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Bóng thời gian 
 

GẶP LẠI NGƯỜI XƯA… 
 
                                                                                    Lê văn Phúc 
 
Trong chữ nghĩa Việt Nam, mỗi khi nói đến câu “Gặp lại người xưa” là 
y như rằng chúng ta nghĩ ngay đến người tình năm cũ, nhớ ngay đến 
người yêu năm xưa, bi chừ không đi vào lãng quên nhưng cũng đã đi 
vào huyền thoại… 
Quả đúng y chang như rứa, nhưng trong phạm vi bài này, tôi lại bàn 
đến một chuyện khác không dính líu gì  đến người yêu năm cũ mà bàn 
đến chuyện gặp lại người cũ năm nào, đã ra đi biền biệt, tưởng không 
còn cơ may nào thấy nhau mà gặp lại nhau mới ngộ chứ! 
Bạn đọc cũng biết là văn minh cơ khí, hiện đại của thế kỷ 21 này tiến bộ 
biết chừng nào! 
Nào là computer, e-mail, internet, GPS, nào là máy bay không người lái, 
nào là vệ tinh trong không gian, nào là trong tích tắc đã nói chuyện 
được với nhau qua điện thoại rõ mồn một…Thế giới này hầu như đã 
thu nhỏ lại để chúng ta gần gũi với nhau hơn… 
Văn minh, kỹ thuật đã khiến cho chúng ta đốt giai đoạn để tìm lại được 
những gì tưởng như mất đứt… 
Vậy ta bàn ngay vào chủ đề của bài này là gương xưa tìm bóng hay nói 
nôm na là làm thế nào để nói chuyện được với người đã ra đi? 
Với kỹ thuật Gọi Dí, Lên Đồng, Gọi Hồn cổ điển thì ngày nay áp dụng 
Internet, E-mail, GPS , Webcam..để móc nối được với người đã khuất! 
Dù thời đại nào, chúng ta cũng vẫn còn tin là có kiếp trước, kiếp sau, có 
quả báo nhỡn tiền, có vay có trả, có thiên đường, địa ngục, có ân đền 
oán trả, thì chúng ta cũng tin là có linh hồn. Khi sinh ra là đã có một 
linh hồn trong cơ thể để biết khóc, biết cười, biết đau, biết đói, biết đòi 
nọ đòi kia… 
Theo thời gian và dòng đời trôi ch-y, con người ta lớn lên, có những 
tính toán, suy tư, ước mộng tương lai để làm nên sự nghiệp. 
Rồi khi trở về già, ôm mối tương tư theo ngày tháng trôi đi về miền 
miên viễn. Linh hồn ta không mất đi mà về một thế giới vô hình. 
Thế giới ấy gọi nôm na là thiên đường hay địa ngục, tùy theo duyên 
nghiệp tạo thành. Dù là thế giới nào chăng nữa, nơi ta về cũng là nơi 
vĩnh cửu… 
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Vậy nơi ta về đâu, ta đâu cần biết ! Nhưng không biết nẻo ta về thì làm 
sao liên lạc được để thông tin ? 
Như trong trường họp tôi có ông bạn già mà tôi vẫn gọi một cách tôn 
kính là »Thầy Túc » thì ông già này đã ra đi năm 2009, khi trời chưa 
muốn sáng, vào cỡ tuổi 86 cái xuân xanh. Ông thăng rất nhanh, không 
dặn dò, nhớ nhung chi ai, không để lại lời nhắn nhủ chi ai, thành thử ra 
lúc thầy ra đi là hết rồi , không có chi để lại, ngoại trừ một núi bản 
nhạc, băng nhạc, cassette, CD, DVD, hình ảnh gồm dăm mười tập… 
Gia tài ấy không ai dám nhận lãnh, cuối cũng cũng  đến tay giáo sư 
Nguyễn Tường Vân phải gồng mình chịu trận, khuân hết về nhà, chất 
đầy kho, rồi sắp xếp cho thứ tự để ai cần nhờ cậy, tra cứu  thì giúp đỡ… 
Con cháu, họ hàng bạn bè khác cũng đành phải bó tay, lo tang lễ cho 
ông xong rồi đường ai nấy đi, hai phương trời cách biệt. 
Ở vùng Hoa Thịnh Đốn này thì họa sĩ Trần Thanh Hoàng mí lị Cai tôi 
là người thân cận với thầy Nguyễn Túc, đã gọi hồn thầy về để hỏi han 
ba điều bốn chuyện, ba chớp ba nhoáng xong là âm dương mỗi ngả… 
Tôi vẫn còn ấm ức lắm, chẳng lẽ bó tay chăng ? 
Nghĩ đến những kỹ thuật cổ điển, văn minh ngày nay mà đành chịu trận 
thì yếu quá ! Tôi mới nhớ đến trước kia, thầy Túc cũng có một cái e-
mail để liên lạc với mọi người, mới mò mẫm xem có hy vọng gì không ? 
Để chúng tỏ lả mình lúc nào cũng có lòng thành, cũng tin vảo hồn ma 
bóng quế, cũng nhất mực tin là hồn đã ra đi sẽ có ngày trở lại, thì 
chuyện cầu xin hồn ở đâu đó hãy trở lại đương trần đẻ nói với nhau vài 
lời cho  khuây khỏa, đỡ nhớ nhung âu cũng là cái duyên tiền định, cái 
duyên văn nghệ, duyên thầm. 
Cái khó là tìm ra được e-mail của người đã ra đi. 
Tôi đoán là hồi sinh tiền, thầy Nguyễn Túc thường ngày liên lạc với nữ 
nhạc sĩ dương cầm Linh Phương, tình nghĩa rất đậm đà. Chả thế mà hai 
người soạn nhạc chung, hai tên cặp díp với nhau rất là thắm thiết. 
Căn cứ và đó, coi như « điều kiện ắt có và đủ » theo toán học, tôi đã lựa 
cái e-mail này, coi như e-mail của Nguyễn Túc. Ông thường lấy tên Tây 
là Pierre Touquet cho có vẻ Tây, cặp với Linh Phương là rất OK, very 
good. Nên e-mail của ông phải là : Pierretouquet@linhphuong.OK 
Để chứng tỏ lòng thành và nhất tâm cầu nguyện cho người đã khuất có 
thể trở về, tôi đã có thêm một khay nhỏ bầy lễ vật : 

