“KӸ NIӊM KHÓ QUÊN”
“Brandon” “Brandon” “Brandon” Cùng vӟi tiӃng gӑi ÿó là nhӳng
tia chiӃu sáng cӫa ÿèn pin rӑi vào tӯng lӅu cӫa chúng tôi ӣ trҥi Camp
O’Neill, Irvine. Năm ÿó là năm cӫa 2008 và là năm tôi có mӝt kӹ niӋm
ÿáng nhӟ nhҩt cӫa cuӝc ÿӡi làm Mҽ cӫa tôi.
Hôm ÿó là tӕi thӭ bҧy, Brandon, cháu trai giӳa cӫa chúng tôi,
“graduate” tӯ ÿoàn Sói Phù Ĉәng ÿӇ lên Thiêú ÿoàn. Các Trѭӣng Sói
cho các em mӝt buәi lӉ AOL rҩt là vui và náo nhiӋt. Các em nhұn ÿѭӧc
cái Arrow rҩt ÿҽp, cái bҵng AOL, và còn ÿѭӧc chөp hình chung vӟi bӕ
mҽ vӟi nhӳng tҩm ҧnh rҩt ÿáng nhӟ . Buӛi lӉ hѫi dài nên lúc “party”
vӯa xong thì trӡi cǊng ÿã vӅ khuya. ThӃ là bӕn mҽ con chúng tôi cùng
nhau vào lӅu ngӫ. Trong khi ÿó thì ông xã cӫa tôi, Chѭѫng, ÿang hát hò
bên lӱa trҥi cùng vӟi nhӳng anh chӏ phө huynh khác. Ĉêm càng vӅ
khuya thì trӡi càng trӣ lҥnh, nhѭng hѫi thӣ cӫa mҩy mҽ con tôi ÿӫ làm cái lӅu cӫa chúng tôi thêm phҫn
ҩm áp hѫn. Khoҧng mѭӡi lăm phút sau ÿó thì có tiӃng gӑi “Brandon” ÿâu ÿó và ÿѭӧc gӑi cách nhau
vài giây. Cùng vӟi tiӃng gӑi là nhӳng tia chiӃu sáng cӫa ÿèn pin rӑi vào tӯng cái lӅu gҫn nѫi chúng tôi
ÿang nҵm. Vӯa nghe tiӃng gӑi quen thuӝc ÿó, tôi liӅn ÿѭa ngón tay trӓ cӫa tôi lên miӋng và ra dҩu cho
Brandon im lһng ÿӯng trҧ lӡi. Cháu liӅn bҧo vӟi tôi rҵng cháu cҫn phҧi lên tiӃng trҧ lӡi vӟi Trѭӣng
Quang. Sau ÿó, cháu liӅn lên tiӃng và bѭӟc ra khӓi lӅu. Ngay lúc ÿó tôi nhѭ ngѭӡi tӍnh mӝng và hiӇu
ÿѭӧc rҵng con tôi nói rҩt ÿúng. Vӧ chӗng tôi thѭӡng dҥy các cháu rҵng lúc nào cǊng thұt thà, chân thұt
vӟi chính mình vì sӵ thұt bao giӡ cǊng tìm ÿѭӡng bѭӟc ra ánh sáng cho dù ÿó là chuyӋn nhӓ hay lӟn.
Vӯa mӣ cӱa lӅu ra thì ngѭӡi ÿâù tiên tôi gһp là Trѭӣng Quang Lê và Trѭӣng Trí. Trѭӣng Quang nói
vӟi tôi rҵng cái ngày mà các cháu làm lӉ AOL thì cǊng là cái ngày các cháu trӣ thành thành viên cӫa
ThiӃu Ĉoàn. Các cháu không còn ÿѭӧc ngӫ chung vӟi gia ÿình nӳa. ThӃ là Brandon ÿem theo cái
sleeping bag mà rӡi khӓi tôi và lһng lӁ ÿi theo Trѭӣng Quang. Nhìn cháu biӃn mҩt trong bóng tӕi cùng
Trѭӣng Quang mà tôi buӗn không lӡi lӁ nào có thӇ tҧ xiӃt. Càng ҩm ӭc và buӗn hѫn nӳa khi cháu
không chào mҽ trѭӟc khi rӡi khӓi lӅu. Tôi sӳng sӡ ÿӭng ÿó mӝt lúc thұt lâu vӟi hai hàng nѭӟc mҳt
chҧy dài trên má.
Tôi quay vào lӅu vӟi hai cháu còn lҥi. Nhìn chúng nó ngӫ thì tôi càng nhӟ Brandon hѫn. Trӡi
càng vӅ khuya thì trӡi lҥi càng lҥnh. Xa xa có tiӃng hát cӫa ai ÿó rҩt quen thuӝc cùng vӟi hѫi thӣ ҩm áp
và ÿӅu ÿһn cӫa hai ÿӭa con trong lӅu vүn không làm lòng tôi ҩm lҥi. Có biӃt bao nhiêu câu hӓi cӭ nӕi
ÿuôi nhau mà hiӋn ra trong ÿҫu cӫa tôi - không biӃt Brandon có ÿӫ ҩm không hoһc ai sӁ ÿҳp cho cháu
khi cháu ÿá tung cái sleeping bag ra vào ÿêm
khuya, v.v và v.v….. Tôi nҵm ÿó mà mҳt mӣ trao
tráo và chӍ mong trӡi mau sáng ÿӇ gһp lҥi con.
Trӡi nhѭ thѭѫng hҥi tôi và ÿáp ӭng cái mong ÿӧi
cӫa tôi. Trӡi vӯa sáng thì khuôn mһt dӉ thѭѫng cӫa
cháu hiӋn ra ngay cӱa lӅu. Câu ÿҫu tiên cӫa tôi là
“con ngӫ có ÿѭӧc không, tӕi có lҥnh hay không?”
Cháu vui vҿ kӇ lҥi cho tôi nghe viӋc các Trѭӣng dҳt
các em AOL lên mӝt cái trail vӟi mҳt bӏ blindfold
và viӋc uӕng hot chocolate mà ÿѭá trҿ naò cǊng
ÿӅu thích cҧ. Nói tӟi ÿây thì cháu lҥi chҥy ÿi chѫi
vӟi nhӳng ÿӭa trҿ khác…..
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Sau buәi trҥi năm ÿó, tôi thҩy ÿѭӧc sӵ tұn tөy và say mê trong công viӋc cӫa các Trѭӣng. Cái
tiӃng gӑi "Trѭӣng" cǊng có phҫn trӏnh trӑng hѫn, giӕng nhѭ tiӃng "Thҫy" hay "Cô" mà mình ÿã thѭӡng
hay gӑi trong thӡi thѫ ҩu tung tăng cҳp sách ÿӃn trѭӡng. Tôi biӃt còn rҩt nhiӅu câu chuyӋn cҧm ÿӝng
và thѭѫng yêu khác cӫa nhiӅu Trѭӣng ÿã làm cho các em trong 30 năm qua nhѭng chѭa ÿѭӧc viӃt và
diӉn ÿҥt ra. Tôi hy vӑng rҵng sӁ còn thҩy, nghe, và trҧi qua nhiӅu kinh nghiӋm tѭѫng tӵ nӳa ÿӇ tôi còn
có thӇ viӃt cho nhiӅu bài báo sҳp tӟi cӫa Trѭӡng Sѫn.
YӃn/Chѭѫng
Phө Huynh, LĈHĈ Trѭӡng Sѫn
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