Nh§ TrÜªng

NguyÍn Xuân Long
NhÆn tin tØ quê nhà, trÜªng
NguyÍn Xuân Long Çã vïnh biŒt
anh chÎ em chúng ta, cuÓi næm
2001. Tôi cäm thÃy nhÜ mÃt mát
m¶t ngÜ©i thân trong gia Çình.
TrÜªng Long hÖn tôi gÀn 20 tu°i,
nhÜng thân thi‰t, gÀn gÛi. Nh§
TrÜªng, kš Ùc tôi g®i ngay Ç‰n
trÜªng Long v§i nh»ng k› niŒm vŠ
sinh hoåt huÃn luyŒn TrÜªng Hñ.
TØ ngày g¥p trÜªng Long, tôi nhÆn
thÃy TrÜªng chÌ lo viŒc huÃn luyŒn

NTC - Thû ñÙc- Tr. TrÜÖng Tr†ng Trác, TrÜªng
cûa VP/HñTG, Tr. NguyÍn Xuân Long và
Tr.TrÀn Trung Phúc

Næm 1956, TrÜªng Long làm
viŒc ª trÜ©ng Nông Lâm Súc,
Blao, TrÜªng dành nhiŠu công sÙc
xây d¿ng tråi trÜ©ng HÒi Nguyên.
Trong th©i chi‰n tranh, các khóa
HuÃn luyŒn cÃp Båch Mã gián
Çoån. Tråi trÜ©ng HÒi Nguyên

thành lÆp, nhiŠu trÜªng xa gÀn vŠ
theo các khóa Båch Mã. ñ‰n Bäo
L¶c theo khóa Båch Mã Thi‰u,
1956, chúng tôi ÇÜ®c TrÜªng
hÜ§ng dÅn qua Ãp Tam Hà, vào
ÇÃt tråi trÜ©ng HÒi Nguyên. TrÜªng
Long ª tråi Tráng, ngay bên thác
Båc, chúng tôi ª tråi Thi‰u bên b©
suÓi dÅn Ç‰n thác Båc. Ngày ngày
g¥p TrÜªng Çi qua Çi låi. TrÜªng
khoÈ månh, vui vÈ. Khi cÀn m§i
nói, mà nói måch låc. Vì có nhiŠu
kinh nghiŒm tåi rØng HÒi Nguyên,
TrÜªng ân cÀn d¥n dò chúng tôi
nh»ng khó khæn trên ÇÃt tråi. LÜu
š chúng tôi nh»ng kinh nghiŒm
giao t‰ v§i ngÜ©i thÜ®ng trong khi
thám du vùng ñæng-Lú, Sum-barach. RÒi chuyŒn cây trà trên ÇÒi
Blao, chuyŒn Ü§p trà trong ÇÒn
ÇiŠn. Trong khóa Tráng này, phÀn
Çông các trÜªng thâm niên, nhiŠu
kinh nghiŒm HÜ§ng Çåo, Çã nhÆn
trách vø n¥ng nŠ trong phong trào.
Vì chi‰n tranh, Tråi trÜ©ng Båch
Mã (Hu‰) Çóng cºa lâu, Ç‰n 1956
các trÜªng m§i vŠ tråi huÃn luyŒn
ÇÜ®c. ñông l¡m, toàn các trÜªng
kÿ c¿u: Phan Kim Phøng, VÛ
Thanh Thông, NguyÍn Xuân Long,
HÒ væn ñŒ, Nghiêm væn Thåch, Lê
PhÌ... Còn Khóa Thi‰u chúng tôi,
thÜ©ng là trÜªng Çang ª ÇÖn vÎ.
Nên các trÜªng khóa BM Tráng
nhÜ là các bäo huynh cûa chúng
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tôi. Cùng Khóa BM Thi‰u này có
NguyÍn Månh Hùng, Lê Gia Mô,
Châu Tâm Huân, NguyÍn Thành
NhÖn, NguyÍn TÃn ñÎnh, Âu NhÆt
ChÜÖng...Còn nhiŠu trÜªng, lâu
ngày không còn nh§ rõ tên. Trong
trò chÖi l§n, tråi sinh khóa Thi‰u
m§i n‰m mùi thº thách chuyên
môn Hñ cûa mÄy ông ‘ThÀn gi»
tråm’ NguyÍn Xuân Long, Nghiêm
Væn Thåch, VÛ Thanh Thông. VÃt
vä l¡m, chúng tôi m§i lÃy ÇÜ®c kho
vàng dÜ§i Çáy thác Vàng. Miên
man v§i k› niŒm HÒi Nguyên Blao,
tôi không quên nh¡c Ç‰n trÜªng
Long thui cä con nai bên b© suÓi.
Nhân dÎp H¶i ñÒng Trung ÐÖng
Ç‰n thæm tråi, trÜªng Mai LiŒu sæn
ÇÜ®c m¶t con nai trong rØng Bäo
L¶c. TrÜªng Long Çem thui nai,
ngay chân cÀu NgÛ Khê, gi»a sân
c© và nhà b‰p. Tråi sinh ÇÜ®c m¶t
b»a thÎt nai nÜ§ng ngon lành.
Næm 1957, tråi trÜ©ng HÒi
Nguyên Çóng cºa, d©i vŠ tråi Tùng
Nguyên Dalat. Sau khi trúng cách
B¢ng RØng Thi‰u næm 1958, v§i
Tr. ñoàn Væn Løy, Tôn ThÃt Sam,
Ngô ñình Bäo, NguyÍn Væn Võ,
chúng tôi ÇÜ®c theo trÜªng Thông,
trÜªng Long tÆp s¿ huÃn luyŒn
trong khoá Thi‰u. M¶t k› niŒm vui
v§i trÜªng Long trong Khoá B¢ng
RØng Thi‰u næm 1961: Tråi sinh
có các trÜªng Lm. ñinh Quang

