
Bên nhau đi nốt cuộc đời...

GNsP (27.12.2016) – Từ sáng sớm khi mặt trời chưa ló rạng, sân Hiệp Nhất (sân sau nhà thờ Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp – DCCT SG) đã rộn ràng tiếng cười nói, những bước chân vội vã của các linh mục và
các TNV chương trình Tri Ân TPB VNCH.
Hôm nay, 27.12.2016, ngày đầu tiên trong đợt 4 ngày họp mặt, trao quà xuân cho các ông TPB VNCH
thuộc SG và các vùng phụ cận, được biết số lượng người gần 3000 được phân chia thành 4 ngày, mỗi
ngày 2 buổi. Cùng với những chuẩn bị tất bật trong ánh sáng vàng vọt của những ánh đèn đêm, người
ta cũng thấy sự xuất hiện của những ông TPB già yếu, tật nguyền, dù chương trình sẽ bắt đầu lúc 8
giờ, nhưng sự nông nóng muốn được gặp gỡ anh em đồng đội cũ được kể lại cho nhau nghe những câu
chuyện một thời binh lửa, được nhắc lại với nhau những chiến tích hào hùng, được ngậm ngùi nhớ đến
những người bạn đã nằm xuống. Các ông đã vượt qua nỗi khó khăn của tình trạng sức khỏe mà vội
vã đến điểm hẹn như đã mời. Không chỉ những người TPB có tên trong danh sách được mời vào buổi
sáng nhưng tình đồng đội họ gọi cả những người TPB khác, ban tổ chức đã không lường được hết họ
là bạn của nhau nên đã phân phối tên sang ngày khác. Những ông được gọi vào ngày khác mà đến
ngày hôm nay có cả những ông ở những tỉnh thành không nằm trong danh mục của 4 ngày này nghe
tin cũng đến, các cha vẫn cố gắng giải quyết bổ sung vào danh sách những người lãnh quà hôm nay,
dù việc bổ sung này cũng làm xáo trộn những công việc đã được chuẩn bị từ trước như làm bảng tên,
sổ xố Tombola, quà, kể cả phần bánh và phần tiếp nước, nhưng tình thương là chính, có dịp được gặp
lại đồng đội để hàn huyên tâm sự là chính, được hát với nhau và vui đùa với nhau là chính.Các ông
được điểm danh bằng tên của mình, kiểm tra bằng cách chính mỗi ông khi được gọi tên dù thương tật
không thể đứng lên được nhưng vẫn cất cao giọng hô to số quân của mình. Bao nhiêu năm rồi mới
được dịp đọc to số quân. Các ông thường tâm sự có nhiều cái bị quên nhưng số quân không bao giờ
quên. Họ hô to số quân là niềm tự hào của người TPB VNCH.



8 giờ kém 15 phút, nhóm giúp vui văn nghệ đã cùng với các ông TPB VNCH hát bài “Việt Nam Việt Nam” của
Phạm Duy, một bài hát với điệu March hùng tráng, chuyên chở những lời hát đầy tính nhân từ và lòng yêu nước,
một tấm lòng yêu nước quảng đại, vị tha, một trái tim nhân từ, cương nghị, ước mơ “quê hương sáng ngời”, một
niềm tin Việt Nam độc lập, tự do, hùng cường, muôn đời. Không khí đại lễ Giáng sinh lại ùa về với buổi họp mặt
qua bài hát “Mừng Chúa Ra Đời” của nhạc sĩ Hải Linh, một bài hát “bất hủ” mà mọi người lương giáo đều biết.au
hai bài hát mở đầu, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT, Trưởng phòng Công lý và Hòa Bình DCCT Sài Gòn,
chia sẻ khai mặc buổi họp mặt. Cha Antôn nói về tâm tình tri ân và yêu mến các ông TPB VNCH. Ngài nhấn mạnh
về sự hoàn thành, trách nhiệm công dân của quý ông trong một thời đất nước tao loạn, cho dù người ta, cho dù
một ai nào đó không công nhận mà còn vùi dập loại trừ các ông thì những can thiệp thô bạo ấy cũng không thể



