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Ngàn Dậm Tương Phùng 

 

Nếu bảo là gặp lại anh Sơn chị Cung, Minh-Trang hay Lăng Trần là hội ngộ thì chẳng đúng, đó chỉ 
là sự tái ngộ vì mọi người đã từng gặp nhau lần đầu hơn 6 tháng trước; nhưng chỉ cho là ngày 
tái ngộ thì cũng không được chính xác vì đó cũng là lần đầu được gặp Huyền và Nguyệt Nga, 
một "tiền bối" khác của Văn-Học thuộc niên khóa 72-73 trong buổi sáng đẹp trời ở thành phố 
San Jose. Thôi thì cứ cho là một cuộc họp mặt thân hữu của những mái đầu xanh xưa đã từng 
đến và chia sẻ một khoảng đời mình dưới một mái trường. 

Vài tuần trước khi đồng ý hẹn gặp nhau ở quán cà phê Palamo, tôi những tưởng rằng sẽ có dịp 
đi picnic và tha hồ nói chuyện xưa tích cũ của cái thời mình còn lơ tơ mơ để biết thêm về mái 
trường Văn-Học, chẳng dè Lăng Trần thiền-sư đến trễ và vì có chuyện bất ngờ ở sở, tôi vì bận 
phải làm tài xế cho cả nhà - trong khoảng thời gian gia đình cả 8 anh chị em họp mặt đầy đủ - 
cho nên chuyến đi picnic ngày hôm đó coi như toi, nhưng bù lại - cả bọn vẫn còn vớt vát được 
những giây phút quý báu để ngồi lại với nhau bên ngoài quán cà phê Paloma. Trước khi chia tay, 
chị Cung đã thân tình, trao mỗi người gói cơm nắm muối vừng, cái bánh giò và quả bắp luộc mà 
có lẽ chị đã thức khuya dậy sớm nấu nướng - giống như một nữ huynh trưởng hướng đạo thân 
thương lo cho bầy "sói con" trong đàn. Tuy không đi picnic được nhưng món cơm vắt  của chị 
Cung khiến tôi lại nhớ đến tuổi thơ ấu, theo chân bà ngoại trên chuyến xe lửa đi từ SG ra Đà-
Nẵng, cũng vài cục cơm nắm với muối vừng, trứng luộc và thịt chà bông...cắn ăn từng miếng  
mà rưng rưng nhớ tiếng bánh xe nghiến đường sắt chạy xình xịch lướt trong màn đêm, thỉnh 
thoảng tiếng còi hụ báo cho những trạm sắp ghé trong ký ức xa xưa. 
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(không biết cái tên đứng giữa làm gì mà mặt mày trông "khẩn trương" quá chời! :) 

Trạm ghé chiều hôm 21 tháng 6, 2014 là Neward, tên thành phố đã một lần quen thuộc ghé lại 
cuối năm ngoái. Để có nhiều thì giờ nói chuyện, lần này hai vợ chồng tôi tưởng mình đến sớm, 
ai dè tới nơi đã thấy thiền-sư ngồi lù lù trước chai bia nói chuyện cùng với anh Sơn tự bao giờ. 
Trong lúc nói về tin tức thời sự, thiền-sư Lăng Trần có kể cho tôi công chuyện ở hãng mà tôi bảo 
là đây là câu chuyện thứ 4 mang cùng một khuynh hướng mà tôi đã nghe trong lúc ngao du 
ngược xuôi từ San Jose cho xuống vùng Quận Cam - nói chung là người Tầu đã và đang tung ra 
đồng đô la (dưới hình thức công phố phiếu – Treasury Bills hay US Bonds) mà họ không muốn 
giữ vì nó đang ngày dần mất giá trị - họ  mua lại những công nghệ, hãng xưởng,  đất đai không 
những chỉ ở nước Hoa Kỳ mà khắp nơi trên thế giới, nơi nào có tài nguyên thiên nhiên mà họ 
cần dùng tới (hay không cho kẻ thù trong tương lai được cơ hội). Chuyện này dài cho nên không 
muốn đề cập ở đây, để dành chữ nghĩa và xin "di tản" dần qua bên bàn ăn, ngồi nhâm nha vài 
hớp bia "Ken", gắp cái bánh Căng còn nóng hổi, gỏi cuốn, dĩa cá khô nướng...bên cạnh những 
người bạn tuy "mới mà cũ" hoặc "cũ mà mới" - vô vài ngụm chất cồn rồi thì chiều nào cũng thấy 
lòng lâng lâng - đều nghe có lý cả...khà!khà!khà... 
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Kỳ họp nhau lần trước, không biết có phải chỉ riêng tôi hay tất cả mọi người, biết Lăng Trần nhà 
mình có một giọng hát rất "thính phòng", nghe rất thấm thía qua bài "Đưa Em Tìm Động Hoa 
Vàng" mà chả cần một thứ nhạc cụ nào cả, thế mới chiến!  Năm nay với anh Lạc, bạn thân tình 
của anh Sơn, được vời sang và mang theo cả cây đàn guitar. Mọi người lại được dịp chứng kiến 
những ngón tay diệu kỳ của thiền-sư, bay nhẩy lả lướt trên phím như "pháp sư" đàn thùng 
Flemingo tên Armik nổi tiếng   của vùng Nam Mỹ. Vừa nghe anh Lạc hát, Lăng Trần chơi đàn hay 
đến độ có lúc tôi xém quên trên bàn còn những món ăn độc đáo của chị Cung với bàn tay trợ 
giúp của Huyền ma soeur và hai người bạn của anh chị Sơn-Cung mà tôi đã sớm quên tên. 
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Có lẽ mấy món ngon ăn chơi, ăn thiệt và được nghe anh Lạc & Lăng Trần đàn hát đã gây cái ấn 
tượng khó quên cho nên xuýt nữa tôi quên khuấy đi cái chuyện ba nàng kiều nữ gốc Đà Lạt rủ 
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nhau khoác lên người những chiếc áo dài để cho tôi với thiền-sư được dịp ra tay trổ nghề phó 
nhòm. Thể theo lời than/khen cà tửng của một thằng bạn cố tri, mỗi khi nó không biết phải 
chấm, chọn một trong hai, ba, bốn...bông hồng, nó thường dùng câu "Mỗi người một vẻ.... trời 
ơi là trời!". Không biết các bạn nghĩ sao khi nhìn tấm hình "Hoa Hậu Áo Dài" này, những có lẽ ai 
nấy chắc chắn sẽ phải công nhận một điều là tuổi trên 5 bó mà còn lọt khít khao vào được 
những chiếc áo dài như thế này quả là đáng nể, đáng hãnh diện là gái Đà Lạt, phải vậy không 
các bạn? 