- 1 chai rượu nho của Pháp, 
- 1 đĩa bánh cuốn chả lụa, 
- 1 bao thuốc lá điếu dài, đầu lọc, 
- 1 phong bánh đậu Bảo Hiên, 
- 1000 đồng tiền mã. 
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Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thôi thì thầy có linh hiển thì hiện 
về cho em được thấy mặt thấy hình… 

Tôi ngồi chờ 5 phút rồi 10 phút… 
Bỗng có tiếng đầu đó vọng về : Ai đó, Cai hả ? Lâu lắm không gặp ! Có 
chuyện gì không ? 
À, thì ra đúng rồi ! Y chang e-mail của thầy Nguyễn Túc ! Thế là chúng 
tôi bắt được tần số để liên lạc, không cần đến phương pháp Gọi Hồn ! 
Sau đây là buổi gặp đầu tiên từ khi người ra đi không một lời giã biệt ! 

*** 
Thầy Túc : Cai hả ! Khỏe chứ ? Dạo này làm gì ? Trên đó thế nào ? Có ai 
nhắc đến tôi không ? 
Cai tôi : Thưa thầy, em tạm khỏe! Không làm  nhưng vẫn ăn như 
thường. Trên này nhiều chuyện lắm. Cũng nhều người vẫn nhắc đến 
thầy í chứ ! Sao bi giờ thầy diện đồ Ha-Oai lịch sự đến thế ? Lại có cả 
cây đờn bên cạnh nữa kìa ! Duy có bộ tóc là dài thoòng thôi à ! 
Thầy Túc : Thì cậu không hớt cho tôi, làm sao có bộ tóc đẹp được ? 
Cai tôi : Chỗ thầy ở không có tiệm hớt tóc à ? 
Thầy Túc : Có thì có đấy chứ ! Nhưng phải p�y xìn, cộng puốc-boa vào là 
khoảng 15 đôn xanh thì đau lắm. Dưới này kinh tế cũng sa sút nên không 
còn đuợc phát tiền già nữa rồi ! Con cháu cũng chả đứa nào gửi tiền nên 
tôi đang sống trong cảnh thắt lưng buộc cả bụng, khóa cả mồm, cậu ạ ! 
Cai tôi : Thế hiện giờ thầy ở với ai ? 
Thầy Túc : Tôi vẫn ở một mình trong một căn phòng như hồi còn ở  
Virginia, có điều là chật hơn thôi. 
Cai tôi : Chật thế, bếp của thầy vẫn còn đầy rán đấy chứ ! 
Thầy Túc : Mình sống thì cũng phải để cho chúng nó sống nữa chứ ! 
Một con bị què vì kẹt ngăn kéo, đã kêu 911 mang đi bó bột rồi. 
Cai tôi : Cứ nghe thầy nói thì em suy ra rằng thầy không ở trên thiên 
dường ? 
Thầy Túc: Tôi ở dưới địa ngục. Nghe « địa ngục » có vẻ nản lắm phải 
không ? ! Nhưng « thiên đường » thì dứt khoát là tôi không vào vì chán 
bỏ mẹ đi ấy ! Cậu thử nghĩ coi, trên đó toàn là tiên ông, tiên bà, tiên cô 
không à ! Ăn thì toàn những là đào tiên, đào tơ…Bì sao được với dưới 
này những là tiên nữ, tiên nga, tiên nâu. Còn đào thi vô số đào tơ, đào 
lẳng, đào móng đỏ, đào non, đào chùa… 
Tiên trên thượng giới đều mọc cánh vướng viú ngứa ngày, chứ tiên dưới 
này móng đỏ gót mềm, đầu phi-dê, tô son điểm phấn thượng hạng, áo 
