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    Từ ngày có mấy bài viết được đăng lên diễn đàn internet của trường, tôi có thêm được một số 
bạn đồng môn và tham dự những lần họp mặt mở rộng. Tôi chợt nhận ra chữ “đồng môn” có 
nhiều ý nghĩa đặc biệt. 

     Bạn thời tiểu học tôi đâu có gọi là bạn đồng môn. Bạn đại học tôi cũng chẳng kêu là bạn đồng 
môn. Chỉ có bạn thời trung học tôi mới nhận họ là bạn đồng môn. Tôi cảm thấy như có một sợi 
dây vô hình kết nối tôi với những người bạn trung học cùng trường với tôi. Họ có thể học khác 
lớp, khác năm với tôi. Họ có thể lớn tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn tôi. Thế mà khi nhận nhau là cùng 
học ở Trường Hồ Ngọc Cẩn thì tự nhiên tôi thấy lòng mình mừng rỡ như gặp lại người thân quen 
tự thuở nào. Cái thuở mà đứa nào cũng ngơ ngác lần đầu mặc áo sơ mi trắng, quần dài xanh bước 
vô ngưỡng cửa lớp đệ thất. Cái thuở mà có nhiều môn mới và học theo giờ, nào là Hình học, Đại 
số, Lý-Hóa; nào là Anh văn, Pháp văn, Kim văn, Cổ văn...Cái thuở bắt đầu bị thầy cô răn đe phạt 
cồng-sin (cấm túc) hay là bị hăm he thi rớt thì đi lính cho biết thân... 

     Có bạn đồng môn học chung bốn năm đầu rồi lên đệ nhị cấp thì khác ban nên đổi trường xa 
nhau. Có những bạn thì học chung mái trường suốt bảy năm của tuổi dậy thì tính tình khi vui, khi 
buồn, khi nối loạn, khi mộng mơ nên có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Dù nhiều hay ít, khi đã học 
chung dưới một mái trường thì sợi dây kết nối là những giờ ngồi học chung hay là cùng trốn học, 
đi ra vô cùng một cổng, cùng đứng chào cờ chung một sân trường, bị la hét bởi cùng thầy giám 
thị...Tất cả những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn nhau đó như một thứ keo sơn vô hình kết thành tình 
bạn đồng môn. Đã từng đọc chuyện kiếm hiệp, tôi hình dung chữ đồng môn còn có nghĩa là cùng 
môn phái, cùng sư phụ. Thế mới có chuyện học trò trường này kéo nhau đi đánh lộn với học trò 
trường kia. 

     Hãy cùng nhau nhớ lại xem những gì là đặc điểm của “Đồng Môn Hồ Ngọc Cẩn”: 

- Nhắc đến Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đức Hiếu là chúng ta trân trọng nét nghiêm nghị 
nhưng nụ cười lại rất hiền của Thầy. 

- Có những thầy cô mà khi nhắc đến tên thì bạn đồng môn nào cũng nhớ vì một tính đặc 
biệt hay một nét độc đáo của vị giáo sư ấy. Đối với các thầy giám thị cũng vậy. 

- Có những giờ học và những bài học mà khi cùng nhau ôn lại, chúng ta vẫn còn thấy thích 
thú hay là nhăn mặt với nhau. 

- Nhắc đến Trường Lê Văn Duyệt là chúng ta cảm thấy sự hồi hộp của tuổi dậy thì. Ai nhút 
nhát như tôi thì mơ mộng viễn vông. Ai bạo gan thì đứng chờ áo trắng tóc thề đi ngang 
qua cổng trường là chọc ghẹo. Người vầy, người khác nhưng đa số đồng môn HNC coi 
các nàng LVD như là của mình một cách rất hồn nhiên. Tình láng giềng mà lỵ. Thế mới 
có chuyện cả đám kéo nhau đi uýnh lộn với học sinh trườnh khác khi cảm thấy sân nhà bị 
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lấn chiếm. Y chang như con gà trống xòe cánh, khoe cựa đi vòng quanh nàng gà mái khi 
thấy có chàng gà trống bá vơ từ đâu chạy tới. 

