, chơi đùa của con cháu
làm niềm vui an-ủi tuổi già.

Rạp hát bóng ở đường số 1, gần
ngõ vô xóm Lò Heo, một ngày chiếu liên
tục từ sáng đến khuya vẫn đầy rạp.
Chiếu trong mấy ngày Tết không phải
một phim mà 4, 5 phim xen kẽ với nhau.
Nội dung phim nào khúc đầu cũng éo-le,
gay-cấn, trái-ngang nhưng đến hồi kết
cục phải là một đoạn kết có hậu, oán trả
ơn đền, trùng-phùng hội-ngộ thì mới đắt
khách. Ngày đầu năm khán giả tin rằng
xem những vở tuồng vui, "happy
ending" thì mới vui và hạnh-phúc suốt
năm.

Ngoài đường người ta đi chúc Tết
lẫn nhau, chúc Tết hàng xóm, láng-giềng
cho có vẽ xã-giao, lịch-sự mặc dù ngày
thường vì cạnh tranh nghề nghiệp không
ưa nhau. Người ta chúc Tết người làm
ơn, giúp đỡ cho mình, chúc Tết bà con
họ hàng vai vế lớn hơn. Dân chúc Tết
quan, quan nhõ chúc Tết quan lớn. Các
ty sở trưỡng mặc đồ lớn, thắt cà-vạt, hẹn
nhau vào chúc Tết quan Tỉnh Trưỡng.
Các chùa người ta đi cúng bái, cầu
xin phước lộc thật đông. Tiếng chuông
mõ, câu kinh, tiếng kệ hòa huyện với
nhau như khúc nhạc trầm-bỗng. Nhà thờ
giáo-dân đi lễ Mừng Tuổi Chúa lúc 8 giờ,
sau đó ông Trùm đại-diện giáo-dân chúc
Tết chasơ.� Trưa một chút cha sở lại đi
thăm và chúc tết những giáo-hữu già cả,
đau yếu. Nhà thờ Tin-Lành trên Cây Dầu
Lớn mặc dù tín-hữu không đông lắm
nhưng cũng tập-trung nghe giãng và hát
thánh ca cho đến trưa.

Ngày Tết nhân dịp gia-đình đoàntụ, người ta cũng thường tới các tiệm
chụp-hình để chụp một bức ảnh gia-đình
làm kỹ-niệm. Các cô gái độc-thân muốn
ghi lại nét đẹp tuổi thanh-xuân cũng đến
tiệm chụp hình, chụp một bức chân dung
để tặng bạn bè, dán trong tập "Lưu Bút
Ngày Xanh" với những dòng thật thà,
cãm-động:
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Thân nhau mới tặng ảnh này,
Dù cho ảnh có phai màu,
Xin đừng xé bỏ đau lòng bạn thân!

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ,
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Người dân Trà-Vinh ăn Tết như
vậy suốt 3 ngày. Sáng Mùng Bốn Tết
chợ bắt đầu nhóm trở lại nhưng rất lưa
thưa cho đến trưa thì cũng tan chợ vì
người ta vẫn còn ăn Tết. Nhiều người ăn
Tết kéo dài cho đến hết Mùng Mười
hoặc ăn luôn nguyên tháng cho đúng câu:

Những tiệm chụp hình thường
phía trước có một tủ kiếng chưng những
hình mẫu với những người đẹp xứ TràVinh trong tư thế đứng ngồi đũ kiễu.
Nào nét mặt u-buồn với cặp mắt nhìn xaxăm. Nào miệng cười tươi như hoa
hường mới nở. Kiểu nữ-sinh, áo dài
trắng, tay nghiêng nghiêng nón, tay e ấp
ôm cặp trước ngực. Kiểu thể-thao, áo
thun, quần sọt, tay cầm vợt tennis, chân
mang... guốc cao gót đứng nghiêng
nghiêng. Kiểu nghệ-sĩ ôm đàn guitar.
Những tiệm chụp hình kể từ hướng TriTân trở ra chợ là các tiệm Tân-Tân, HoaNam, Phương-Dung, Mỹ-Lai, Nam-Việt
và Anh-Hà dưới nhà đèn.

Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai trồng đậu, tháng ba trồng
cà...
Những cái Tết Trà-Vinh ngày
trước, bây giờ đều trở thành kỹ-niệm.
Kỹ-niệm nào cũng quý-báu và càng quý
hơn nữa đối với những người
Trà-Vinh xa xứ, vì vận nước
phải ra đi trôi nổi trên xứ
người. Nay ăn Tết ở hảingoại, nơi đây cũng đủ hết
không thiếu món gì nhưng tất
cả dường như nhạt nhẽo,
không hương-vị, thiếu vắng
một cái gì đó. Có lẻ thiếu tình nước, tình
quê đã bao năm ấp-ủ chúng ta từ ngày
còn nằm võng đong-đưa kẻo-kẹt trong
những trưa hè.

Người ta còn rủ nhau đi chơi Xuân
nhất là những nhóm thanh-niên, thiếu-nữ.
Từng nhóm đi xe đạp, cởi xe gắn máy
hay bao xe lam để lên Ao Bà Om chụphình, ăn mía, ăn bún nước lèo. Lên
Càng-Long viếng chùa Nguyễn-VănHảo, vô chợ Vũng-Liêm ăn bún nem
chua. Khách du Xuân còn đi vườn dừa
Thanh-Lệ hay ra Vàm hóng gió mát, đi
Bến Ðáy, Ba-Ðộng tắm biển, mua dưa
hấu, đuông chà-là...