quần như Hằng Nga, nước hoa nước hoét tưng bừng điếc cả mũi ! 
Hai nữa, cái cảnh thiên đường lạnh lẽo bao nhiêu thì cảnh địa ngục này 
ồn ào, náo nhiệt, sầm uất, gần gũi với Saigon-Dalat, Vũng Tàu bấy nhiêu. 
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Bởi thế cho nên các bạn văn nghệ sĩ của tôi đều rủ nhau xuống đây hết 
ráo ! 
Cai tôi : Thầy đã gặp các bạn cũ chưa ? 
Thầy Túc : Rồi ! Văn Phụng, Nhật Bằng, Nguyễn Hiền, Lê Trọng 
Nguyễn, Trần Thiện Thanh, Đoàn Chu�n, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, 
Trúc Phương, Trường Kỳ, Xuân Lôi, Lê Thương, Hùng Lân  
….đủ mặt anh hào. Nhiều người hỏi tôi : Sao đến chậm thế ? 
Cai tôi : Thế là thầy vui rồi ! Có mở lại « Club du Jeudi » nữa không ? 
Thầy Túc : Muốn lắm chứ ! Nhưng  dưới này khó kiếm được bò lạc lắm, 
nên nước dùng không được trong, không được ngọt ! 
Cai tôi : Thì thầy cũng phải phiên phiến đi chứ cứ kén cá chọn canh thì 
bao giờ mới vừa lòng ? Bò nào chẳng là bò. Mà hình như bò lạc lại ngon 
hơn bò trong chuồng nữa đó thầy ơi ! 
Thầy Túc : Ấy đó ! Bí quyết là ở đó ! Nghe tôi hỏi đây : Bà con ta trên đó 
bi giờ ra sao ? 
Cai tôi : Cũng có vài thay đổi, như : 
 - Họa sĩ Trần thanh Hoàng đã dọn nhà đi chỗ khác cho rộng rãi hơn để 
trông nom các cháu. 
- Giáo sư Kim Oanh té trật gân nằm ụ mấy tuần, đã trở lại sinh hoạt hội 
đoàn, văn nghệ văn gừng rất là hăng say như thường lệ. 
- Nga Mi-Trần Lãng Minh tổ chức đại lễ « Phong Châu Mở Hội » ở 
vùng DC rất tưng bừng, hoành tráng, tốn kém, công phu..Phải công 
nhận là cặp này can đảm, quyết tâm, chấp nhận tốn kém để dàn dựng 
buổi trình diễn độc đáo này… 
- Ông quận trưởng Đinh Hùng Cường mới bị tai nạn gẫy xương chân 
nằm ụ nhưng nhờ bó lại được 2 chân nên tiếp tục hoạt động , lo tổ chức 
diễn hành, nói trên đài SBTN, tham gia nhiều lãnh vực… 
-Ông Huỳnh Thanh Phương vẫn làm về di trú, bảo lãnh, phiên dịch, 
trong cơ sở Bánh Mì DC món gì cũng có ! 
- Ông Lê Thiệp vẫn quản trị hệ thống Phở 75, làm ăn vững chãi. 
- Ông Uyên Thao vẫn làm báo nhưng ít chịu đi bác sĩ dù mang bịnh. Em 
vẫn gọi ông này là « Uy vũ bất năng khuất », chì lắm thầy ạ ! 
- Nhà thơ lão thành Hà bỉnh Trung ở lớp tuổi đại thọ nhưng vẫn làm 
thơ, lái xe ban đêm tham dự văn nghệ nhẹ, cặp kè cùng người đẹp, coi 
thật đã con mắt, cũng giống như thầy mí lị nữ nhạc sĩ dương cầm Linh 
Phương vậy đó ! 
Thầy Túc : Kệ thây tui ! Mắc mớ chi đến cậu mà cậu moi ra như rứa ? Gì 
nữa ? 

