
LÁ THƯ ĐẦU TIÊN 

Trần Văn Sanh, 12A 73’-74’ 

Trước hết, xin ngỏ lời kính chào toàn thể thầy, cô và gửi đôi 
dòng cho các bạn cựu HS của mái trường Văn-Học thân yêu cũ, 
sau đó là cám ơn bạn Nguyễn HoànG Sơn, tự Sơn đen (sẽ điều 
tra lý lịch tại sao hắn "được" đặt với cái tên đó sau) đã nhận ra 
một 'cụ' (hay cựu gì cũng rứa) HS của trường. 
 
Thật ra trên giấy tờ tôi tên Sanh, hè năm 73 vô tình lên chơi Đà- 
Lạt thấy thích nên ở lại luôn và vì xưa tánh thích rong chơi,  hơi 
chút ngông cho nên hình như mãi đến khoảng tháng muời một, 
mười hai gì đó tôi mới ghi danh nhập học trường Văn-Học.  
Cũng vì cái bản tánh bơ đời nhưng cô độc thưở đó nên tôi quen 
biết rất ít - đếm không hết một bàn tay - trong đó có tên Hoàng 
Như-Sơn và cô em họ của Sơn tên Dung cùng học lớp 12A. Còn 
chuyện bốn chị em nhà họ Chử thì ai đã từng học ở đó mà không 
biết thì có lẽ là kẻ cù lần nhất ĐL (mà không người kế vị!). 
Không hiểu sao thầy Chử Bá-Anh có nụ cười rất có duyên 
nhưng nổi tiếng rất nghiêm với học trò, ai đến trường trễ mà xui 
gặp thầy thì ít nhất cũng bị nhéo tai, không thì nghe thầy giảng 
moral - cũng may cho tôi và không hiểu vì sao, thầy CBA lại 
hay "ân xá" cho cái thói ương ngạnh, ngang như cua của tôi mà 
thường đến trường trong những hôm "ngày lành tháng tốt", chỉ 
vào những lớp mà mình thích (như môn triết của thầy Diễm). Đã 
vậy thầy CBA còn mời tôi đến nhà ít nhất là một lần vì nghe nói 
tôi cũng thích nghiên-cứu , thích đọc Kinh Dịch và Tử-Vi, một 



ngành phụ của Kinh Dịch, lúc đó tôi nghĩ có lẽ thầy muốn cả 
bốn người con của mình phải văn võ song toàn, cái gì cũng phải 
biết, không ít thì nhiều.  Ngoài những kỷ-niệm đó, tôi chỉ còn 
nhớ là cũng đã một lần tôi được thầy cho phép triển lãm tranh 
sơn dầu của tôi ở trong trường để giúp đỡ một vài người bạn 
đóng tiền học phí. 
 
Quả đất tròn nhưng ĐL lại còn nhỏ bé hơn, tôi không ngờ sau 
này mới biết - người em rể cột chèo của tôi là Đặng Vũ-Anh 
Tuấn cũng đã từng học cùng lớp 12a năm đó. Nhìn lại hình ảnh 
trên Diễn Đàn VH, tôi quả thực chả nhận ra được ai, ngoại trừ 
tấm hình cũ của Chử Nhất-Anh mà tôi chỉ nhớ mang máng là  
ngày xưa rất yếu đuối và hiền lành, còn Tứ-Anh thưở đó có mái 
tóc ngắn như một "tomboy" :) . Giờ có gặp lại có tài thánh cũng 
chả nhận ra, mà tôi nghĩ các bạn nếu không quen thân và thường 
xuyên liên lạc chắc cũng  khó nhận ra nhau khi trí nhớ và 'dung 
nhan mùa hạ' đã dần tàn phai khi tuổi đang ở cuối thu. 
 
Trước khi chấm dứt lá thư đầu tiên gửi lời chào, tôi xin để lại 
đây bốn câu thơ mà trên bước đường tha hương năm đầu tiên, 
tôi viết lúc chạnh nhớ về những ngày còn yên vui, bình an dưới 
mái trường: 
Trường tôi nho nhỏ ngang chừng dốc 
mỗi sáng sương mờ áo trắng bay 
từ khi xa mái trường thôi học 
thoảng vẫn hình dung, nhớ vơi đầy. 
 