Nhắc lại những kỹ-niệm, những
hình bóng quê nhà với tâm-tình cùng
đồng hương giữ thơm quê mẹ. Nhắn gởi
lại thế-hệ con em rằng quê-hương TràVinh là một nơi chốn rất đẹp, người dân
rất chân tình, mộc-mạc. Dù có nỗi trôi
chân trời góc biển nào. Dù có nói bằng
ngôn-ngữ nào. Ðã gốc Trà-Vinh thì TràVinh vẫn đợi chúng ta về...

Chiều tối trở về nhà, nếu ngán
những món ăn hàng quán thì nhà nào
trên bếp cũng đầy món ăn như thịt kho
nước dừa ăn với dưa giá, dưa cải. Canh
xà-bần cải nấu với giò heo, lòng heo.
Ngoài ra còn bánh tét nhưn chuối, nhưn
đậu, bánh ít nhưn đậu, nhưn dừa:
TIÊU-ANH
Những Ngày Xưa Thân-Ái (tiếp theo)
Ðánh Giặc Thềm:
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Buổi họp tháng 10 Anh Thành bất chợt nhắc đến Ðánh Giặc Thềm ở hông vách tường
trường Trần Trung Tiên tự-nhiên những hình ảnh của mấy chục năm về trước như sống
lại bên tôi khiến tôi lại muốn ghi thêm về những ngày xưa thân ái thêm một vài chuyện
nữa. Học-sinh Trung Học của bọn mình dạo đó thật nhà quê nhà mùa qúa đi. Giải trí của
hầu hết học trò con trai trước giờ trống trường ‘’Thùng thùng" điểm là thường thường có
mặt ở tiệm Minh-Ðức ( chủ-nhân là con gà Trà-Vinh Ngô Công Ðức lúc đó là rể của cô
Tám Ý dạy Pháp Văn) Tiệm nầy có ba món : Bida, Bóng bàn,và Ðá Banh Bàn. Ðại diện
coi quản tiệm nầy là Anh Tư ù , Anh nầy là một cây Bida không thua gì Anh Hóa ở Bida
Nguyễn Trải Chợ Quán. Tôi , Cao-Thượng, Ðức con thầy Cận, Trương Dưỡng, Lâm
Thuận An, Phước con Bác Tư Nghiêm tài xế xe đò chạy đường Cầu Quan-Tiểu
Cần...nhiều ,nhiều nữa bạn nào đọc được bài nầy mà nhớ thì gọi cho biết thêm để viết
tiếp cho kỳ tới hầu có chút kỷ-niệm dành nhắc nhau trong lúc trà dư tữu hậu. Thông
thường trong cuộc hơn thua là trả tiền giờ cho anh Tứ kỳ dư không có ăn tiền ăn bạc gì cả
(tiền đâu mà chơi). Ðó là nói trước khi vào trường, còn ở trong trừơng sau giờ học, trong
giờ chơi thì tụi con trai chia phe đánh giặc thềm sau nầy trò chơi nầy thấy hấp dẫn và
phổ-thông học-trò gái nhiều chị bạo dạn cũng hưởng ứng như là Tăng Nhất Lành , Chị
Hân Áo Ðỏ và ai nữa kía tôi cũng quên mất. Thôi thì nhắc sơ sơ, các bạn trong cuộc thì
biết trò chơi nầy qúa rồi nhưng e rằng quí anh chị ở các nơi khác không rõ tôi xin vài
hàng tả lướt qua. Tôi thiết nghĩ đây là trò chơi đặc thù của học sinh Trần Trung Tiên dạo
đó. bọn chúng tôi chia ra hai phe, mỗi bên chừng mươi đứa, sau đó nhảy lên bực thêm
của vách tường, vẽ lằn mứt ở giữa, và bắt đầu hể phe nầy dùng tay trái thì phe kia dùng
tay phải hất nhau khi nào bên nào rớt hết xuống thềm là thua.Rớt xuống thềm độ cao
chừng 6 feet, còn bàn chân đứng trên thềm nhỏ xíu chừng 1/2 feet. Các bạn có hình dung
được chưa? chắc chưa đâu. Trường Trần Trung Tiên có lối kiến trúc của thời Tây, 2 dãy
của trường lớn đổ đá làm cái nền cao, trên nền cao đó mới xây phòng học, dãy phòng học
phía trước có lề để đánh giặc thềm hướng về cột cờ, còn dãy phòng học phía sau có lề
đánh giặc thềm hướng sân vận động.Trong giờ chơi phe nào thua mà còn hăng thì hẹn
nhau giờ về tiếp tục dánh nhau ở phía sau sân vận động ngoài cổng trường.
Niềm vui cuối tuần
Những ngày nghĩ lễ hay Chủ Nhật bọn chúng tôi cũng hay tổ-chức khi thì đi BaSi ăn
cháo gà ở nhà bạn Nguyễn Thành Chấn hay ra vườn dừa Chú Ba ở ngoài Vàm uống nước
mắt quê-hương hoặc vả qua cầu Long Bình ăn Ðào ăn Mía . Ôi ngày vui qua mau giờ đây
thì đứa nào cũng đầu hai thứ tóc cháu nội ngoại đầy đàn....Ðó là chưa kể nhiều bạn đã ra
người thiên cổ, nhiều bạn còn đang lang bạc giang-hồ lâu lâu hội nhà được tin tức thì ai
nấy cũng mừng như người thân đi lạc mới tìm gặp lại.Hôm rồi tại Nam California có một
đám cưới mà Ðàng Trai và Ðàng Gái đều là Trà-Vinh,cô dâu là con gái của chị Hà (Mạch
Phước Toàn) còn chú rể là con trai của Lưu Ðức Lộc ( Tiệm chụp hình Nam Việt) Hôm
đó ,Lộc đã nói nhiều về tâm tình của một người Cha
và cũng kể lại nhiều kỷ niệm khi còn dưới mái trường Trần Trung Tiên, đa số khách có
mặt là người Trà Vinh , thôi thì khỏi nói vui ơi là vui, Bác sĩ Mạch Phước Hưng thì lăng
xăng lich xích, chị Loan Bắc Hà thì vẫy tay ngoắc lia lịa... người nọ hú người kia, người
kia vỗ vai hù người nọ... Hoạt cảnh nầy khiến tôi phải nói với chị Hà và Anh Lộc : Ðây là
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Ðám cưới Trà Vinh. Nhưng đây là câu chuyện Ngày Nay. Còn chuyện Ngày Xưa Thân
Ái còn gì nữa đây...
Lồng Ðèn Ngày Trung Thu
Các bạn còn nhớ Thầy Hợi chớ, năm rồi tôi nói sản phẫm của thầy là phù hiệu 3 T, kỳ
nầy tôi nhắc các bạn thêm một design nữa của thầy là lồng đèn búp sen, còn thầy Vinh ở
lớp Tiếp Liên bên trường Tiểu-Học là cái lon sữa bò làm cây Ðuốc. Ðèn búp sen chỉ cần
có một khúc trúc một mắt rưởi hay hai mắt là làm được. bông sen 4 cánh hay 6 cánh , con
gái thì dán giấy màu trắng, con trai thì màu nâu. Khi dưng cội đèn thì phải đồng loạt như
vậy. Trường Tàu có xe Hoa để thi đua chấm giải cùng với các Ty Sơ.û Bọn chúng tôi chỉ
chờ đi ngang Dinh Tỉnh Trưởng để lãnh gói bánh kẹo, đoàn dưng cộ đi vào cửa trước sau
đó ra của sau, vừa ra tới cổng là bắt đầu huyên náo, viết đến đây tự dưng mình nhớ đến
hình ảnh thầy Huyền Thầy Uý , Thầy Huyền thì mập hơi lùn hay mặc bộ đồ sọt kaki màu
vàng, tiếng la của thầy lớn hơn là phát loa học trò Tiểu Học thấy dáng Thầy là riu-ríu còn
Thầy Úy thì cao con , hay mặc bộ đồ Tây trắng giống như Thầy Năm Truy Phong nhưng
Thầy Úy là Giám Thị nên học trò hơi ngán hơn Thầy Phong. Ngày Trung Thu hằng năm
thì Thầy Úy đại diện Ông Hiệu-Trưởng cùng với Thầy Thảo dạy Thể-Dục hướng dẫn đi
dưng cộ. Trở lại chuyện huyên náo sau khi lãnh kẹo bánh. Huyên-náo là có biến vì lẻ bọn
con trai bắt đầu giở trò, dùng dây thung và bì giấy bắn vào lồng đèn con gái, tấn công phe
nhà rồi tấn công luôn phe ngôi sao 5 cánh của trường Công Dân (Tàu) rồi thì đèn búp sen
bị đèn ngọn đuốc làm bộ xô lấn cho đổ dầu bắt cháy, tiếng cười , tiếng la , tiếng khóc huhu...Thầy Huyền, Thầy Úy, Thầy Thảo cũng nhe cái răng vàng ra mà cười trừ... Ðã vậy
thì thôi, có năm ông trời còn tham gia cuộc vui đập xuống cho một trận mưa, thôi thì
quần áo ướt lem ướt luốc,về tới nhà ba má cười thêm cho một phen nữa.
(còn tiếp)