- Cùng nhau mài đũng quần trên ghế học trò qua nhiều đệ với nhau, chúng ta cùng chia xẻ 
vui buồn của tuổi dậy thì với nhau ngay trong lớp học. Mới lên đệ ngũ mà có bạn đã trổ 
giò, không chịu ngồi bàn đầu với tôi nữa mà chạy xuống bàn dưới thầm thì to nhỏ “chiện 
người lớn” với nhau. Coi có dễ sùng hông. Rồi lên lớp cao hơn thì có màng dấm dúi nhau 
bộ bài ba mươi sáu lá như là một thứ bí mật kinh khủng lắm. Thiệt là ứa gan. 

- Cuối năm đệ tứ, đệ nhị và đệ nhất, chúng ta cùng lo sốt vó với những kỳ thi phổ thông. 
Chúng ta học nhóm với nhau. Chúng ta bỏ ngủ thức đêm với nhau. Những vui buồn thi 
cử cứ quyện vào nhau. Đa phần hớn hở cùng nhau lên lớp, nhìn lại thấy mất mấy người 
mà sau đó thì nghe bạn mình bỏ học đi lính hay ra đời bương chảy. Đâu ai mà có con tim 
sắt đá khi nghe bạn mình dở dang... 

     Trong số các bạn đồng môn, bạn cùng lớp suốt bảy năm trung học trở thành những người rất 
thân thương trong đời qua thử thách của thời gian. Tôi may mắn có được những người bạn như 
vậy. Một trong số đó bây giờ là anh vợ của tôi. 

     Tôi được biết có những bạn đồng môn nay thành sui gia, như thế còn gì bằng. 

     Nhờ Diễn Đàn HNC-LVD và Internet mà tôi liên lạc được với nhiều bạn cũ lâu nay không 
biết tin tức của nhau. Thật là tha hương ngộ cố tri. 

     Một người trước học chung lớp tiểu học, lên học cùng đệ nhưng khác lớp nên bặt nhau hơn 
năm mươi năm, nay mới liên lạc lại. Hai đứa ở hai tiểu bang khác nhau. Kể sao cho hết nỗi vui 
mừng. 

     Chỉ mới hơn hai tháng qua mà tôi bắt liên lạc được nhiều bạn đồng môn, có người ở rất xa, 
như Úc châu chẳng hạn. Thật là một cuộc trùng phùng đáng nhớ khi bạn Khanh từ Úc bay sang, 
được vợ chồng bạn Hoa lái xe đưa từ Nam Cali lên phía Bắc Cali để hội ngộ với các bạn đồng 
môn ở nhà Cường Gà. Vợ chồng bạn Dần từ San Jose đến. Vợ chồng bạn Kiên, con của Thầy 
Hiếu, từ Sacramento lên. Bạn Dũng từ San Jose đến đem theo cây đàn điện đa năng. Bạn Phú, 
con của Thầy Thịnh, từ Pinole qua. Bạn Cường Gà cung cấp một nơi lý tưởng để mọi người đấu 
hót tưng bừng và ca hát thoải mái không sợ làm phiền hàng xóm. Cộng vào đó là phần ẩm thực 
xuất sắc do vợ chồng bạn Cường chiêu đải nhiều lần trong mấy ngày tụi này đến chơi. 

     Qua gần sáu mươi năm với nhau, với biết bao ân tình lúc này hay lúc khác, các bạn làm cho 
cuộc đời của tôi thêm phong phú sắc màu và tràn đầy hương vị. 

     Ở cái tuổi không còn trẻ nữa, chúng ta gắn bó với nhau bằng những kỷ niệm đáng yêu, đáng 
quý của một thời học trò trong trắng và hồn nhiên. Xin chúc nhau sức khỏe và niềm vui và còn 
gặp nhau thêm nhiều lần nữa.  
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