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Thời thơ ấu 
 
 
Trước hết xin thân ái chào TTL và tất cả các chức sắc, 
các thừơng dân của cái gọi là "chính phủ" DK74. 
 
Sau nữa xin chia buồn (trễ) cùng Hiếu, tin rằng chị 
của Hiếu sẽ đến một nơi tốt dẹp hơn nơi chúng ta 
đang ở và sẽ luôn che chở cho Hiếu và gia đình. 
 
Thấy các bạn nhắc chuyện ngày xưa, kỷ niệm, ta đây 
cảm động ghê (suýt xài hết hộp Klênex) nhất là đọc 
DH viết về thưở ấu thơ, ở miền nam. Đây là lý do ta 
đây sắp thổ lộ cùng các bạn một cái gọi là bí mật của 
nàng mà trước đây cứ nghĩ là sống để bụng chết 
mang theo. 
 
Số là hồi nhỏ nhà nghèo lắm. Sinh ra ở miền trung 
chỗ cũng khô cằn không thua gì quê hương của cố chủ 
tịt họ Hồ. Có điều quê ta cũng khá đẹp, có sông, có 
núi, có bờ tre lả ngọn, rất nên thơ. Bởi vậy xứ ta cũng 
có sản sanh ra vài thi sĩ như Tế Hanh, Bích Khê. Vũ 
Quỳnh Bang… Con sông này ta đã từng nhảy xuống 
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tắm nhiều lần dù không biết bơi, nhưng vẫn sống 
nhăn, chắc hà bá chê, mô phật. Còn ngọn núi nầy, ta 
cũng có lên vài lần, theo ngừơi lớn trong nhà. Chắc 
những lần đó có việc phải cầu xin ơn trên phù hộ. 
Trên đó có chùa với giếng nứơc sâu lắm, nhìn là 
chóng mặt luôn. Ta đóan là có chuyện quan trọng thì 
mình phải lên núi cao như vậy xin xỏ mới bảo đảm, ít 
ngừơi chung quanh nghe ngóng, trời phật nghe mình 
rõ hơn, chắc ăn hơn). Sông này nứơc trong, cát trắng, 
ta đã từng uống nứơc nhiều lần vì hụt chân, đã khát 
lắm. 
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Như đã nói ở trên nhà nghèo nên phải chăn trâu. Tối 
ngày vì chăn trâu nên vô lớp là chỉ cò ngáy chớ đâu có 
học hành gì đâu. Chăn trâu là chính còn học hành la 
chuyện phụ, chuyện nhỏ. Hà hà, có tên nào chưa tin 
dám bảo ta nói dóc thì xem hình sau đây sẽ rõ. 
 
 

 
 
 
 
Bởi vậy nghe các bạn kể vô trừơng dựơc là nhờ chó 
ngáp nhằm ruồi hay chó dắt gì đó, thì ta đây là nhờ 
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trâu dắt đó đa. Nghĩ lại thấy mình hân hạnh ghê nơi, 
đồ chăn trâu , thiếu học mà đựơc học chung với các 
nhân tài đến từ khắp nơi trên xứ Việt Nam Cộng 
Hòa. Hà hà! Khóai thiệt. 
  
Xin nói rõ ngừơi trong hình chính là ta đây chớ không 
phải là dân tộc Rhađê hay Fulrô gì đâu đó. Hình này 
có cầu chứng tại tòa và đựơc lưu giữ cần thận trong 
album gia đình họ Phạm. 
 
Còn mấy cây dừa ở trong hình này ta cũng đã từng 
leo lên hái xuống uống cho đầy bụng trong lúc đợi 
trâu ăn cỏ. Hồi nhỏ, ta leo cây như khỉ vậy. Nếu như 
ở đây là ta đã đựơc board certified  cho cái expertise 
này rồi. Bảo đảm sẽ “lộng kiếng” để nơi trang trọng 
nhất trong nhà. 
 
Thôi tới đây ta tam dừng vì bỏ dấu cực quá hà (mựơn 
đỡ chữ của em Phứơc). Hẹn gặp lại tất cả.  Mong rằng 
cái vụ “coming out of the closet” này sẽ “mua vui” cho 
tất cả “một vài seconds”. 
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Đồ trâu dắt. (PTĐ) 