Cai tôi : Còn nữa thì phải kể : 
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-Giáo sư Nguyễn Tường Vân vẫn phải ôm cái kho nhạc, kho hình, kho 
cassettes, CD chất đầy nhà  làm tài liệu cho những ai cần đến để tham 
khảo ! Không một ai dám lãnh cái vạ này cả ! 
- Cô em Thùy Hương - nữ danh ca thời 60-70 – nay đã lên hàng « ngoại 
trưởng », sống ở Maryland với con cháu. Bà này hồi xưa cũng nõn nà, 
xinh xắn mà bi chừ như con mắm, khô queo. Chỉ còn giọng nói là dư âm 
ngày cũ ! 
- Nữ nghệ sĩ Bạch Mai vẫn trình diễn thơ, nhạc trên sân khấu với vóc 
dáng rất tươi mát, vững vàng. 
- Nhà thơ Lê Thị Ý « Ngày mai đi nhận xác chồng » - Phạm Duy phổ 
nhạc - vẫn tà tà, lãng đãng mây bay, sìu sìu ển ển, coi đời như một cuộc 
viễn du.. 
-Còn nhà văn Lê thị Nhị thì trái lại, hoạt động hăng say với Nhà Việt 
Nam, tổ chức khóa học này đến khoá học kia, rồi lại lớp Việt ngữ, thi 
Việt ngữ, tổ chức lớp khí công, lớp đàn ghi-ta, lớp nhiếp ảnh, lớp phong 
thủy, lớp…Nhưng hễ có bạn rủ đi « Cruise » là nhà văn này nh-y đánh 
tót một cái, tếch đi ngay theo bạn liền tù tì. Già rồi mà còn ham chơi 
như thế đấy, thầy ạ ! 

Thầy Túc : Kệ người ta, mắc mớ chi mà cậu ghen tị ? 
Cai tôi : Ghen tị gì đâu ! Báo cáo « tình hình chiến sự » í chứ ! 
- Nhà thơ Hoàng Song Liêm, sau khi ra mắt mấy tập thơ làm từ 
nhiều năm qua, nay lại có thơ phổ nhạc, gần nhất là với nhạc sĩ Anh 
Bằng, rất mượt mà, tươi mát và đầy hình bóng quê nhà, hình bóng 
giai nhân, khiến em đây cũng mơ ước được thành thi sĩ… 
- Lại còn các nhà thơ nữ như Phan Thị Ngôn Ngữ, Lãm Thúy, Ngô 
Minh Hằng cũng vẫn có thơ đăng báo. Đặc biệt là nhà thơ Ngô Minh 
Hằng chống Cộng triệt để, dứt khoát. Ngôn Ngữ thì cứ « Đó, đây ; 
đây đó » cũng đủ lảm siêu vẹo lòng người rồi ! Lãm Thúy thỉnh 
thoảng mới trích thơ đăng báo. 
- Chủ bút Linh Vang của KNM thì vẫn trấn đóng miền Tây Bắc, 
tường trình đều đặn hàng tháng tin tức, đời sống địa phương, phụ 
giúp điều hành KNM… 
- Bên Canada, nhạc sĩ Lê Dinh đã đình bản tờ Nghệ Thuật vì mệt rồi, 
bi chừ ngồi nhà, lâu lâu lại sáng tác nhạc. Bổn mới nhất của Lê Dinh 
là bản « Phải lên tiếng », ban đồng ca Xuân Điềm trình bầy cũng như 
dàn ca sĩ Asia hợp xướng, rất được ca ngợi là bản nhạc có hồn, có ý 
chí đấu tranh. 
Ngoài ra, nhạc sĩ Lê Dinh nằm nhà nghỉ khỏe ! 

