Ký Sự thăm Mẹ 71
CHUẨN BỊ
Như đã hẹn chúng tôi gặp nhau từ chiều hôm trước để chuẩn bị..
Hộp mứt sen được bỏ vào túi hồng xinh xắn nhìn đã thấy mùa Xuân.

Gấp các thiệp chúc Tết bỏ vào từng bao
thư Cuối cùng là chia phần tiền Ban Tổ
Chức giao vào mỗi bao thư, mỗi phần 400
ngàn đồng.
Quan trọng nhất là vạch lộ trình cho ngày mai đi
sao cho hợp lý..tránh phải vòng đi vòng lại..(hao
xăng dù đã được hỗ trợ 300 ngàn đổ xăng)… Mọi
việc coi như đã hòan tất….chúng tôi vừa đi một
vòng thành phố..trên bàn… Mai nhé…xiết tay
nhau.. kết đòan gây sức mạnh..71 cố lên..

KHỞI HÀNH
Từ 5 giờ sáng, 2 bạn ở Củ Chi đã lên đường đến nơi hẹn. Hai bạn từ quận
7..nghe nói rời nhà từ 5;30. Bốn người trong nội thành….. nên hình như…. 6
giờ mới lên đường. Dù nhà gần nhất..ngay điểm hẹn nhưng KH phải dậy từ 4
giờ..một phần vì nôn nao..phần khác là dậy sớm….nấu bún bò…đổ xăng cho
các đồng đội… Trước 7 giờ ..mọi người đã có mặt đông đủ..
Trong cái lạnh bất thường của sáng tinh mơ
những ngày cuối năm nay….mùi bún bò dường
như thơm hơn..hấp dẫn hơn thường ngày. Cả
bọn ngồi quây quần..vừa thổi vừa xuýt
xoa…chỉ một lát sau..cái lạnh bị đẩy lùi do cái
cay của ớt..cái nóng của nước lèo..hơi ấm còn
đủ truyền cho nhau trước khi san sẻ cùng với
Mẹ 71.

Đúng 8 giờ…tám chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình Vinh Danh Mẹ trên 4 con
ngựa sắt.
Lên đường

Điểm đầu tiên chúng tôi đến là nhà bạn
Trần Thanh Thế đường Phan Xích Long
Phú Nhuận. Trường cho biết chúng ta xuất
hành theo hướng chính đông…hứng trọn những tia nắng ban mai..sưởi ấm
tâm hồn những đứa con không còn Mẹ..xem Mẹ bạn như Mẹ mình.

Giữa dòng xe cộ đông đúc buổi sáng… muôn ngàn chiếc áo lạnh đủ màu sắc
chung quanh làm cho tâm hồn chúng tôi như trẻ ra…phấn chấn hơn…
Dòng xe cộ đông đảo khiến việc di chuyển chậm hẳn lại…may quá..bác
Dương Vương đã vọt xe lên dẫn đường… theo xe bác…chúng tôi xuyên qua
những hẽm nhỏ..hết quẹo trái lại quẹo phải ..cứ bám đuôi nhau mà chạy..vì
dễ bị lạc trong cái ..bát quái hẽm trận đồ lắm..
Cuối cùng , khi ra đến đường thì cũng vừa đến ngay cổng nhà bác Thế
Thế mới biết …Quân tử hành đại lộ ..chưa chắc đã đúng trong thời xăng dầu
lên giá và xe cộ như nêm ngòai..đại lộ. Sau khi gọi cổng chính Mẹ ra đón
chúng tôi vào, đây đúng là điềm lành cho cuộc hành trình. Mẹ đã 84 tuổi rồi
nhưng bước chân vẫn co`n nhanh nhẹn, gọn gàng lắm, khuôn mặt thanh tú,
da dẻ hồng hào, …ai dám nói Mẹ trên 80 chứ….
Bác Trường nói…Ngày xưa chắc Mẹ đẹp lắm nhỉ…một thóang như nhớ lại
thời ..xa xưa ấy..Mẹ cười ..nụ cười thật dễ thương thay lời cám ơn ..những lời
nịnh đầm của đàn con mới đến..
Sân vườn nhà Mẹ
Nhà Mẹ có một cái sân rất đẹp…chỉ cần nhìn thấy..đầu
kinh doanh sẽ nẩy ra ý tưởng mở quán Caphê sân vườn
nơi đây…thật tuyệt vời…

Qua những bậc tam cấp, chúng tôi bước vào nhà..gặp cả Bố nữa…Bố yếu hơn
Mẹ..vâng vì đã 92 cái xuân xanh rồi cơ mà…Bố ngồi trên xe lăn chuyện trò
cùng chúng tôi..

