Cô Anh Trang thân mến,
Cám ơn cô Anh Trang gởi cho 2 tấm hình rất qúi tư thất CA Long Xuyên mà cô đẫ từng ở
thời gian Thân Phụ(Cụ Chánh Án NGTLôi) làm việc ở Long Xuyên. Tôi có may mắn cũng
được ở tại ngôi biệt thự này khoảng thời gia năm năm nên nay nhìn lại thì một dĩ vãng thân
thương trở về với bao bùi ngùi thương nhớ. Biết rằng cái gì rồi cũng qua đi nhưng sao vẫn
nuối tiếc không dứt bỏ được. Nhìn ngôi nhà tôi vẫn thấy quen thuộc mọi ngõ ngách của nó kể
cả bộ salon gỗ dưới phòng khách và căn phòng tắm cũ kỹ dưới nhà. Hồi tôi ở không có trận
lụt nào đáng nhớ như hồi cô Trang ở. Chiếc cổng tôi đã cho xây lai hai cái trụ cao hơn cho
cân xứng với ngôi nhà. Vườn xung quanh nhà thật rộng rãi là nơi lũ con tôi chạy nhảy vui đùa
xuốt ngày đã để lại nhiều kỷ niệm êm đềm chúng vẫn nhớ và vẫn nhắc lại đến tận bây giờ.
Phía trái là con đường dẫn ra công viên Nguyễn Du bên bờ sôn An Giang hiền hoà như một
bài hát tả về nó. Một lần nữa cám ơn cô Trang nhé ! Thân chúc cô những ngày cuối năm vui
ve va một năm Mói 2020/Canh tí thật hạnh phúc.Thân mến. LÊTHẾHIỂN.
( Đã lâu tôi chỉ biết TP Trương Kim Thạch định cư ở Hy Lạp. Ông biết tiếng Pháp và tiếng
Anh nên làm trong ngành du lịch, một dịch vụ rat hot ở xứ sở này.
Sau này không biết ông TKThach có chuyển đi định cư ở nước nào khác không. Sang Mỹ tôi
đã dò hỏi các bạn TP đồng ngiệp cũ nhưng không ai biết rõ hơn) .
Hien Thu Le
Stamford/CT

------------On Wednesday, December 25, 2019, 11:51:43 AM EST, Anh Trang Nguyen

Kinh thua ong Chanh An,
Truoc het, Trang xin ong Chanh An cho phep T goi ong la CHU nhu T
van thuong goi cac ong TP tre tuoi hon ba.
T rat cam dong khi nghe chu nhac den nhung ky niem cu, luc ba va chu
con lam viec. Bay gio lon tuoi roi, T hay song lai voi thoi gian truoc 4/75
de cam thay cuoc doi giong nhu 1 giac mo dai.
T xin goi tang chu 2 tam hinh tu dinh Chanh An LX chup hoi 10/ 1962,
luc mua nuoc dang cao ngap vo nha.
T nho la TP Truong Kim Thach cung co lam viec o LX, neu chu co dia chi
cua ong xin cho T xin, may nam truoc T goi tho tham ong TKT o Greece
nhung tho bi goi tra lai vi ong 0 con o noi nay nua.
Kinh tham chu va gia quyen luon binh an.
-Anh Trang

Kinh thua Chu,
Ba T lam viec o Vinh Binh va Long Xuyen tu 1958-1964, moi noi
chung 3 nam. Em trai ut cua T but hieu ND (Nam De^') co viet 2
bai hoi ky: Nho #1 ve VB, Nho #2 ve LX.
T thay no viet ve Toa An va nha Chanh An LX nen xin goi chu doc
vi gia dinh chu cung o day 5 nam.
TP Le Tai Bon cho T hay la sau khi ba Truong Kim Thach qua doi,
ong Thach gia yeu nen don nha ve o voi con, cung o Greece nhung
0 ai co dia chi moi het.
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Nhớ !!!!! ( 2 )
Thế là cả nhà lại thu xếp hành lý vật dụng để qua Long Xuyên sau 3 năm sống
ở Vĩnh Bình ( Thật ra chỉ có Ông bà Già & 4 anh chị em ND , còn Ông Anh & Bà
Chị lớn nhất vẫn học ở Sài Gòn chứ không có đi theo tụi này
Cuộc chia ly nào cũng buồn hết , nhưng lúc đó ND còn quá nhỏ & cũng đã
chán Vĩnh Bình rồi , nên nghe đi qua chỗ khác thì mừng lắm !!!! Chị Bảy giúp
việc trong nhà cũng xin đi theo và dọn qua Long Xuyên luôn ...