được loài người nuôi như thú-vật nhà để
cởi, kéo xe, kéo cày.
Ngựa được xếp trong bộ động-vật
có vú, thuộc loại có móng cứng bằng
sừng như lạc-đà, trâu bò, voi, nai v.v...và
nằm trong gia-đình Equidae, anh em với
ngựa rằn và lừa. Ngựa xuất-hiện trên quả
địa-cầu này cách nay khoãng 50 triệu
năm, trước nhất trong số động-vật có vú
và trước loài người rất lâu. Giống ngựa
thủy-tổ vào thời ấy có thân hình nhỏ bé
hơn các giống ngựa ngày nay và có tên
là Eohippus mà người ta tìm gặp những
mẫu xương hóa thạch của chúng ở hầu

ÐẶC-TÍNH LOÀI NGỰA
TRỊNH HẢO TÂM
Ngựa là loài vật có thân hình to
lớn, dũng-mãnh, bốn chân mạnh-mẽ với
móng cứng bằng sừng, trên đầu có bờm
và cuối thân là đuôi dài gần chấm đất.
Ngựa nổi tiếng chạy nhanh, dẻo-dai nên
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hết các lục-địa, chỉ trừ Châu-Úc là
không có vết tích của giống ngựa tiền-sữ,
điều đó chứng tỏ rằng thuỡ xưaChâu-Úc
là một lục-địa riêng biệt không dính liền
với các châu khác. Ngựa thủy-tổ có
thân-hình bằng con mển và không được
tạo-hóa trang-bị cho bất cứ vũ-khí phòng
thân nào. Khi gặp hiễm-nguy thì ngựa
chỉ có biết chạy, "tẩu
mã là thượng-sách".
Nhưng ngựa thủy-tổ
vẫn tồn-tại và để lại
hậu-thế nhiều giống
ngựa khác nhau như
ngày nay cũng là nhờ tài chạy nhanh và
thích-ứng rất khá với những biến đổi của
môi-trường sinh sống. Chạy nhanh và
dẻo-dai là ưu-điểm của loài ngựa mà
không giống vật nào sánh kịp. Trong
văn-chương các thành-ngữ như "bóng
câu cửa sổ", "vó ngựa truy-phong", "vó
câu muôn dặm" diễn tả đặc-tính chạy
nhanh của loài ngựa.