ñiŒn (T°ng Tuyên Úy VP/HñCG),
Phåm Quang L¶c, TrÀn Trung
Phúc, NguyÍn Qúy Thøc, Phåm
Quang Chánh,... Hôm Çó trÜªng
Long là TrÜªng Tr¿c. Gi© th‹ døc
bu°i sáng tåi b© hÒ Than Thª,
ngay trÜ§c c°ng tråi trÜ©ng. Tr©i
Dalat rét cæm cæm, sÜÖng mù m©
phû trên m¥t hÒ. Tråi sinh khoÈ
m¥c quÀn cøt, áo ng¡n, mà Cha
ñiŒn thì m¥c áo chùng thâm, quÀn
dài tr¡ng. TrÜªng Long t° chÙc tråi
sinh thi Çua l¶i qua hÒ. TÃt cä ÇŠu
tham d¿, không ai ÇÜ®c miÍn trØ.
TrÜªng giao tôi tù-và th°i hiŒu
lŒnh: m¶t ti‰ng b¡t ÇÀu, hai ti‰ng
ngÜng chÖi. NhÜng rÌ tai tôi, d¥n
dò cÄn thÆn nhÜ vÆy, nhÜ vÆy... Tù
và th°i hiŒu b¡t ÇÀu, m†i ngÜ©i ào
xuÓng hÒ. Giây phút ÇÀu còn
hæng, nÜ§c m§i t§i b¡p chân, còn
l¶i t§i. NÜ§c lånh, tr©i rét, Çã có
ngÜ©i ÇÙng røt låi. Cha ñiŒn vén
quÀn quá ÇÀu gÓi, cÛng b¡t ÇÀu
bÜ§c chÆm låi. Mãy trÜªng trÈ,
khoÈ nên Çã nhào xuÓng nÜ§c
bÖi. Cha ñiŒn dò dò bÜ§c t§i. Áo
chùng thâm vén Ç‰n ng¿c, quÀn
tr¡ng vén ngang Çùi,. Cha càng
bÜ§c, càng sâu xuÓng nÜ§c. ChÌ
còn m¶t chút n»a thì nÜ§c lên Ü§t
quÀn. TrÜªng Long nháy m¡t, tôi
th°i lŒnh ngÜng chÖi. Cha ñiŒn thª
phào! Không bi‰t bây gi© cha ñiŒn
còn nh§ k› niŒm này không! Nh§
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chuyŒn này, tôi không quên
trÜªng Long: Anh ít nói nhÜng vui
ngÀm.
Anh ti‰p tøc ngÜ®c xuôi miŠn
Løc tÌnh t° chÙc các khóa huÃn
luyŒn trÜªng tåi MiŠn IV. Khi Cù
Lao Giêng, khi MÏ Tho, bên cånh
có cha Thông, cha TÎnh và ‘cÆu
Ãm’ NguyÍn Xuân Hoàng Quân.
Mùa hè TrÜªng låi vŠ Tùng
Nguyên. Sau bi‰n cÓ 30 tháng tÜ
75, Anh vŠ xÙ Bùi Chu, Biên Hòa.
Tôi thÜ©ng cùng trÜªng LÜ®c,
trÜªng Ngoån lên nhà Anh ª låi
mÃy ngày. Anh sÓng âm thÀm,
nhÜng nhÜ Çang d¿ tính m¶t k‰
hoånh lâu dài. Khi tôi tØ giã Anh Çi
vÜ®t biên. Anh nói: Chú còn trÈ, cÙ
Çi Çi. Anh ª låi xem chúng nó rãy
ra sao!
Cám Ön Phåm ñình Thøy,
VÛ Månh Hùng cho tôi tÆp video
Tang LÍ TrÜªng Long. Tôi ÇÜ®c
nhìn hình bóng Anh lÀn cuÓi qua
video. Và tôi cÛng cäm nhÆn tình
huynh ÇŒ Hñ th¡m thi‰t trong
hoàn cänh khó khæn, xã h¶i Çäo
Çiên tåi quê nhà. Trong lúc chánh
quyŠn VN ngæn cÃm sinh hoåt Hñ
mà h¢ng træm anh chÎ em bên nhà
ÇŠu m¥c ÇÒng phøc chÌnh tŠ Ç‰n
tiÍn ÇÜa TrÜªng Long. Không s®
hÆu quä bÃt l®i, b¡t b§ håch hÕi.
TØng phái Çoàn Hñ xa gÀn Çã trân
tr†ng Ç‰n Ç¥t vòng hoa, th¡p