- Bên Cali, nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, tác giả « Mùa thi » và « Bước chân 
chiều chủ nhật » cũng vẫn chiều một mình trên phố Bolsa đếm bước âm 
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thầm trong cuộc đời tị nạn…Ông này ít nói mà lại gặp em cũng..nói ít 
nên chả có chuyện gì để nói nữa cả ! 
- Bạn cũa của thầy là nhạc sĩ Đan Thọ « Chiều tím », sau trận bão 
Katrina bên Louisiana, đã di cư về Houston, Texas, ít thấy xuất hiện. 
Cây đờn violon cũng đã trôi theo dòng nước ngược rồi ! 
- Có người bạn quý Nguyễn đức Quang thì ông ấy đã « đi qua Tuy 
Hòa » rồi ! Thành thử ra, qua Tuy Hoà hay qua bên kia sông thì cũng 
hóa ra nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi. Cũng y như thầy vậy đó ! 
-Phía bắc Cali, San Jose, nhà thơ Diên Nghị, tác giả «  Xác Lá Rừng 
Thu « vưỡn viết văn, làm thơ, sống đời lưu lạc. 
- Nhà báo/nhà võ/nhà thơ Đào Trường Phúc vẫn làm báo, giao báo, dậy 
võ, dậy khí công, vẫn phì phèo điếu thuốc lá, không bỏ được… 
- Nhà văn Les Koo Lee vẫn viết cho KNM được 10 năm rồi mà toà soạn 
chưa cho 1 cái kẹo !? 

Thầy Túc : Viết dở như thế không bị đuổi là may rồi, đòi gì cái kẹo ? 
Cai tôi : Thì bởi ! Hỏi thầy này : Dưới đó có mục nh-y đầm không hả 
thầy ? 
Thầy Túc : Nh�y đầm thì ở đâu mà không có. Nhất là dưới này lại 
đông các tay đào hoa phong thấp, các nữ lưu tinh hoa phong nhụy mà 
họp nhau  thì còn gì vui bằng. Ban nhạc thì phải nói là thượng thặng 
rồi, ca sĩ cũng không thiếu nên tuần nào cũng nhót đến khuya mới tan 
hàng. Cậu mà được nghe lại các giọng ca Sĩ Phú, Duy Khánh, Nhật 
Trường, Ngọc Lan…mới thấy thấm thía nỗi buồn xa vắng quê hương ! 
Cai tôi : Dưới đó có quán thịt « nai đồng quê » không hả thầy ? 