Ðầu ngựa dài, phía trên là trán với
lổ tai và cặp mắt, phía dưới là chiếc mũi
dài với lổ mũi và cặp môi to rộng. Ngựa
có cặp mắt lớn nhưng hai mắt của ngựa
cách xa nhau và ở về hai phía khác nhau
chứ không cùng trên trán nên mỗi mắt
ngựa thấy một hình ảnh khác nhau
nhưng nhờ mắt lồi ra nên với hai mắt
thị-trường nhãn quan của ngựa rất rộng
gần như bao quát hết mọi vật xung
quanh. Ngựa chỉ nhìn được màu đỏ và
xanh lục và hình ảnh ngựa thấy chỉ là
hình ảnh phẵng mất chiều sâu, chứ
không như loài người nhìn thấy được cả
ba chiều, khiến cho ngựa không ước
lượng được khoãng cách. Ngựa chỉ nhìn
thấy tương-đối rõ những vật ở trước mặt
mà không nhìn rõ những vật ở hai bên,
cho nên ngựa hay hoãng-hốt và có phảnứng nếu có những di-động bất thình-lình
xảy ra chung quanh. Ðể tránh ngựa
hoãng sợ nhảy dựng lên hay phóng đi có
thể gây tai-nạn cho người cỡi, người ta
thường dùng hai miếng da (blinders) để
che hai bên cặp mắt ngựa để ngựa chỉ
nhìn thấy phía trước mà không nhìn thấy
hai bên. Khi đến gần ngựa chúng ta nên
tránh những động-tác bất thình-lình như
quơ nhanh một vật gì khiến ngựa hoãnghốt. Ban đêm ngựa nhìn thấy rất rõ hơn
mắt loài người.

ÐẶC-TÍNH CƠ-THỂ
Ngựa có nhiều loại nên thân-hình
của mỗi loại cũng lớn nhỏ khác nhau và
màu lông cũng thay-đổi khác nhau. Loài
ngựa đạt kỹ-lục bé tí-hon là giống
Falabella, chỉ cao có 19 inches và nặng
30 pounds. Loài lớn nhất là giống
Belgian, cao 6 feet và nặng 3,200
pounds. Thân mình ngựa được phũ bởi
một lớp lông và lông dài hơn ở trên bờm
và đuôi ngựa. Màu lông tùy theo giống
ngựa có thể là đen, nâu, xám hay nhợt
hơn như màu vàng ánh, màu kem hay
trắng. Có con có nhiều màu lẫn lộn trên
mình được gọi là ngựa vá. Dãy lông dài
trên cổ ngựa gọi là bờm ngựa, giúp che
gió và hơi lạnh. Ðuôi ngựa là một nhóm
lông dài mà ngựa hay phe-phẩy để đuổi
ruồi muổi.

Ngựa có lổ tai rất thính và đôi
vành tai có thể cữ động được để dựng
đứng lên và xoay về hướng phát ra tiếng
động như giàn ra-đa. Theo dõi cữ-động
của tai ngựa, chúng ta có thể biết được
những trạng-thái bất-an, lo-âu của ngựa.
Ngựa ghét những tiếng động lớn như
tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ của
động-cơ và thích những âm-thanh nhẹnhàng êm-dịu như tiếng thì-thầm của
chủ hay nài ngựa.
Khác với loài nhai lại như trâu bò,
lạc-đà ăn rất nhanh để rồi khi có thời giờ,
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nằm trong chuồng nhai lại. Ngựa chỉ ăn
một lần và cỏ chạy thẳng xuống bao-tử,
do đó ngựa mất nhiều thời giờ để nhai cỏ
kỹ hơn. Vì phải nhai kỹ nên trời ban cho
ngựa có xương hàm rất mạnh và hai hàm
răng rắn chắc. Ðặc biệt răng của ngựa
vẫn tiếp tục mọc hoài để thay thế mặt
răng đã bị bào mòn. Ngựa đực có tổngcộng 40 răng và ngựa cái có 36 răng.
Giữa các răng cửa và răng hàm có một
khoãng trống để ngựa ngoặm cỏ vao đó
mà nhai. Răng hàm trên của ngựa nhô ra
phía trước nên hai vành môi của ngựa
rộng để đủ bao-phũ cả hàm răng khi
ngựa ngậm miệng lại. Khi ngựa há
miệng nhe răng để lộ hàm răng hô với
những chiếc răng dài trông rất khôi-hài.

ngựa tiêu-thụ khoãng từ 20 đến 30
pounds cỏ và việc gặm cỏ chiếm nhiều
thời-giờ hơn hết trong đời sống của ngựa.
Ngựa uống rất ít nước, mỗi ngày chỉ cần
uống một lần nhưng vào những ngày trời
nóng thì uống nhiều hơn. Khi ngủ ngựa
nằm xuống đất, chân xoãi ra như chết và
người ta cũng thấy ngựa cũng có mớ
trong giấc ngủ nên cho rằng ngựa cũng
biết...nằm mơ. Ngoài ngủ ngựa còn
nghỉ-ngơi. Lúc nghỉ-ngơi ngựa nằm
xuống, bốn chân thu dưới bụng và mắt
vẫn mở. Ngựa còn nghỉ-ngơi đứng
(dozing) nhất là sau lúc ăn trưa giữa
những ngày hè nóng bức, ngựa đứng
dưới bóng cây nghỉ-ngơi hàng giờ.
Ngựa lội rất giõi nhưng lại sợ
nước, không thích tắm bằng nước mà lại
thích tắm...khô. Tắm khô có nghĩa là
ngựa nằm lăn-lộn trên cát khô, xong
đứng lên rùng mình cho cát rơi xuống.
Tắm khô bằng cát giúp cho ngựa mất bớt
đi chất dầu trên làn da và rụng đi những
sợi lông chết khiến cho lông ngựa trở
nên xuôi đều và óng mượt. Ở những
vùng đầm lầy không có cát, ngựa tắm
khô bằng bùn. Khi lớp bùn trên mình
ngựa khô đi và rơi xuống mang theo
những chất dơ và lông chết khiến cho
ngựa sạch hơn.