Mẹ năm 2007
Bố Mẹ rất vui vẻ trước cuộc hạnh ngộ sáng nay… KH đọc cho Bố Mẹ nghe
nội dung tấm thiệp …Mẹ khen thiệp đẹp..lời chúc ý nghĩa
Cả Bố Mẹ cùng tám đứa con từ trên Trời rơi xuống đều cảm thấy hạnh phúc
và ấm lòng…
Tạm biệt Bố Mẹ…..cầu mong Bố Mẹ thật nhiều sức khỏe để hàng năm chúng
con có dịp đến thăm…
Chúng tôi lên đường mang theo những niềm vui từ nụ cười đưa tiễn

Mẹ của bạn Đoàn Văn Hùng

Mẹ năm 2007
Từ Phan Xích Long..chúng tôi đến Phan Tây Hồ thăm Mẹ của bạn Đòan Hùng
Chắc do thời tiết nên hôm nay Mẹ không được khỏe…nghe có chúng tôi..Mẹ
ra ngay
Tặng quà, chúc Tết Mẹ xong Mẹ nhắn các con nói Hùng Mẹ ốm nhé…vâng
ạ..chúng con sẽ nói lại
Mẹ Lê thị Thục 83 tuổi (Mẹ của
Hải và Oanh )

…
Từ Phú Nhuận…chúng tôi..lạng qua..Nguyễn văn Đậu
..Bình Thạnh tìm nhà bạn Đòan thị Bích Hải…ôi những số
nhà…loanh quanh vòng ra vòng vào..hỏi thăm đúng ngay
Kim Oanh em Hải…đây đây..Anh Chị ơi..Mẹ em đang chờ…
Nghe chúng tôi chúc Tết và tặng quà Mẹ nói…Cám ơn các đồng chí…
Oanh cười giải thích cho Mẹ..các Anh Chị chung trường con và chị Hải..Mẹ
gật gù..vậy à..cám ơn các con…

Bức ảnh có cả 3 thế hệ
(Mẹ của bạn Bùi Văn
Sơn)

Rời nhà Hải chúng tôi đến Trần Bình Trọng thăm Mẹ bạn Bùi văn Sơn ( Sơn
đang ở Canada )…gặp con trai Sơn về ăn Tết với Bà Nội…cháu ngạc nhiên lúc
đầu nhưng sau đó thật vui cùng chụp ảnh với bạn của Ba mình..
Bốn con ngựa sắt lại rong ruổi trên đường… đến Quang Trung..Gò vấp….đã
xế trưa nhưng Trời vẫn..hiu hiu..gió lạnh.. xin cám ơn..áp thấp nhiệt đới..

Mẹ Lê thị Kim 82 tuổi của bạn
Xuân Điệp rất vui..Mẹ kể chuyện
về..cục cưng của Mẹ..thằng cu
Tèo…với hàng tá..bạn gái ngày
xưa..và bị bắt cưới có 3 lần..các
bạn nam sinh nhao nhao xin Mẹ
bí kíp…Mẹ cười thật to …nhưng
…vẫn bí mật

Từ Gò Vấp…chúng tôi đi vòng về Tân Bình..đến Nguyễn Sĩ Sách thăm Mẹ
bạn Trần Đức Nghĩa.. Mẹ và bà xã Nghĩa ra đón..Mẹ hiền lành, cười nhẹ
nhàng…...chị Nghĩa thay mặt Mẹ cám ơn những chân tình các bạn đồng môn
của ..chàng.. đã mang nụ cười Xuân tặng Mẹ và gia đình.