Tỉnh Long Xuyên thì lớn & đẹp hơn Vĩnh Bình nhiều , đây cũng là quê quán
của Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ nên Long Xuyên rất là sạch ( Còn có
tên là An Giang ). Hai nhánh sông nhỏ của sông Cửu Long chảy ngang qua Tỉnh
càng làm tăng thêm vẻ đẹp của Long Xuyên , Sát bờ sông có một công viên
thật đẹp được đặt tên là Công Viên Nguyễn Du ( lúc đó ND có biết Nguyễn Du
là ông nào đâu , đế khi học Truyện Kiều mới nhớ lại !!!! ) Và đây là chỗ của ND
câu cá suốt 3 năm sống ở đây . VỈnh Bình học bắn ná thung ,
Long Xuyên vừa bắn ná thung vừa câu cá & đây cũng là 2 cái tội đầu tiên ND bị
Cảnh Sát Mỹ bắt & ra toà khi đặt chân qua Mỹ cũng chỉ vì bắn Chim và câu
cá !!!!!!!!!!! Ðúng là có vay có trã .....
Ở LX thì nhà ND đối diện Toà Án ( Cũng có lầu ) , bên tay mặt là Dinh Tỉnh
Trưởng ( Lúc bấy giờ là Thiếu Tá Nguyễn văn Minh va sau này lên Trung Tuớng
làm Tư lệnh Quân đoàn 3 cho đến năm 75 .. ). Ở nhà nhìn về bên tay mặt là
thấy con sông ngoài công viên ( Khoảng 300 mét ) nên tối ngày ND thả hồn
ngoài bờ sông .....Long Xuyên năm đó( 1961 ) cũng rất là yên và là đất của đạo
Hòa Hảo nên mấy ảnh không quậy được , mỗi năm tới kỳ lể lớn của đạo Hoà
Hảo thì rất là vui , Rước thuyền Rồng trên sông & bắn pháo bông ngay dưới
chân Cầu Hoàng Diệu ( đường đi qua chợ) không thua gì lễ Quốc Khánh ... Bây
giờ ngồi viết lại mấy chuyện này ND tưởng chừng như ngày hôm qua mặc dù
đã 36 năm rồi !!!!! Chán thiệt !!!!!! ).
Long Xuyên là tỉnh về lúa gạo & cũng không có gì đặc biệt , chỉ có Xoài rất
ngon & có 1 loại xoài tên là xoài Ngự ( ngày xưa chỉ để cho Vua ăn ) & đến mùa
lúa chín thì ngoài chợ bán toàn là Chuột đồng , con nào con nấy mập ú ( Long
Xuyên là xứ của chuột đồng mà ... ). Nhờ ở đây gần các tỉnh khác nên cuối
tuần hay lễ Ông già thường chở qua Cần Thơ , Châu Ðốc , Rạch Giá nên rất là
vui . Ở đây lần đầu tiên ND được biết nước
lụt là như thế nào & mỗ năm khi đến mùa mưa thì chỉ ước cho có lụt lớn vì vừa
khỏi phải đi học mà ngồi tại nhà thọc cần câu qua cửa sổ là câu cá , Mấy lần
nước lớn ngập luôn vào nhà , tối ND để cửa mở cho ..Cá vào , sáng dậy sớm
đóng mấy cái cửa cái lại rồi lấy rỗ đi vớt thật vui ... Những năm đó cá nhiều
không thể nói ... Cá Lóc , Cá rô, Cá Sặc từ dưới sông lên & từ ngoài ruộng vào
câu & bắt không bao giờ hết , và cả Rắn nữa !!!!!Chỉ
có Cá Trê là không theo nước mà đi !!!
Chưa có thời gian nào thần tiên bằng ở Long Xuyên , mùa hè thì bắn Chim ,
Mùa mưa thì câu Và Ðây cũng là nơi mà ND có cô bạn gái đầu tiên trong đời
mặc dầu năm đó mới 8 tuổi . ND cũng không nhớ là tại sao quen em này nhưng
em tên là Hoa , con của một Ông Cảnh sát , nhà ở sau lưng Tòa Án bên kia
đường , có lẽ ND qua bên đó chơi cho biết