Cổ của ngựa dài và uốn cong, co
dãn giúp ngựa cuối xuống ăn cỏ dễ dàng
trong khi thân vẫn đứng thẵng và ngựa
có thể dùng miệng để liếm sạch hoặc gãi
ngứa phần trên lưng của mình.
Chân ngựa phần chấm đất được
bao bọc bằng một móng dầy cấu tạo
bằng chất sừng vô cãm-giác. Móng này
giúp cho ngựa dẫm lên tuyết mà không
thấy lạnh. Mặc dù cứng nhưng móng
cũng có thể trầy xước hoặc mòn đi nên
người ta bảo-vệ móng bằng cách đóng
dưới đó một miếng sắt hình chữ Omega
của La-Mã. Miếng sắt này được gọi là
chiếc móng ngựa và được người thợ
đóng móng (blacksmith) đóng bằng đinh
vào phần chất sừng vô cãm-giác. Ðể cho
móng được tăng trưởng, lâu lâu người ta
phải lấy móng sắt ra cho móng được
mọc tự-nhiên trong một thời-gian.

PHƯƠNG CÁCH TRUYỀN GIỐNG
Ðộ một tuổi rưỡi thì ngựa trưởng
thành và có thể sanh con, truyền giống.
Ngựa theo chế độ "đa-thê" và vẫn duy-trì
phong-tục "chồng chúa vợ tôi". Trong
đàn ngựa chỉ có một ngựa đực nhưng có
tới 4, 5 ngựa cái và đàn con của những
con ngựa cái đó. Ngựa đực là chủ đại
gia-đình, quyền hạn rất lớn nhưng ngựa
đực có trách nhiệm bảo-vệ cho cả đàn.
Khi di-chuyễn trong đồng cỏ, ngựa đực

ÐỜI SỐNG SINH-HOẠT
Ngựa không cần phải vất-vã kiếm
ăn vì thực-phẫm của ngựa chỉ toàn là cỏ
dại mọc sẵn ở mỗi cánh đồng. Mỗi ngày
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đi sau cùng để hộ-tống, bảo-vệ an-ninh
cho cả đàn. Nếu có những ngựa con đi
chậm hay tách ra khỏi đàn, lập tức ngựa
đực tiến tới răn đe và đuổi trở vô đàn.

Qua lịch-sữ ngựa liên-hệ rất nhiều
đến con người khiến chúng trở thành con
vật nhà hữu-ích bậc nhất cho loài người.
Ngựa đã được loài người thuần-hóa và
đem về nuôi trong nhà bắt đầu từ vùng
Trung-Ðông cách nay khoãng 6,000 năm.
Chúng đã giúp loài người như một
phương-tiện giao-thông, vận-tãi, nôngnghiệp, săn bắn, chiến đấu và thể-thao,
giải-trí.

Ngựa cái tới thời-kỳ động-cỡn chúng
thường hay quấy nhiễu các ngựa đực.
Trong lúc "tình xuân rạo-rực" để hấpdẫn ngựa đực, ngựa cái thường bài tiết
nước tiễu và trong nước tiễu chứa nhiều
chất estrogen đánh thức khứu-giác ngựa
đực. Ngựa đực đánh hơi lần theo dấu
mùi hương để tìm xem mùi đó xuất phát
từ đâu? Khi phát hiện được bãi "hương
tình" của ngựa cái vừa để lại, ngựa đực
dừng lại ngữi vài hơi rồi lại tiễu ngay
trên đó! Việc làm này có thể với mụcđích tuyên-bố quyền sở-hữu (personal
property claim) đối với ngựa cái và cũng
nhằm muốn xóa đi mùi hương đó đối với
các ngựa đực khác. Mùi hương đã kíchthích, ngựa đực tai vễnh về phía trước,
cổ cong lên, mũi hít hít, răng nhe ra và
hơi thở phì-phò. Cũng chẵng cần phải
tìm kiếm đâu cho xa vì ngựa cái cũng
đang thẫn thơ chờ đợi gần đó.

Ðặc-tính nổi bật của ngựa là dẻo
dai và chạy nhanh nhất trong các loài vật.
Ngựa rất dai sức, có thể chạy hàng giờ
liền không cần ngừng nghỉ và có thể đạt
đến 45 miles một giờ. Ngày xưa người ta
nuôi ngựa dùng để cởi, đi từ nơi này đến
nơi khác. Khi chưa có cơ-giới ngựa được
dùng như một sức kéo chính. Do đó cho
tới ngày nay khi nói đến sức mạnh cuả
các loai máy, loại xe, người ta vẫn dùng
đơn-vị là "mã-lực". Trong nông-nghiệp
người ta dùng ngựa để kéo xe, kéo cày.
Ngựa còn được dùng trong chiến trận.
Các tướng-quân, tráng-sĩ thời xưa cơĩ
ngựa để ra chiến trường, ngồi trên mình
ngựa xông-pha chiến-đấu nơi trận mạc.
Khi bị giặc vây-hãm, trong lúc chờ việnbinh đến giải-tõa, họ phải dùng thịt ngựa
làm lương-thực để sinh-tồn. Ðối với kẻ
sĩ ngày trước, cái chết hào-hùng phải là
cái chết trên lưng ngựa để rồi dùng "da
ngựa bọc thây" chớ không phải là cái
chết tầm-thường trên giường êm, nệm
ấm ở chốn khuê-phòng! Ngày nay một
cái chết khác cũng được gọi là "chết trên
lưng ngựa" nhưng không được ngưỡngvọng, không được xem là hào-hùng mà
trái lại bị người đời chê cười cho là "chết
đáng kiếp", "cho bõ cái tật" đó là cái
chết vì bị chứng bịnh có tên là "thượng
mã phong"!

