
KỶ NIỆM I ---  Cùng Gia Đình 

Cám ơn anh Quyền rất nhiều và nhất là người bạn đặc biệt này nhe. 
DH thương các bạn lắm và không muốn mất người bạn nào nữa đâu. 

 

                                          

                                                    ĐẤT MŨI CÀ MAU 

Anh Q. biết không tuy DH gốc Bắc nhưng được sinh ra và lớn lên ở miền Nam và 
nhất là quãng đời thơ ấu từ năm 60-65, DH ở tuốt dưới tỉnh cực nam của nước 
Việt, đi học Mẫu giáo rồi đến lớp nhì (tức lớp 4 bây giờ) mới về Saigon ở. 
 

                                      
 
                                        CẦU TRE Ở CÁC TỈNH VIỆT NAM 
 
 Chỉ 4 năm đó thôi mà DH biết rất nhiều về tuổi thơ miền quê với các trò chơi như 
đánh đũa hay còn gọi là đánh chuyền, chơi đá dế  và từng theo ông anh đi bắt dế 
nữa, lội sình lội bùn, rồi di tìm đất sét để về nắn thành đồ chơi ( con nít ở tỉnh nhỏ 
không có những đồ chơi tiện nghi như dân thành phố) hay chơi nhà chòi, phải tự 
tìm cây và lá dừa để làm nhà, dĩ nhiên DH chỉ đi theo chơi ké với ông anh và đám 
bạn con trai của anh. Còn làm bì  bằng giấy để bắn nhau với đám con nít lạ nữa,  



nhưng cái tật bép xép về méc Ba khi ông anh không cho đi theo, và cũng bi ăn cú 
hoài, hi..hi... 
 

                           
 
                                   ĐÁNH ĐŨA HAY ĐÁNH CHUYỀN 
 
                                                                                                                                                                            

 
   
                                                   CHƠI ĐÁ DẾ 



                           
 
                                                                BẮN BÌ HAY BẮN NÁ 
 

                                         
 
                                                                         NHÀ CHÒI 



 
 
 

 
 
                                                           LỘI SÌNH, LỘI BÙN 
 
DH nhớ lúc mới vào mẫu giáo, DH sợ đi học lắm vì toàn con nít lạ hoắc, nên tìm 
cách cáo bệnh để được ở nhà, rồi có lần vào lớp, nhưng ngồi ngay cửa để dzọt 
cho lẹ và nhất định không chơi với ai cả, thấy cô giáo không để ý thì chạy ra khỏi 
lớp và định đi về nhà, nhưng xui là gặp ngay thầy Hiệu phó, ông này đầu bạc trắng 
đang đi tuần tra trong trường. Ông thấy giờ học, sân trường vắng tanh, học sinh 
đều ở trong lớp tự dưng có con bé đi lang thang, ông tóm lấy và dẫn về lớp mẫu 
giáo. Cuối giờ học, anh ghé đón và được cô giáo mắng vốn. Về  nhà, sợ bị Ba rầy 
nên DH đau bụng luôn. 
Sau hôm đó, nhà phải cho DH nghỉ 1 tháng, rồi chờ con nhỏ bạn hàng xóm cùng 
vào mẫu giáo, mới đi học lại. 
 
Trường tiểu học ở dưới tỉnh  nhưng rất rộng rãi và có cả 2 lớp mẫu giáo và 1 lớp 
Nữ công gia chánh cho các chị lớn học nữa. Nơi đây DH đã mất 2 người bạn thân 



vì chiến tranh. Một đứa bạn lúc học lớp ba, nhà của bạn ở trong quê xa lắm, mỗi 
ngày mẹ bạn chèo ghe ra chợ tỉnh bán thì bạn cùng đi, ngày nào cũng từ 5 giờ 
sáng đã phải đi rồi, gần bẩy giờ mới ra đến bến đò gần nhà DH ở, nên ngày nào 
bạn cũng đi ngang và rủ DH cùng đi. Có một buổi chiều, gần tối, thấy từ bến đò, 
chở lên nhiều người bị thương, DH cũng chạy ra xem thì trông thấy mẹ của đứa 
bạn khóc và chạy vào bệnh viện, 3 ngày liền sau hôm đó, DH chờ bạn đến rủ đi 
học mà không thấy, cuối cùng, Cô giáo báo tin bạn đó mất trong cuộc giao tranh 
cách đó vài hôm. Buồn quá, anh Q. nhỉ? Đến lớp nhì, thì một người bạn khác lại 
chia tay, Ba bạn này là linh Cộng Hòa, ông phải theo đơn vị đi tác chiến vùng khác, 
nên bạn không còn học chung nữa. 
 
                             

 
 
 



Vì ở dưới tỉnh nên DH biết mùi của chiến tranh, thấy cảnh xe nhà binh chuyển vận 
lính đi hành quân,và cảnh người bị thương chở vào bệnh viện sau những trận giao 
tranh, thật khủng khiếp, có những đêm nghe đạn đại bác và súng nổ rất gần, DH 
sợ lắm. Đến năm lớp nhì, thì gia đình DH dọn về Sài Gòn vì Ba DH mất sau khi bị 
ung thư phổi, rồi từ đó mình không trở lại Cà Mau nữa. 

                          
 

 
Bản nhạc Kỷ niệm này lời y như trong không khí gia đình DH lúc còn nhỏ. Gia đình 
quây quần tối tối bên nhau, nhà có mỗi một chiếc Radio, tối nào Ba xem báo, còn 
Mẹ vừa khâu áo, vừa nghe Radio, ông anh thì ngồi vẽ, chị đọc sách, còn DH ngồi 
quan sát sinh hoạt trong nhà, hoặc chơi búp bê, và nghe nhạc, không cổ nhạc Bắc 
phần ,thì ngâm thơ Tao Đàn, hay nghe Kịch Kim Cương, cuối tuần thứ bẩy có Cải 
lương, DH mê cải lương lắm, tuồng gì cũng biết hết, cũng ráng tập hát cải lương 
nhưng không tập được. Chỉ hát được tân nhạc thôi. 



Đến lúc đổi trường về Sài Gòn lại một lần tinh thần shock nặng, vì trường ở thành 
phố lại ở trong hẻm, trường thì nhỏ, sân chơi cũng nhỏ, bạn bè thì họ già dặn lắm, 
dân thành phố trưởng thành sớm và gọi nhau là "Bà này ..bà nọ", không mày tao 
hay gọi bằng "trò" như ở dưới tỉnh. Thật đúng là nhà quê ra tỉnh, còn học sinh đi 
học không mặc đồng phục quần đen áo trắng, mà muốn mặc gì thì mặc, cô giáo 
cũng không quan tâm, tinh cảm không thắm thiết với học trò như ở tỉnh. Lần này 
DH bị shock nặng vừa mất cha lại vừa gặp môi trường hoàn toàn mới, cứ nhớ đến 
bạn cũ ở dưới tỉnh, DH cứ đòi về dưới Cà Mau để đi học lại, con nít ngây thơ thật.  
À, bật mí với các bạn là DH  về Sài Gòn học cùng trường tiểu học, rồi trung học với 
ĐT, ấy thế mà có biết nhau đâu, việc này, DH cũng mới biết đây thôi hi..hi... 

                                   

                       

                                     

                 Thôi, DH kể lể giông dài quá, các bạn ráng đọc 
tâm sự này nhe, nhờ anh Q. chuyển tâm sự này cho các bạn 
luôn . 
Thân ái,  DƯƠNG HẠNH.                                      



 

 