Mẹ Trần thị Nhã 83 tuổi (Mẹ của bạn
Nghĩa)

Tạm biệt Mẹ..chúng tôi lên đường..đến một địa chỉ mà từ đầu ngõ đã thấy
lòng thổn thức..chúng tôi đang đứng trước nhà của người bạn đã ra đi…Hiển
Côngô..
Vừa nhìn thấy chúng tôi
Mẹ đã khóc và gọi Hiển
ơi..các bạn con đến thăm
Mẹ..
Chúng tôi ai cũng mủi
lòng trước cảnh này …Mẹ
ơi..xin bớt buồn…Mẹ có
thêm tới 8 đứa con nữa
cơ mà…

Chúc Tết Bố Mẹ Hiển xong, chúng tôi xin phép ra về…một lần nữa Mẹ lại
rướm rướm nước mắt…từ giã.. Mẹ ơi..xin giữ gìn sức khỏe..để hàng năm
chúng con lại có dịp đến thăm.
Bố Mẹ của bạn
Nguyễn Văn Hiển

11 giờ trưa, chúng tôi đến nhà Mẹ của bạn Nguyễn thị Phương. Mẹ không
còn đi lại được, ngồi trên xe lăn, đôi mắt như ngóng chờ… Hẳn ngày xưa Mẹ
đẹp lắm.vì dẫu đã gần 90 nhưng trên khuôn mặt Mẹ vẫn còn nét…xuân thì
của 70 năm trước…và để chứng nhận cho những suy luận của chúng tôi, anh
Chỉnh ( anh của Phương chỉ cho xem hình Mẹ treo trên tường). Quả thật Mẹ
..rất..rất đẹp…một bạn nói..nhìn Phương thì biết ngày xưa Mẹ ..như thế nào…
Gia đình Phương hầu như có mặt đầy đủ..anh Nghiêm , anh Chỉnh, Phương
và cả cháu Nội
Mẹ yên lặng nghe chúng tôi trò chuyện, tươi nét mặt khi nhận những nụ hôn
của cô con gái yêu….và chợt cười thành tiếng khi nghe KH nói …hôm nay Mẹ
có thêm 8 đứa con từ trên Trời rơi xuống… .tiếng cười của Mẹ ..làm rộn ràng
cả nhà..
Trong cái nắng hanh của ngày giáp Tết..chúng tôi được giải khát bằng những
miếng dưa hấu ngọt lịm..ngọt hơn ..ấm hơn là gịong của anh Chỉnh…hát
tặng chúng tôi bài Áo lụa Hà Đông..
Rời nhà Phương…chúng tôi tiếp tục lên đường trong ánh mắt luyến
lưu của Mẹ
Mẹ của bạn
Nguyễn Thị Phương

….chúng tôi tiếp tục đi về khu Ông Tạ như dự kiến…nhưng phải ngừng lại ở
quán bún thịt nướng để phục vụ cái bụng vì ai nấy đều đói meo…
Ngồi ăn mà mọi người thấp thỏm…quán chật chội và đông khách..chả lẽ lại
ngồi lâu..e mích lòng chủ quán…chợt nhớ ra một bạn Q 74 ở gần..thế là
..alô..alô..cả bọn kéo nhau đến nhà Lê Phượng nghỉ ngơi , tránh nắng…ôi tình
Q..như buồn ngủ gặp chiếu manh…
Nhưng rồi có nghỉ được đâu..khi nhìn danh sách còn dài lê thê…chúng tôi để
xe nhà Phượng đi bộ đến nhà bạn Mai thị Quý…may quá Mẹ không ngủ trưa
mà ngồi ở hè trước nhà.

Mẹ của chị Mai
Thị Quý

Thấy khách lạ, Mẹ gọi chị Quý và mở cửa mời chúng tôi vào nhà

Sau khi nghe chúng tôi giới thiệu và lý do đến thăm Mẹ, chị Quý mừng
quýnh lên
Chị bị tai biến đã lâu…di chứng của bệnh khiến một mắt và một tay bị
yếu….trông chị yếu hơn cả Mẹ (tuổi 80 )....dáng ốm đi liêu siêu, tiếng nói
không còn tròn vành..nhưng dường như cuộc hội ngộ như một liều..dopping
cực mạnh..khiến chị nói mãi không thôi….
Chị kể về những bạn bè cùng lớp…những kỷ niệm…nhớ nhung..
Chị nói về căn bệnh…về mặc cảm sau khi bệnh…về nỗi cô đơn… tuyệt
vọng…và cả niềm tin giúp chị còn sống đến hôm nay….
Và đặc biệt chi nhắc đến quyển đặc san Quê Hương Một Góc Trường Xưa,
phát hành nhân ngày Lễ Tri Ân Thầy Cô… ..một bạn nào đó đã tặng…hầu
như chi thuộc lòng tất cả bài viết trong đó,,,