đánh mất niềm tự hào và sự bình an lương tâm của những con người đã cống hiến tuổi xuân, thân thể, sức khỏe
của mình cho đất nước, cho dân tộc.Cha Antôn cũng thông tin về hoạt động của chương trình Tri Ân TPB VNCH
do phòng Công lý và Hòa bình DCCT SG thực hiện, không liên đới và không thuộc bất kỳ một tổ chức nào ở trong
nước cũng như ở hải ngoại. Chương trình Tri Ân thuần túy là của các cha DCCT thực hiện cho các ông TPB
VNCH được xuất phát bởi sự thúc đẩy Tin Mừng của Chúa Kitô và của mục đích DCCT: đến với những người
nghèo khổ và bị bỏ rơi hơn cả nhằm bày tỏ tình yêu thương, phục hồi danh dự và nói một lời tri ân với quý ông.







Chương trình ca hát được khởi sự bằng nhạc phẩm “khúc giao mùa”, một nhạc phẩm nói lên tâm tình của những
người yêu lính: “lại mùa xuân nữa, đến trong khói lửa chiến chinh”, “mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình anh
với em”… Bài hát làm nao lòng những người một thời ôm súng, đón xuân nơi tiền đồn, “tiền đồn heo hút, nhắc
anh những kỷ niệm ấu thơ”. Chương trình được tiếp nối bằng những bài ca tiếng hát của chính các ông TPB
VNCH. Tiếng hát của người TPB không còn mạnh mẽ, không còn trong trẻo, không còn trầm bổng như một thời
trai trẻ, nhưng tràn đầy cảm xúc, cảm xúc của những con người đã đi qua những năm tháng khổ đau, tật nguyền,
bị phế bỏ, miệt thị và loại trừ. Những khuôn mặt già nua, nhăn nheo đầy khuyết tật, nhăn nhó thả những làn hơi
nặng nhọc nhưng chứa đựng hạnh phúc, hân hoan. Có những ông đã phải dựa lưng vào tường sân khấu để hát
lại những bài tình ca một thời mình đã yêu, câu được câu không, câu đúng câu sai, lắp ráp đầu đuôi lộn xộn
nhưng vẫn hát, hát như chưa bao giờ được hát. Thời giờ có hạn, nhiều ông đã buồn bã vì chưa đến lượt mình đã



phải chấm dứt chương trình.Bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương đã đánh dấu sự kết thúc buổi họp mặt,
xúc động làm sao khi hát những lời “sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình”, hôm nay, những
người làm chương trình muốn gửi đến những người “vì nước quên thân mình” những lời chúc “sáng cuộc đời
lành”. Các cha và các bác sỹ đã trao tận tay mỗi ông một phong bì quà tiền mặt 1 triệu đồng, một gói bánh đem về
làm quà cho con cháu ngày ông nội, ông ngoại đi gặp bạn bè thời đi lính cũ.



Chương trình kết thúc lúc 9 giờ 45, mọi người ra về, họ ôm nhau, ngấn lệ, họ bắt tay nhau hẹn ngày gặp lại, họ
xót xa, tiếc nuối cho buổi họp mặt trôi qua nhanh chóng.Các ông TPB VNCH ra về, các TNV lại lao đầu vào xếp
ghế, vệ sinh sân nhà thờ, chuẩn bị bảng tên, quà, sổ xố cho buổi họp mặt buổi chiều.Buổi sáng có 438 quý ông
TPB VNCH tham dự và nhận quà.Buổi chiều chương trình được thực hiện tương tự cho 320 ông TPB tham dự và
nhận quà.Giữa mỗi buổi có sinh hoạt xổ số Tombola, mỗi buổi 10 phần quà cho 10 giải thưởng, cuộc xổ số đã
mang lại những tiếng cười ngất ngây cho các ông, những giây phút trẻ trung, hồn nhiên và vô tư.Cám ơn trời,
cám ơn đời, cám ơn mọi người, cám ơn những ai “đã mang tình thương đến với lính”. Ước gì có nhiều buổi họp
mặt tiếp tục để những con người đang đi “nốt cuộc đời” mình cảm nhận được sự đồng hành bên nhau đầy yêu
thương.
Pv.GNsP