 

Buổi tiệc chưa kịp tàn và càng nóng hổi từng giây phút sau mỗi bản nhạc được anh Lạc, Lăng 
Trần thay phiên nhau trình làng, hay hát bè cho mọi người thưởng thức. Hai vợ chồng tôi cáo lỗi 
phải về sớm để đón vợ chồng đứa con trai lớn và thằng cháu nội – đang ở nhà bố mẹ của tôi - 
đưa tụi nó về lại khách-sạn, vì tụi nó vẫn còn "hãi" với lối lái xe táo bạo, điên cuồng của dân 
Calif., và biết tôi đã từng lái xe gắn máy khắp nước Việt và từng sống ở đây, và vì lo cho thằng 
Logan cho nên ông nội phải cực thân làm tài xế taxi đưa gia đình nó đây đó. Tuy rằng lần này 
xuống Calif. đúng một tháng, nhưng không biết thời gian đã lặng lẽ qua nhanh quá thể! 

Tôi chưa có dịp đi thăm người chị họ, gia đình chú thím, cháu và vô số người bạn rải rác khắp 
Nam Bắc - từ SF cho đến San Diego. Nếu mỗi người chỉ cần giữ tôi lại 1 ngày thì có lẽ phải mất 2, 
3 tháng mới hòng đáp lễ gặp mặt tất cả mọi người - trong đó phải nói là rất tiếc không ghé đến 
được vườn trái Bơ của hắc đế, mà mấy hôm ở Calif. được ăn mấy trái bơ chín cây - không bị sơ 
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như những trái hái còn xanh bán trong Costco, may mắn lắm mới được trái chín mềm ngon 
lành. Dù sao đi chăng nữa, nếu từ đây đến cuối năm mà chưa có hứng đi về Việt-Nam thì không 
chừng trước Giáng-Sinh có lẽ sẽ ghé xuống thăm bố mẹ lần nữa. Nhìn bố mẹ đứng bên hiên 

tiễn tôi lái xe đi về lại Seattle, trên quãng đường dài trên 900 dặm Anh, tôi thỉnh thoảng cũng có 
chút thoáng buồn khi nghĩ đến những giây phút chia ly, tử biệt của kiếp người. Bởi thế cho nên 
xin cảm ơn những giây phút còn được ngồi gần bên nhau, chia sẻ cho nhau những nỗi vui niềm 
đau, để mai sau ai đó còn ở lại vẫn sẽ nhớ mãi những kỷ niệm êm ấm, nồng nàn vừa gieo vào 
lòng. 

Xin cám ơn anh Sơn, chị Cung, Huyền và Lăng đã cho vợ chồng tôi những giây phút hạnh phúc 
và vui nhất trong lần ngàn dậm tương phùng vừa mới qua nhanh nhưng mãi mãi sẽ khó quên. 

 

Thân, 

Sanh & Thúy-Hoa 

21/06/2014 