Chị Quý đang đọc cho Mẹ nghe lời chúc trong Thiệp
Xuân…
Ngồi đã lâu nhưng chị không muốn rời chúng tôi…như muốn níu kéo lại cái
thời còn chung lớp chung Trường…
Tạm biệt …trong chúng tôi ai cũng cảm thấy sóng mũi cay cay khi nghĩ đến
ngày mai…ngày kế tiếp của Mẹ và chị bên chõ xôi mỗi sáng…tất cả đều thở
dài cố xua đi nỗi buồn đang len lỏi dâng cao…trở lại..lấy xe đi tiếp..đến nhà
bạn Phan Sỹ Tuấn..
Khi chúng tôi bước vào nhà…Mẹ nằm thiêm thiếp trên giường…người nhà
cho biết Mẹ vừa mới ngủ…nhìn Mẹ gầy gò, bất động…một chiếc ống nhỏ
luồn qua mũi đi thẳng xuống dạ dày vì Mẹ không ăn uống như bình thường
được
Ai cũng buồn và lo cho sức khỏe của Mẹ…thầm thì những câu chúc Tết và
chúc sức khỏe..

Không biết Mẹ có nghe không ..nhưng chúng tôi
tin Mẹ cảm nhận được hơi ấm…và tấm lòng của
những đứa con Q71 đang ngồi quanh Mẹ…

Mẹ của bạn Phan Sĩ Tuấn

Mẹ Lê thị Hai 86 tuổi…Mẹ của Kim Sơn 71....Thủy 75…

Mẹ vẫn nhanh nhẹn, khỏe
mạnh…Mẹ vồn vã gọi ngồi xuống
cùng Mẹ….những ly trà đá mát
lạnh xua tan bao mệt nhọc…giọng
Nam chân chất Mẹ hỏi thăm từng
đứa con và gia đình..Mẹ khen các
con giỏi..

Để Kim Sơn ở lại nhà lo cho Mẹ..7 đứa đi tiếp đọan đường còn lại
Băng qua đường rầy xe lửa..chúng tôi đang trên đường đến nhà Trung
Bảo…phó nhòm của nhóm Q 71…

Mẹ của
bạn
Nguyễn
Trung
Bảo

Mẹ Nguyễn thị Vân 84 tuổi
Hỏi tới là cười..Mẹ có nhớ con không..ừ ừ…
Bảo hư lắm phải không
Mẹ……….ừ Bảo hư…nhưng khi nghe Bảo phản đối ..Bảo đâu có
hư………….Mẹ lại cười..ừ ừ…..Bảo không hư… Bố của bạn Bảo cùng ra ngồi
để chụp ảnh chung…Bố cười thật hiền nói rằng…cám ơn các cháu..à ..các
con..đã cùng nhau đến chúc tuổi Bố Mẹ..thay mặt gia đình Bố ghi nhận tình
cảm của tất cả..quà của Mẹ, Bố đã nhận…...bây giờ thì lì xì số tiền này lại để
các con ăn phở…cả nhóm đều từ chối..Bố lại nghiêm nghị phán..thế mà là các
con ngoan à..không nghe lời Bố….một phút hội ý…sau cùng cử đại diện cám
ơn…Bố cười khi cả nhóm khúc khích rủ nhau..phở , hủ tíu hay bún
bò….đang khi bàn tán, một bạn nhớ lại đã hẹn trở lại nhà Hòa đen…chu
cha..từ Hùynh văn Bánh lội ngược về Hiệp Thành quận 12…chua à nghe !!!
thế nhưng …không thể không đi khi gọi phone biết bạn mình đang đợi…một
bạn giơ cao tờ tiền…ai đổ xăng không..cả nhóm ùa lên..có ..có..….Chào Bố
Mẹ..cả nhóm lại lên đường…
..đường về nhà em xa quá…ba.n nào vừa cất tiếng…đã vậy..Trường Sơn còn
dẫn sai đường…phố đã lên đèn..sao vẫn chẳng thấy đâu…mày mò..hỏi thăm
mãi mới tìm đến được hãng bia Tiger…Hòa đen đứng đợi…đã tối lại còn đen
vì nhà cúp điện..Mẹ dùng quạt tự động ( quạt giấy )..quạt cho hết con này đến
con khác…