rồi quen em .... Mỗi ngày đi học về , chưa cơm nước gì hết là ND chạy qua nhà
em để gặp mặt cho được rồi mới về ăn cơm , còn không thì Hoa cũng đi sang
nhà ND ...
Cũng vì quen em này mà ND bị Bà già tụng kinh hoài : nào là đi chơi với con
lính thấy không được .... đúng là cái kiểu môn đăng hộ đối !!!!!! quen mấy đứa
con trai nghèo thì không sao , mà quen một em gái là có chuyện rồi mặc dù lúc
đó còn nhỏ xíu .... Chỉ có :
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa Phượng về nhà chơi chung !!!!
Nói chứ đâu có ai hiểu con bằng mẹ , bà già dù biết là có nói bao nhiêu với
ND thì cũng vô lổ tai bên đây rồi sẽ qua lổ tai bên kia đi mất thôi , nhưng nói thì
cũng vẩn phải nói !!!!!!! Bây giờ ngồi nghỉ lại thấy tiếc cái thời thơ ấu quá !!!!!
Long Xuyên cũng là nơi mà ND tự tập uống rượu mặc dù mới 8 tuổi ....Số là
thời đó có một loại rượu vượt biên qua từ Lào hay Thái Lan gì đó , Bình Rượu
rất đẹp , làm bằng Sành có hình Tiên Ðồng Ngọc nử : Hai cái hình này quyện lại
với nhau , trên đầu thì có hai cái nút riêng , Ðây là loại rượu bổ , Ông thì uống
bên Tiên Ðồng , Bà thì uống bên Ngọc nử , mỗi ngày uống một chung nhỏ thì
rất tốt , Loại rượu này người ta biếu nhiều lắm . ND nghe rượu bổ thì đã kết rồi ,
mỗi ngày
đi học về , ăn cơm trưa xong thì chờ Bà Già đi ngủ là lẻn xuống lầu , lấy Bình
rượu ra , và uống luôn cả 2 bên ( cho âm Dương hoà hợp ) , mỗi bên một
chung vì nghỉ là như vậy sẽ bổ hơn !!!!
Uống chỉ chừng được hơn một tháng thì bị khám phá vì bị nhức đầu vào buổi
chiều ( Âm Dương Ðảo lộn mà!!! ) Bà già nói với Ông già là ND bị bệnh gì mà
cứ mỗi chiều thì hay bị nhức đầu & đề nghị đưa đi bác sĩ , nhưng xui là Chị Bảy
giúp việc nghe được và cho bà già
biết là ND.....Nhậu mỗi buổi trưa , thế là bị cấm nhậu luôn !!!!
Chuyện ND nhớ nhiều nhất là cái nhà ở đó có Ma !!!
Nghe nói ngày xưa Tây tra tấn người mình ở đây và rất nhiều người bị chết oan
. Năm đầu tiên ở thì không sao hết , chỉ có lúc ông già bệnh phải về Sai Gòn
chửa trị,
Bà già đi theo còn đám anh em ND thì ở lại đi học & ông già gởi tụi này cho
Ông Chánh án xuống làm việc trong thời gian chửa bệnh . Ông này thì nhỏ hơn
ông già và tụi này cũng biết từ lâu , ND không nêu tên ở đây vì Chú XXX hình
như vẫn còn ở VN !!! “ Well , Ổng là Thẩm phán Phạm Kim Quy sau này qua