     Thầy Túc : Có chứ, không thua gì những quán ở Saigon, Hà Nội mà 
còn có cả những dẫy phố chuyên trị thịt cầy, đề bảng thật lớn nữa cơ ! 
Cuối ngày, xe hơi, xe gắn máy đậu đầy hai bên đường, vào tiệm đớp thịt 
chó. Cái đà tiêu thụ thịt chó này ở Việt Nam đã trong cơn nguy kịch, 
khủng hoảng vì chó bị làm thịt nhiều quá, không đủ cung ứng cho thực 
khách nên Hiệp Hội Bảo Vệ đang họp nhau đưa kiến nghị lên Quốc Hội 
và Đảng bộ để tìm cách giải quyết vấn đề kẻo có ngày chó sẽ bị tuyệt 
chủng ! 
Dưới âm phủ cũng chờ xem nhà nước và « đảng ta » có kế hoạch gì… 
Cai tôi : Làm gì có kế hoạch gì nữa ! Đến như Trung Cộng lấn chiếm 
đất đai, hải đảo của ta mà đảng CS còn im thin thít thì đủ hiểu là chúng 
nó ôm đít quan thầy như thế nào rồi… 
Thầy Túc : Cậu vừa nói đến « Ôm… » làm tôi lại nhớ đến ngày xưa tôi 
vẫn thường « Ôm.. » em eo ếch ! Bi chừ xuống đây, ít ai còn ôm kiểu đó 
nữa rồi ! 
Cai tôi : Thế ôm kiểu nào ạ ? 
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Thầy Túc : Ôm kiểu « mì ăn liền ».. 
Cai tôi : Là thế nào ạ ? 
Thầy Túc : Là « ăn liền » chứ không chờ không đợi ai cả, mà còn phải 
hỏi ! Sao dạo này cậu ngu quá vậy cà ? 
Cai tôi : Em vẫn tưởng là em ngu từ lâu rồi í chứ ! Thầy khen như thế là 
khá đấy ạ ! 
Lại hỏi thầy : Thế thầy có đủ tiêu không ? 
Thầy Túc : Đủ thì không biết thế nào là đủ. Nên tôi cứ theo cái đạo : « Tri 
túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc » là coi như dư sức qua cầu. Nếu cậu có 
lòng tốt, muốn viện trợ cho tôi thì cứ gửi giấy trăm đôn xanh còn mới là 
dễ đổi được giá hơn các loại giấy nhỏ hơn… 
Cai tôi : Vâng, đôn xanh, giấy trăm, còn mới. bao nhiêu hả thầy ? 
Thầy Túc : Bao nhiêu tôi cũng cân hết ! Tiền vào nhà khó như gió vào 
nhà trống í mà ! 
Cai tôi : Thầy có « bao » em nào dưới đó không ? 
Thầy Túc : Chuyện tui kệ tui. Mắc mớ chi đến cậu mà cậu hỏi lan man 
như dzậy ? 
Cai tôi : Dạ, hỏi cho biết cũng như để độc giả thân mến của bổn tiệm 
nhớ về thầy Nguyễn Túc í mà ! 
Thầy Túc : Nghe mát dạ quá đi thôi ! À này, quên chưa hỏi cậu : Ở trên í , 
bà con ta sinh hoạt ra sao ? 
Cai tôi : Sinh hoạt vẫn bình thường. Khu Eden, nhiều nhà hàng đổi chủ, 
đổi tên, đổi nghề. Đông nhất vẫn là các tiệm vàng, tiệm cà phê, tiệm ăn. 
Cuối tuần, xe cộ đậu chật ních. Người ra vào tấp nập, vui như hát hội 
trăng rằm… 
Thích nhất vẫn là trông thấy hai lá cờ Hoa Kỳ và VNCH bay phất phới 
giữa trung tâm thương mại Eden. 
Thầy Túc : Thế còn các hội đoàn sinh hoạt ra sao ? 
Cai tôi : Nhiều hội đoàn tiếp tục sinh hoạt đều đặn, như hội Hướng đạo, 
các trường Việt ngữ, các chùa chiền, các nhà thờ…Phía bên quân đội, 
dân sự thì các binh chủng, hội đoàn  cũng tham gia trong những cuộc 
biểu tình chống Trung cộng, chống cộng sản VN…Nói chung là sinh 
hoạt nhộn nhịp, đoàn kết , chống Cộng triệt để ! 
Thầy Túc : Được vậy là tôi cũng mừng lắm rồi ! À này, thế  có đứa nào 
xấu tôi không ? 
Cai tôi :Những thói xấu của thầy thì thiên hạ biết hết cả rồi, không còn 
gì để xấu hơn nữa nên coi như OK, very good !  Nói đùa cho vui vậy 
thôi, chứ thầy dễ dãi, chín bỏ làm mười ; mà 3,4,5,6 cũng bỏ làm 10 luôn 
cho nên thầy sống thọ là vậy ! Chứ cứ như em, hay chấp nhất vụn vặt, 
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hay chỉ trích chê bai người nọ người kia, hay bới lông tìm vết cho nên 
không thể sống thọ như thầy được ! 
Thầy Túc : Cậu nói « bới lông tìm vết » là thế nào nhỉ ? 
Cai tôi : Dạ, là tương tự như « bới bèo ra bọ » vậy à ! 
 Thầy Túc : Tôi tưởng cậu bới cái gì khang khác í chứ ! Thôi, không 
muốn đi sâu vào chi tiết thì thôi !Thế cậu muốn sống đến bao nhiêu ? 
Cai tôi : Em chỉ mong được lối 84, 85 là đi cũng vừa rồi ! 
Thầy Túc : Nghèo mà ham là vậy đó !  
Cai tôi : Ông bố em cũng mới thăng thiên ở tuổi 101, thầy ạ ! Nếu em 
được cái « gin » tốt, may ra sống trên 100 tuổi không chừng! 
Thầy Túc : Tôi vẫn chờ cậu xuống để hớt tóc, chở đi ăn đi chơi cho đỡ 
buồn, chứ ở dưới này ít có ai chịu hầu hạ tôi lắm ! 
Cai tôi : Vậy thầy cứ hưởn hưởn chờ em ít lâu nữa, xong việc trên này thì 
em sẽ xuống ở gần thầy,  đánh bạn cho vui nhá ! 
                                                     *** 
Câu chuyện đến đây có vẻ hơi dài rồi và cũng hơi nhạt nữa nên Cai tôi 
xin phép chấm dứt buổi gặp gỡ thầy Nguyễn Túc. 
Hẹn lại nói chuyện tiếp với thầy vào dịp khác. 
Kính chúc bạn đọc một đêm an lành ! 
 
Lê văn Phúc 
 

 