Mẹ của bạn Phan Văn Hòa

Mẹ nhắc mới đấy mà đã một năm.. Mẹ mang ra đủ thứ thức ăn nước
uống..bù lại đọan đường đã qua…bác phó nhòm bảo đảm dù tối vẫn có hình
..yên tâm ..cả nhóm xin phép từ giã..
Tan hàng..cho ngày hôm nay…
Sáng hôm sau..hẹn gặp nhau tại nhà Ngọc Loan (làng phế binh Thủ Đức)..

Ngọc Loan dẫn qua nhà Mẹ…Mẹ ôm từng đứa..vui hơn vì có thêm cả bầy
con…một điều vừa nhận ra là ... các Mẹ Q71 ... ai cũng đẹp…
Từ nhà Mẹ Ngọc Loan , chúng tôi đến thăm Mẹ của Vi Anh , một bạn cũng đã
ra đi của chúng tôi…Mẹ mới đi nhà thờ về…

Chúng tôi khen Mẹ hôm nay mặc áo dài đep…Mẹ nhìn chúng tôi với đôi mắt
thật buồn…tất cả chợt rưng rưng nhìn nước mắt Mẹ già nhớ thương con….

Mẹ của bạn Cao thị Vẻ ở tận Vĩnh Long..sẵn dịp Vẻ về quê thăm Mẹ mang
theo quà và tấm lòng các con từ xa gởi về..mong có dịp đến tận nơi thăm
Mẹ…

Nhà Đinh văn Thám ở tận Trà Cổ Giang Điền Đồng Nai..tuy xa nhưng vẫn cố
gắng sắp xếp đến thăm Mẹ…nhìn nụ cười rạng rỡ của Mẹ và bạn
Thám..chúng tôi cảm thấy mình đã làm tốt…rất tốt..
…có phải mèo vừa khen mèo dài đuôi..?

Mẹ của bạn Trần thị Tin Mẹ đang nằm trong bệnh viện
Đáng lẽ thăm Mẹ từ ngày đầu nhưng vì Mẹ nhập viện lại nằm trong phòng
cấp cứu nên hôm nay mới thu xếp đến cùng Mẹ..Mẹ xanh xao..ngồi phải dựa
vào tay Tin..nhưng vẫn cố cười để chụp ảnh lưu niệm…Mẹ cảm động thều
thào lời cám ơn… …xin chia xẻ cùng bạn Tin những lo âu về sức khỏe Mẹ
thân yêu..Cầu Ơn Trên ban phước lành cho Mẹ sớm về nhà vui Xuân cùng gia
đình

Hôm nay chúng tôi ghé thăm Mẹ của bạn Thuật….Mẹ nhìn hộp quà có ý
hỏi…cái gì….KH thưa là mứt sen ..Mẹ bỗng nói…thế thì cho Mẹ ăn đi…cả
nhóm kể cả Dũng em Thuật đều cười ồ vui vẻ...sau đó KS bóp nhuyễn hạt sen
đút cho Mẹ…miệng móm mém Mẹ nhai thấy thương…niềm vui của các Mẹ là
động lực giúp nhóm bạn 71 đi khắp nơi….Thuật ơi..Vi Anh ơi..các bạn có vui
không ??.xin hãy phù hộ cho Mẹ nhiều sức khỏe..phù hộ cho nhóm bạn mình
chân cứng đá mềm..đễ mãi hàng năm thay mặt các con xa về dâng quà Xuân
chúc Tết Mẹ của chúng ta..bạn nhé