hÜÖng, ca l©i vïnh biŒt trong tang
lÍ. Các Phái Çoàn Hñ tØ miŠn
Trung vào, tØ cao nguyên xuÓng,
tØ ÇÒng b¢ng lên, tay n¡m tay bên
linh c»u trÜªng Long. Anh chÎ em
Hñ xa gÀn Ç‰n chào Anh lÀn cuÓi.
Có nhiŠu ngÜ©i trÈ g†i trÜªng Long
là BÓ, xÜng con, Çã nÙc nª trong
l©i ca vïnh biŒt. Anh chÎ em ÇÓt lºa
ngÒi quây quÀn, k‹ låi k› niŒm v§i
trÜªng Long, ca tøng ÇÙc tính cûa
Anh, chia xÈ v§i nhau n‡i buÒn
mÃt Anh.
Tang lÍ cº hành uy nghi suÓt
3 ngày Çêm, tØ Khánh H¶i Ç‰n
Biên Hòå. LM. NguyÍn Th§i Hòa,
LM. ñinh Quang ñiŒn dâng Thánh
lÍ, v§i các trÜªng TrÀn Væn LÜ®c,
Lê Gia Mô, Tôn ThÃt Sam, TrÀn
Trung Phúc, TrÀn Væn H®p...và
anh chÎ em cùng cÀu nguyŒn. ChÌ
có tình HÜ§ng ñåo, m§i có tang lÍ
chân thành nhÜ vÆœ
Tr†n Ç©i Anh tÆn tøy phøc vø
phong trào. Anh khiêm nhÜ®ng,
dän dÎ. NhÜng Anh kiên tâm Çào
tåo nh»ng trÜªng trÈ cho phong
trào. Anh n¢m xuÓng, anh chÎ em
xa gÀn thÜÖng ti‰c, tÜªng niŒm
Anh.
TrÀn Trung H®p

Beo HÒi-Nguyên

3