Ngựa cái mang thai khoãng 11
tháng thì khai hoa nỡ nhụy. Thường
ngựa sanh từ lúc nữa đêm trở về sáng và
mỗi lứa một con, ít thấy ngựa sanh đôi.
Ngựa mẹ khi lâm-bồn thì nằm xuống và
ngựa con đầu chui ra trước, nằm trong
một bọc mõng màu trắng. Ngựa mẹ
đứng lên để kéo bọc ra khỏi ngựa con.
Ðộ 20 phút ngựa con cố-gắng đứng lên
bằng bốn chân hãy còn yếu ớt và loayquay tìm vú mẹ. Thời gian bú sửa kéo
dài độ một tháng, sau đó ngựa con bắt
đầu sống bằng cỏ. Ðến một tuổi rưỡi thì
ngựa được xem là trưỡng thành và rời
khỏi đàn để bắt đầu cuộc đời tự-túc mưu
sinh. Ðời sống ngựa kéo dài từ 20 đến 30
năm.

Ngày nay ngựa
cũng còn được dùng
để cỡi trong trường-

NGỰA VÀ LOÀI NGƯỜI
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hợp mà xe cộ không thể dùng được như
tuần-tiễu ở các công-viên, bãi biển. Ở
New York cảnh-sát phải cỡi ngựa trong
những lúc kẹt xe để điều-hòa lưu-thông
hay ngăn ngừa tội-ác. Cỡi ngựa cũng
được xem là "lễ-nghi quân-cách" dùng
trong những dịp trọng-đại như đội kỵ-mã
của hoàng-gia Anh-Cát-Lợi, của vệ-binh
danh-dự nước Pháp, Canada... Các cổ xe
tang được kéo bằng ngựa cũng được
dùng trong lễ quốc-táng của các hoàngđế, quốc-trưỡng. Trong chiến cuộc tại APhú-Hãn để đánh lại nhóm Taliban, liênminh phương Bắc cũng dùng đến ngựa ở
những nơi địa-hình hiễm-trở không có
đường giao-thông.

thật hồng nhan đa-truân, má hồng phậnbạc. Người hiền gặp gian-nan, giai-nhân
lại vắn số!
Ngựa dễ nuôi, thích hợp với tất-cả
khí-hậu mọi miền trên thế-giới. Nếu
thời-tiết không quá lạnh, ngựa có thể
nuôi ngoài trời. Thức ăn cho ngựa là cỏ
rất dễ tìm và nơi nào cũng có. Nuôi ngựa
cũng chẵng tốn công gì bao nhiêu chỉ
cần giữ chuồng cho sạch-sẽ. Cho chúng
hoạt-động thường xuyên ngoài trời và
đem vào chuồng những khi gió mưa, giá
lạnh hoặc nắng hè oi-bức. Mỗi năm
chích ngừa cho chúng về các bịnh như
tetanus, rabies, influenza và Potomac
fever. Kiểm soát miệng. răng, móng cho
sạch-sẽ để tránh bịnh Lở Mồm Long
Móng. Thường xuyên chãi lông cho
ngựa để kiểm-soát da chúng, đề-phòng
những vết lở của bịnh Than. Ngựa rất
thích được chãi lông, càng được chãi
lông ngựa càng yêu thương chủ mình.
Trên thế-giới hiện nay người ta ước
lượng có khoãng 60 triệu con ngựa được
nuôi.

Ngày nay ngựa được nuôi hầu hết
dùng trong giải-trí, thể-thao như để dạo
chơi, đánh banh Polo, biểu-diễn Rodeo
thi đua để cỡi những con ngựa bất kham,
thi ngựa đẹp (horse shows) và đua ngựa.
Ðua ngựa được xem là một môn thể-thao
lành-mạnh được nhiều người đam-mê
nhưng cũng làm nhiều người tán-gia bại
sản vì chơi cá độ. Ở Sài-Gòn có trường
đua Phú-Tho ïhoạt-động từ thời Phápthuộc. Gần Little Saigon có các trường
đua Los Alamitos, Santa Anita nhiều
người hốt hụi sớm đem tiền vào đây nuôi
ngựa! Ở nhiều nơi ngựa là giống vật có
giá cao nhất. Ở Mỹ có những con ngựa
trị giá cả triệu đô-la và được các triệuphú, minh-tinh màn bạc yêu-thương,
trân-quý mặc dù họ ít khi có thời giờ để
cỡi. Họ mua ngựa chỉ là một "mốt" thờitrang chứng tỏ mình là giai-cấp thượnglưu, danh-gia vọng-tộc. Cựu tổng-thống
Ronald Reagan, thái-tử Charles đều là
những người nổi tiếng say mê ngựa.
Thái-tử vì mãi-mê cỡi ngựa chơi Polo,
bỏ bê vợ đẹp khóc thầm trong cảnh
phòng không chiếc bóng nơi cung-cấm,
khiến nàng buồn đi chơi với người khác
để chết trong tai-nạn thương-tâm! Rõ