Cảnh Sát làm Ðại Tá đặc trách Tư Pháp cho tới 1975 và đã qua đời năm 2018 !
“
Lúc mới đầu về Long Xuyên thì Chú Quy lấy một phòng bên Toà Án trên lầu để
ngủ & để cho tụi này tự do ở nhà bên đây , Ổng chỉ qua ăn cơm trưa và chiều
thôi . Sau đó tụi này bị Ma nhát nên phải năn nỉ Ổng tối qua ngủ
chung cho đở sợ , lúc đầu Chú Quy cho là tụi này nói dóc , tới hồi ổng qua ở
thử 1 , 2 ..đêm rồi mới tin là thiệt . Ngày xưa cái thang lầu cất theo kiểu Phàp là
có cái thành bằng gổ để người ta vịn vào đó mà đi lên hay đi xuống , lâu ngày
thì mấy cái thành gổ đó dều lung
lay nhưng chân nó thì bằng Sắt nên không sập được , Cái thành gổ này uốn
cong theo cái thang lầu tuỳ theo cái lầu cao hay thấp .Tối đến nằm trong phòng
thì nghe tiếng mở
cửa dưới lầu , xong tiếng giày tây đi lên lầu lẩn tiếng kêu ken két của tay người
vịn vào cái thành gổ đó , hể mở cửa bước ra thì im lìm , vô nằm lại một hồi thì
nghe nữa !!! Dưới lầu thì tiếng động um sùm , tiếng
nói chuyện rủ nhau đi chợ , tiếng người ta kéo tủ mở ra đóng vào ( mà mấy cái
tủ xưa rất là nặng , không phải dể kéo ra đâu .. ) . Lúc Chú Quy qua đây nghe
như vậy thì
ổng tức lắm , kêu tụi này xách cây , gậy chạy xuống lầu để đánh Ma , nhưng
xuống vừa hết thang lầu thì tất cả đều im lặng trở lại !!! Làm mấy ngày không
thấy kết quả thì tụi này cũng lì luôn , mạnh ai nấy sống bởi
vì cũng không ai ra mặt phá mình hết , Sau này khi Ông Bà Già trở về thì Ma lại
không phá nữa ????
Sau này khi về SG Chú Quy có đến nhà kể cho Ông Già và tụi này này nghe
chuyện lúc Ổng ngủ bên Toà án ở trên lầu kế phòng Tang Vật , Ðó là mấy đêm
liền khi ngủ thì Ổng cứ thấy một cô Gái trong giấc mơ khóc lóc và xin
ổng minh oan dùm vì bị kết tội oan và chết trong tù !!! Cô này còn cho cả tên
tuổi và số hồ sơ !!! Mới đầu Chú ấy không để ý , nhưng qua mấy đêm , đêm nào
Cô ấy cũng hiện về báo mộng hết , thì sáng hôm sau Chú mới cho số hồ sơ và
cái tên cô đó cho thơ ký lục lại hồ sơ cũ ... thì quả thật có cái hồ sơ đó nhưng
đã mười mấy năm về trước . Ông già ND hỏi thế rồi Chú Quy làm gì ???
Ông nói là ổng cho lính ra chợ mua một mâm Trái cây ,....về cúng thôi vì chuyện
đã lâu rồi thì còn minh oan gì nữa và sau đó ngủ thì không thấy cô này về báo
mộng nữa !!
Ở Long Xuyên đúng 3 năm thì Ông Già được kêu về Sai Gon làm việc , ND
vừa đúng 10 tuổi và học xong lớp nhì ( lớp 4 ở Trường tiểu học Long Xuyên &
tốt nghiệp được
mấy cái bằng Bắn Chim , Câu Cá , chăn nuôi , trồng trọt ) sau sáu năm lưu

vong !!!! Từ giả em Hoa về Sai Gòn , hẹn sẽ gặp lại nhưng rồi vĩnh biệt luôn !!!!!
( ít ra từ ngày đó đến giờ không gặp lại ... )
Trở về Sai Gon thì vừa đúng 10 tuổi , về ở Phú Nhuận và học trường tiểu học
Trương Minh Giảng trước khi vào Taberd năm đệ Thất ....
Well , tới đây mệt rồi , may be sẽ kể tiếp next time
Nam -Dế iPhone