Sáng 25 ..cả nhóm bay ra Long Thành thăm Mẹ Bích Nga..trên đường đi ghé
Bình Thạnh thăm Cúc và Mẹ…gởi Mẹ gói thuốc của Minh Nguyễn tặng Cúc
…nhóm cũng biếu Mẹ một số tiền để Mẹ tiêu Tết

Đến Long Thành …Mẹ vui lắm vì chúng tôi đã giữ đúng lời hứa..đến hẹn lại
lên.. Mẹ đãi chúng tôi bánh hỏi thịt quay…lại mở chai rượu vang cùng Mẹ
đón Xuân sớm…cả nhóm vỗ tay bắt nhịp..bài Ly rượu mừng…rồi… Mừng
tuổi Mẹ…những ca sĩ lão thành hò hét..làm náo động cả xóm..Mẹ tươi cười
giới thiệu cùng..bà Tư..cô Tám..đám con từ thành phố… dzìa chúc Tết…nhìn
đôi tai dài như tai Phật và đồi mồi trên da Mẹ..chúng tôi đoan chắc sẽ còn
nhiều dịp cùng Mẹ đón Xuân.. xin chia vui cùng Bích Nga ... đóa hồng vẫn đỏ
thắm trên ngực bạn..
LỜI KẾT
Thay cho lời kết Ký sự Vinh Danh Mẹ, chúng tôi xin mượn lời của Mẹ Lê thị
Kim (Mẹ của bạn Nguyễn Xuân Điệp ) thay mặt cho tất cả Mẹ Q 71 gởi đến
tất cả các Anh, Chị, các Em trong đại gia đình QGNT..Mẹ nói như sau :
Trước hết Mẹ xin thay mặt mọi người Mẹ QGNT cám ơn tất cả các con đã và
đang nhớ đến Mẹ.
Trước thềm năm mới , Mẹ mong tất cả các con, các cháu được ơn trên gìn giữ
phù hộ luôn mạnh khỏe, gia đình đầm ấm hạnh phúc
Chúc các con, các cháu trên đường đời luôn chân cứng đá mềm, mang thành
đạt cho Cha Mẹ được rạng rỡ
Chúc gia đình QGNT luôn đòan kết và trường tồn
Mẹ chúc mừng Năm Mới các con và các cháu yêu quí của Mẹ

Trang Vinh Danh Mẹ khép lại nơi đây…năm nay..

Xin cám ơn người đã khởi xướng ngày Vinh danh Mẹ….xin cám ơn Ban Tổ
Chức..chúng tôi hứa sẽ mãi sát cánh cùng Anh Chị Em mang nụ cười đến
từng Mẹ của chúng ta hàng năm
Xin cám ơn các Anh Chị Em đã đi cùng chúng tôi.. đến tận những hàng cuối
cùng
Thân chào và chúc sức khỏe,
Nhóm bạn 71
*** Xin mời xem hình bên dưới .

Hình Mẹ bạn Trần Thanh Thế
Mẹ ơi, mâm trái cây thiếu trái chôm chôm
Con đọc Mẹ nghe nhé
Chôm Dừa Đủ Xòai
Mẹ cười !!

Mẹ của bạn Xuân Điệp
Mẹ chưa bao giờ vui như thế .
Có con dâu mới , lại có quà …

Mẹ của bạn Nguyễn Trung Bảo

Mẹ có nhớ con không…ừ ừ ! !
Bảo có hư không Mẹ … ừ ! ừ ! Bảo hư …
Bảo có ngoan không Mẹ … ừ ! ừ ! Bảo ngoan …

Mẹ của bạn Nguyễn Văn Hiển

Hiển ơi ! Về đây ! ! !
Các bạn con tới này ! ! !

Mẹ của bạn Mai Thị Quý

Mẹ vui như vừa bán hết xôi sớm …

Mẹ của bạn Thuật
Mứt sen à !
Cho Mẹ ăn đi ! ! !

NGON ! ! !

Mẹ của bạn Phan Sĩ Tuấn
Chúng tôi tin Mẹ cảm nhận các con đang ngồi quanh Mẹ

Mẹ của bạn Trần thị Tin
Một..hai ..ba..cười

