Lời giới thiệu

N

ăm nay anh Nguyễn Hữu Hoàng hỏi: “Có
làm Tâm Tư Sao Biển 2022 không?” Tôi trả
lời: “Có bài và có ‘tài’ là OK.” Và, anh Hoàng đã
ra lời hiệu triệu trên mail đàn. Rồi có bài nào anh
Hoàng gởi bài nấy. Có bài “Nàng thơ...” gởi tới ba
lần. May là không ‘bốn lần’ phạm tội.
Năm nay, có lẽ do bớt dịch bài vở thưa hơn. Thế
thì đành giở nghề bổn thân ra tư duy đề tài, giao
cho những cây viết ‘chắc ăn’ như Thế Hy SB71. Từ
bài “Sắc phong lăng Ông Nam Hải thôn Vĩnh Hy
lưu lạc tại lăng Ông-đền Bà Cam Xuân” mới nghĩ
ra bài “Di sản kiến trúc Công giáo ở Sài Gòn” của
một cô bạn ngoại đạo, trước đó trải qua chuyến đi
cùng với đoàn thăm các nhà thờ xưa ở Sài Gòn và
bài “Saint Paul, tu viện đầu tiên ở Sài Gòn”, bài tôi
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từng đăng trên trang blog của mình của một tác
giả chuyên viết về Sài Gòn trước 1975 đang ở Mỹ.
Rồi đến vụ scandal của Giáo hội Chính thống
giáo Moskva và Giáo hội Chính thống giáo
Ukraine, bài Giáo hội Thống nhất và vụ ám sát
cựu Thủ tướng Obe của Nhật. Những vấn đề này
liên quan đến thời sự và tôn giáo.
Nhờ anh Hoàng đặt anh Kim Ngân SB59 gởi
cho các trích đoạn từ cuốn Les Confession d’un
prêtre marié của LM René Ganthier (Cố Thể).
Anh Ngân đã kịp thời gởi hai bài “Đáy vực thẳm”
và “Tâm sự của một linh mục”. Hai bài này đi với
bài “Linh mục trẻ ngày nay” của anh Hoàng SB60
là vừa đẹp.
Bài “Viết về Vũ Đình Dung SB72” vừa qua đời
được ưu tiên đi trang đầu cuốn sách. Sau đó là
cụm bài về kỷ niệm 50 năm và 60 năm của SB72 và
SB62, lớn trước nhỏ sau, được ghép với “Hội ngộ
55 năm của Sao Biển 1967” dưới dạng phóng sự
ảnh. Những bài của anh em SB72 viết về lớp mình
như "Sao Biển 72, những chuyện chưa kể" của Lê
Hồng Bảo SB72 và "Sao Biển 72 và những biệt
danh" của Thắng Bạch Phiến SB72 đi theo bài "50
năm Sao Biển 72 thành một cụm.
Cụm bài tiếp theo có liên quan là “Học cùng
lớp” của Nguyễn Quang Vinh SB61, “Đọc lại A.
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Daudet nhớ thời học Sao Biển” do anh Kim Ngân
SB59 chuyển ngữ, dưới dạng song ngữ để anh em
nhớ lại văn học Pháp. Đặc biệt là câu chuyện Thế
Hy SB71 tìm ra Khiết Vịt SB68 ở bên Nhựt: “Đi
tìm đàn anh ‘Khiết Vịt’ và ‘Sơn Lê tửu’”. Bài này
là bài tôi nghĩ đến nhân có lần đọc Facebook thấy
Hy kể lại câu chuyện tương phùng này.
Một số bài như “Cuộc đời của thánh Issa”, “Hạt
giống trong đất: các mối phúc thật”, “Ăn uống
trong Kinh Thánh” (các trích dẫn Kinh Thánh
có liên quan đến việc ăn uống), “Gà tây và Dòng
Tên” chiêu tuyết cho các thầy Jesuit được dùng
để gọi luôn con dindon, được cho là xuất xứ Ấn
Độ (D’Inde) không phải là do thầy jesuit đem về
Pháp từ Mỹ châu.
Những câu chuyện trong đời sống hàng ngày
của anh em SB được ghép thành một cụm: “Hai
con chim non” và “Cái ống bơm xe đạp” của người
văn kể chuyện đồng quê không dưới tầm Sơn Nam
tuy không sánh bằng Bình Nguyên Lộc; chuyện tư
vấn cho thực tập sinh của Thế Hy SB71, rồi tư vấn
luôn chuyện bồ bịch cho họ bên Nhựt “Bồ bổn
xứ (Phù Tang). Đặc biệt là bài “Ổ bánh mì của Cố
Đề" của nhà văn Công giáo Đồng Nai với cái nhìn
biện chứng và đa layer xoay quanh chuyện tin hay
không tin vào ma.
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Năm nay vắng bóng nhà thơ Công Giáo coi
bộ còn tài hoa hơn Trăng Thập Tự - Nguyễn Thế
Hùng SB62 (lẽ đâu do năm ngoái tôi cho anh
xuống một lớp, thành Nguyễn Thế Hùng SB63?).
Những bài thơ thường được đăng bên trang trái
xen kẻ, sao cho các bài viết đều bắt đầu từ trang
phải theo ước lệ làm sách, nhưng vẫn có hai ngoại
lệ. Nhà thơ mà anh em hay gọi là cha Pi-ô độc
lai độc vãn, không có chó bắt mèo, Công Khanh
SB67 phải xung trận cho đủ mấy cái lỗ hổng.
Giờ thứ 25, nhận được bài của "Củ Nghệ" SB74
"Một số từ ngữ liên quan đến tang lễ" cũng đã
được đưa vào TTSB 2022. Anh Hoàng chốt số
lượng là 150.
Cuối cùng tạ ơn Chúa, Deo Gratias, ngài đã cho
mọi việc suôn sẻ. Tạ ơn các ân nhân đã giúp cho
cuốn “Tâm Tư Sao Biển 2022” ra khỏi ‘viện bảo
sanh’ và đến tay anh chị em Sao Biển trong dịp lễ
Sinh nhựt Đức Mẹ.
Bấy nhiêu sự. Amen,
Thay mặt ban thực hiện TTSB
Công Khanh SB67