Ngoài ngựa được người ta nuôi, ở
Mỹ còn có ngựa hoang có tên là
Mustang. Ước lượng có hơn 10,000
ngựa hoang ở 11 tiểu-bang miền Tây
Hoa-Kỳ. Ðể bảo-vệ giống Mustang này
khỏi bị diệt-chũng, Thượng-Viện liênbang đã biểu-quyết đạo-luật phạt những
ai giết hay quấy nhiễu giống Mustang
này. Ở vùng Las Vegas có nhiều
"Mustang Ranch" nhưng những trại này
không nuôi ngựa bốn chân mà đặc-biệt
chỉ toàn nuôi ngựa...hai chân. Giống
"ngựa hoang" này mắt xanh, môi đỏ, tóc
vàng, chân dài, thân hình cao lớn, mặt
mũi lộng-lẫy nhưng khá nguy-hiễm vì
cởi chúng có thể mang bịnh ngặt nghèo,
chưa có thuốc chữa!
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"Ai ơi chớ cởi ngựa hoang,
Cởi thời đã mệt, lại càng
chết hoang!"

vì được truyền-tụng, thêm-thắt lâu đời
nhưng nói lên rằng dân-tộc Việt-Nam
luôn được Thượng-Ðế độ-trì, khi vận
nước đến hồi đen tối bao giờ cũng có
anh-hùng, hào-kiệt xuất-hiện để cứu
nước, đánh đuỗi ngoại-xăm, đem lại
thanh-bình, thịnh-vượng.

Trong lịch-sữ ViệtNam, ngựa cũng được nói
đến nhiều lần nhưng đặcbiệt nhất là con ngựa của
Phù-Ðỗng Thiên-Vương. Tục truyền
rằng thuỡ ấy nước ta bị quân Tàu đe-dọa,
vua cho loan-truyền trong dân-gian để
tìm người dẹp giặc. Ở phủ Sóc-Sơn có
một đứa trẻ mới lên ba mà chưa biết nói.
Khi sứ-giả triều-đình đi ngang qua nhà,
cậu ta bỗng biết nói và tình-nguyện đi
dẹp giặc, chỉ yêu-cầu nhà vua ban cho
một thanh kiếm và con ngựa sắt. Khi nhà
vua thoả-mãn lời yêu-cầu, cậu bé vươn
vai đứng lên thành một thanh-niên to-lớn,
vạm-vỡ khác thường. Cậu bé cập lấy
thanh kiếm rồi nhảy lên con ngựa sắt.
Ngựa sắt phun ra lữa và phóng như bay
ra biên-cương đánh đuổi giặc xâm-lăng,
đem cảnh thái-bình trở lại cho Lac-Việt.
Câu chuyện lịch-sử có vẽ hoang-đường

***
Ngựa là con vật tinh-khôn và rất
trung-thành với chủ. Trên chiến trường
chủ có tử-trận, ngựa cũng mang xác chủ
vượt núi non ngàn dặm mà trở về nhà
chủ. Người Trung-Hoa thường tạc tượng
con ngựa của Quan-Công thờ trong các
chùa. Họ cũng thích đưa hình-ảnh của
đàn ngựa lên tranh vẽ theo điễn-tích "Tái
Ông Thất Mã" và tin rằng ngựa sẽ mang
đến nhiều điều may-mắn, phúc-lợi vì
ngựa ra đi sẽ đem nhiều ngựa khác trở
về.
TRỊNH HẢO TÂM

CUỘC ÐỜI ANH ÐỨC PHÁT THƠ
sau đây, để đồng-hương gợi lại những
kỹ-niệm, biết ai mất ai còn.
Năm 1963 cho đến 1965, dân tỉnh lỵ
Trà-Vinh hàng ngày đều thấy một anh
phát thơ đạp xe đạp phía sau pọt-ba-ga
là túi đựng thơ, rất vui-vẽ, nụ cười luôn
nở trên môi, gặp ai hỏi cũng cười chào.
Ðó là anh Trần Minh Ðức khuôn mặt
quen thuộc của Trà-Vinh. Thời cuộc
thay đổi, hình ảnh của anh cũng như
nhiều người khác quên lãng trong tâmtrí mọi người. Mới đây Ðặc-San TràVinh nhận được thơ của anh gởi từ tiểubang New York, được đăng nguyên văn

Ðặc San TràVinh

Cùng quý đồng-hương Trà-Vinh,
Tôi được sinh ra vào ngày 21 tháng 11
năm 1942 tại làng Long-Ðức tỉnh TràVinh. Tôi tuổi con ngựa (Nhâm Ngọ).
Tôi không hiểu tại sao lấy 12 con giáp,
lấy 12 con thú vật làm tuổi cho con
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người? Chỉ có con rồng không phải là
thú vật, mà có ai đã thấy con rồng chưa?
Tôi không hiểu tại sao lấy 12 con giáp
làm tuổi cho con người, có ngộ-nghĩnh
lắm hay không? Mấy ông thầy bói nói
tôi tuổi ngọ, Nhâm Ngọ tốt lắm! Tốt đâu
tôi không thấy chỉ biết đời tôi gian-nan,
lận-đận chết bỏ luôn. Học tiểu-học ở
trường tiểu-học, thanh-tra là ông Vương
Hảo Thuận. Học trường trung-học tưthục Thánh-Gioan, hiệu-trưởng là ông
Lê Văn Cận. Ông Cận dạy Pháp-Văn.
Học trò không gọi bằng thầy mà gọi ông
là Bác Mười. Tôi sang học trường trunghọc bán-công Trần Trung Tiên, hiệu
trưởng là ông Văn Công Thơm. Tôi
không biết ông hiệu-trưởng Thơm có bà
con gì với ông Văn Ngọc Sanh làm
trưởng-ty Bưu-Ðiện Trà-Vinh không?

