Vinh Danh Bố Mẹ Q 71 - 2012
Mỗi mùa Xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi..

Sáng 25, Trời bỗng đổ mưa , cơn mưa Xuân này làm chậm giờ xuất phát thăm Bố Mẹ
của Q 71
Ngoài Thiệp chúc mừng và 300 ngàn Q Việt Nam gởi trao , chúng tôi còn chung nhau để
tặng thêm một hộp bánh của Đan Mạch loại to nhất nhưng lớn hơn vẫn là những tấm lòng
của tất cả các bạn trong ngày Nhớ Ơn Bố Mẹ

Gần 8 giờ dù mưa vẫn còn lất phất, cả nhóm quyết định lên đường
Ba con ngựa sắt, năm kỵ sĩ , đằng trước một thùng, đằng sau một thùng quà, nhìn cứ như
đang đi giao hàng cho siêu thị

Trạm đầu tiên ghé nhà Thanh Thế, Mẹ khỏe, vẫn nụ cười hiền , Mẹ nhận quà và chúc
chúng tôi mọi sự an lành, tiễn ra cửa mọi người nhớ lại cây to che bóng mát trước sân

mà chúng tôi thường chụp hình dưới gốc và cùng nhớ đến Bố Thế.. Bố ra đi cũng đã hai
năm rồi

Sau nhà Thế ghé thăm Bố Lưu thị Thể
Bố đã hơn 90 nhưng vẫn béo tốt hồng hào, ông hỏi các cháu học chung trường Thể hả ?
vừa giới thiệu tên xong ông lại hỏi cháu này tên gì….cả nhóm được chiêu đãi sữa đậu
nành do bạn Thể nấu..

Từ nhà Thể bay tuốt qua phà An Phú Đông, chúng tôi đang trên đường đến nhà thăm mẹ
Bùi văn Sơn
Qua một năm, bao nhiêu là thay đổi nhưng điều làm tìm mãi không ra nhà vì ..tìm nhà
Sơn mà cả nhóm lại hình dung nhà Luận..đúng là các cụ..16 tuổi…khi biết ra sự lẫn lộn
cả nhóm oh lên một cách dễ thương, nụ cười tươi ánh lên trên những gương mặt đã lấm
tấm mồ hôi
Đến nhà, em của Sơn ra mở cửa, Mẹ vẫn nằm trong phòng,Mẹ nhìn từng đứa và gật đầu
ra hiệu nhận ra bạn của Sơn
Cầu Ơn Trên ban cho Mẹ nhiều sức khỏe

Trở lại phà để về thành phố, bên đường nào hoa, nào trái..nàng Xuân đang lấp ló đâu
đó, hôm nay đã là 26 Âm lịch

Chúng tôi đang ở nhà Xuân Điệp, giọng Mẹ vẫn khỏe khi gọi cu Tèo của Mẹ
Trao quà và chúc Mẹ xong chúng tôi hối hả xin phép rút..
Trời đang nóng dần lên, mấy giờ rồi mà sao hai thùng quà vẫn còn nguyên thế..

Chúng tôi đang thăm Mẹ của bạn Phan văn Hòa
Gọi cửa mãi mới thấy Mẹ , năm nay chân Mẹ yếu, phải cầm theo cây chống
Mẹ vui lắm, một quả dưa hấu được mang ra, màu dưa đỏ tươi, các con đồng thanh nói
năm nay Mẹ may mắn lắm .. chúng tôi cũng đang ké may mắn đó..huong vị mát lạnh ngọt
ngào trôi qua cổ cuốn theo bao nhọc mệt vừa qua..lời chúc Xuân kèm cám ơn chân thành
của đám con làm tươi thêm nụ cười Mẹ

Từ quận 12 chúng tôi bay lên Hóc Môn…đang trên đường đến nhà Mẹ của Luận
Lần này đi một mạch qua một trường Tiều học bên trái, queo vào khi gặp trường thứ hai
Nhà Mẹ đây rồi..hoan hô các tài xế..

Sau cổng, cây mai chi chít nụ..
Mẹ khoe cánh tay vừa tháo bột, tay vẫn còn hơi sưng
Chúc Mẹ mọi sự an lành .

Từ giã Mẹ, chúng tôi đến nhà bạn Đinh thị Lan
Mẹ không có nhà, gởi quà, chúc Tết vừa xong thì cơn mưa to đổ xuống
Nhóm bổng tách hai, nam sinh nghe Anh Học(Ông xã Lan) kể chuyện cấm đàn bà
Còn lại theo Lan bàn về cách làm đẹp..
Thời gian trôi nhanh ..thôi đành Trời mưa thì mặc trời mưa…lên đường

Chúng tôi đang chúc Tết Mẹ bạn Nghĩa .Vẫn nụ cười hiền lành bà đón chúng tôi
Mẹ chúc chúng tôi ăn Tết vui vẻ, chúng tôi mong Mẹ sống lâu trăm tuổi để mỗi năm có
dịp thăm Mẹ

Mẹ bạn Đào Gia Ất, dáng cao , Mẹ có tiếng cười đặc biệt, rất dòn dã, Mẹ dặn Tết đến nhà
Mẹ lì xì
Chúng tôi ghé nhà Thăng Long để nhờ bạn chuyển quà đến Mẹ vì đến nhà Mẹ đi vắng
Sau đó ghé nhà Mẹ em Dự để chuyển 150 usd chị Phượng gởi biếu Mẹ, nghe Tuyết em
Dự cho biết Mẹ đã hơi lẫn, hôm nọ chị gởi 1 triệu 500 , Mẹ nhờ Tuyết giữ nay Mẹ bảo
chị đưa 30 triệu…giải thích Mẹ thế hả ngay..và nói Mẹ đã ghi vào sổ rồi..Mẹ sợ Tuyết
quên..nhìn Mẹ rồi nhìn ảnh Dự trên bàn thờ, lòng bỗng ngậm ngùi

Mẹ bạn Tống Kim Sơn đón chúng tôi với trà đá và quít ngọt ơi là ngọt , Mẹ sót sa khi biết
chúng tôi khởi hành từ sáng, chúc Tết Mẹ xong băng qua đường xe lửa cho gần để đến
nhà thăm Bố Trung Bảo
Bố trầm ngâm nhận lời chúc , nhìn trên tường ảnh Mẹ Bảo đang tươi cười, mong Bố bớt
buồn và giữ gìn sức khỏe

Chiều 27 chúng tôi đến Thủ Đức thăm Mẹ Ngọc Loan, Mẹ nói Mẹ chờ hổm rày, Mẹ hỏi
thăm các bạn lần này không có mặt và nhờ chuyển lời chúc đến tất cả các con của Mẹ
(năm trước khi nói Mẹ đã có hàng ngàn đứa con, Mẹ rất vui vì Mẹ hơn Mẹ Âu Cơ chỉ có
100 con )

Mẹ Vi Anh gầy nhiều, bà nói thấy chúng tôi là như thấy mùa Xuân
Chào Mẹ vì trời tối lắm rồi mà đường thì xa, bà ôm từng đứa, nhìn đôi mắt chúng tôi biết
Mẹ đang nhớ đến con gái yêu đã đi xa
Tối nay chúng tôi đã hoàn tất chuyến đi thăm Bố Mẹ 71
Cầu mong Ơn Trên ban sức khỏe đến tất cả gia đình Q yêu dấu
Mỗi mùa Xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi
…Mỗi mùa Xuân tới con mừng tuổi Mẹ

Khánh Hòa 71 ghi lại

