
Người Cũ Hình Xưa 

 

 
 

Học trò cũ gửi cho "ông Thầy cũ" / tấm hình xưa-rất-cũ chưa phai...hồi ông Thầy 

còn rất trẻ giai...hồi ông Thầy mới đi-làm-Thầy... 
 
Sáu mươi năm rồi nhìn lại như mây...thấy ngồ ngộ, ông Thầy như đứa nhỏ...tóc 
Thầy bay trời gió Lạc Dương,  các Thầy Cô cắm trại xa trường... 
 
Thầy Hiệu Trưởng chụp tấm hình giữ làm kỷ niệm.  Bao nhiêu năm rồi nước non 
bầm tím, kẻ mất người còn kỷ vật như mơ!  Tấm hình xưa và những người xưa... 
 
Trần Vấn Lệ đi bên tay phải, hiện ở California; 
Thầy Đặng Đình Bách, hiện ở Canada; 



Thầy Văn Thế Nhiệm, nghe nói về Tây Ninh đi bán vé số dạo 
Cô Nguyễn Thị Ngọ, chuyển về Sài Gòn không có tin tức; 
Cô Lê Hiền Hòa, chuyển về Sài Gòn không có tin tức; 
Cô Nguyễn Thị Hồng Hoa, hiện ở Oklahoma, USA.  
 
Hôm đó còn nhiều Thầy Cô nữa, ở những tấm hình khác...Ai sống còn, ai đã 
thác...cõi đời này lồng lộng khói sương!  Nhớ quá đi Thầy Bùi Văn Ân, cô Trịnh Thị 
Ngọc Liên, cô Tôn Nữ Hoàng Hoa, Thầy Nguyễn Đức Thiệu, Thầy Nguyễn Văn 
Nghiêm, Cô Nguyễn Thị Mân, Thầy Lê Huyền, Thầy Nguyễn Tấn Tiến, Thầy Thái 
Văn Sửu, Thầy Tăng Ngọc Kính... 
 
Cũng rất nhớ hai ông Cai Trường, Nguyễn Văn Hộ rồi Nguyễn Văn Ngưng... 
 
Như nước con sông chảy mãi không ngừng, tôi chỉ là cọng rác chân cầu níu lại...Ôi 
những ngày xưa thân ái...Ôi những người xưa thân ái...ơi! 
 
Một ngày nào đây, tôi mệt quá, thôi, rồi...thây tro bụi ước mong đời hoa nở.  Các 
em à, giữ giùm Thầy nỗi nhớ, không các em mà cả Má cả Ba cho Thầy bữa cơm 
trưa, cho Thầy gói quà khi nghe tin Thầy đi nhập ngũ...Đi quân dịch là thương nòi 
giống bồng cây súng tòng quân tươi cười...Thầy dạy các em sao thì Thầy làm vậy, 
nước non mình...một đám mây trôi! 
 
* 

Học trò cũ thương tôi. 

Tôi thương các em vô cùng vô tận! 
 

Trần Vấn Lệ 

 