3 tháng ở Nha-Trang, trường Ðồng-Ðế.
Mãn khóa tôi về Vĩnh-Bình làm ơ
ûPhòng 1 Tiểu khu với chức vụ hạ sĩ
quan tuyễn mộ. Sau đó tôi ra tiểu đoàn
làm HSQ/QS, HSQ/TL, HSQ/AN đại
đội. Sau đó được chuyễn về hậu-cứ LưuDân phụ tá với sĩ quan hậu cứ trông coi
hậu cứ. Kế đó tôi chuyễn sang làm kiễm
soát, phối hợp với cảnh sát, quân cảnh đi
rong chơi ngoài lộ. Năm 1983 tôi rời
Việt-Nam sang Malaysia, ở Malaysia 6
tháng rồi sang Philippines, ở Philippines
6 tháng. Tôi đến Jamestown New York
ngày 29-3-1984. Tôi được sự giúp đỡ tận
tình của anh Võ Văn Diệu và gia-đình.
Tôi đi làm ở hãng mộc từ ngày 9-4-1984
cho tới ngày 26-6-2000, tôi không đi làm
được nữa vì bị "bất lực" và hiện nay tôi
lãnh tiền bất lực hàng tháng.

Tôi đi trưng-binh được liệt vào hạng "bất
lực vĩnh-viễn". Tôi chỉ có trung-học đệ
nhứt cấp mà thôi. Tôi học dở mà lại là
tay tổ "cúp cua". Năm 1963 tôi lập giađình. Vợ tôi là em bà con cô cậu với anh
Võ văn Diệu. Tôi làm ở Ty Bưu-Ðiện
Trà-Vinh từ năm 1963 đến năm 1965.
Tôi chỉ đi phát thơ mà thôi. Tôi chuyễn
sang làm thơ-ký đánh máy cho Tòa HòaGiải Rộng Quyền Vĩnh-Bình từ năm
1965 tới năm 1968. Tôi còn nhớ ba má
tôi bảo: "Ðêm 30 rạng mùng một Tết, tới
giao-thừa lắng tai nghe coi con gì ra
đời." Tết Mậu-Thân
chỉ nghe tiếng súng ra
đời mà thôi!

Gởi đến Ðặc-San Xuân 2002, tôi viết bài
"Huỳnh-Mai Nương Tử". Gởi đến Ðặc
San Xuân thì tôi nói về Xuân. Bài
"Huỳnh-Mai Nương Tử" về ý tứ thì tôi
nhớ đến bài "Huỳnh-Mai Nương Tử"
đăng trong đặc san Xuân khi tôi làm ở
bưu-điện, về phần hành văn là do tôi.
Huỳnh-Mai là mai vàng, ở Việt-Nam về
mùa Xuân hoa mai mới nở. Nói đến hoa
mai tôi gợi nhớ: "Nếu mai không nở anh
đâu biết Xuân về hay chưa?" Hồi còn
nhỏ theo mẹ đi chợ Tết, chợ nhóm vào
đêm. Tôi thích nhứt là đi xem ở hàng trái
cây, hàng bông. Hàng trái cây tôi thích
xem dưa hấu. Mỗi năm khi đi chợ Tết,
má tôi mua vài chục dưa hấu và trái cây
khác nữa. Về hàng bông tôi thích xem
hoa cúc, hoa hướng dương và hoa mai.
Nói đến hoa cúc thì tôi nhớ câu:

Tôi được gọi trìnhdiện tái-khám và bị
"tái-nạm" vào lính
với loại phụ dịch. Tôi
được sinh ra ở Trà-Vinh từ năm 1942
cho tới năm 1983 tôi rời bỏ Việt-Nam,
tôi ở Trà-Vinh không đi đâu hết. Tôi chỉ
xa Trà-Vinh trong 6 tháng quân-trường,
3 tháng ở Chi-lăng, Thất-Sơn, Châu-Ðốc,

"Hôm nay luống cúc thay hoa,
Rừng ngô xơ xác bặt tin cha về."
Má tôi thích mua hoa cúc, chậu ớt, bông
vạn thọ. Còn mai thì ba tôi có khoãng 5
hay 6 chậu mai ở sân trước nhà. Ba tôi
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có huỳnh mai, mai chiếu thủy và nhị độ
mai. Huỳnh mai là mai vàng. Chữ
Huỳnh gợi tôi nhớ đến: Huỳnh Ðạt Bữu
giáo-sư, Huỳnh Kim Tri bạn học, Huỳnh
Văn Thành ty bưu-điện, Huỳnh Văn Ba
ty điền-địa, Huỳnh Kim Liên người mà
tôi thương trước khi lập gia đình, tiệm
Huỳnh Thị Huỳnh 42 đường Lê Lợi ở
chợ Trà vinh, Huỳnh Thanh Hà bạn học.

Tôi viết ra đây chút ít nói vài kỹ niệm ở
Trà Vinh. Kỹ niệm về Trà Vinh không
sao kể hết được. Về văn chương, về viết
lách tôi dỡ lắm. Ðây là sự cố gắng của
tôi, viết để đóng góp trong đặc san Xuân
năm con Ngựa 2002. Tôi rất mong được
sự chỉ bảo của quý đồng hương về sự sai
của tôi.
Trần Minh Ðức
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