
Tâm tư này là những lời tự thuật, trung 
thực viết về “Cuộc Tình Hồng 50 Năm” của 
vợ chồng tôi, để chia xẻ cùng thân quyến, 
bạn hữu và quý vị mà chúng tôi trân trọng.

       
                         *  *  *  *  *  
       Ôi!  Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy!   
       Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên!
Kể sao cho xiết cái thời sống độc thân, với 

nhiều kỷ niệm thật dễ thương của những ngày 
thân ái. Những kỷ niệm đã ghi sâu vào ký ức 
tôi, với nhiều cảm tình thật khó quên, những 
cảm tình khó quên ấy, mỗi khi nhớ lại luôn làm 
tôi cảm động và sung sướng!

Thủa đó tôi chỉ biết “Si” chứ chưa biết 
“Yêu”. Si thì tôi đã si nhiều cô, nhưng khi 
yêu thì tôi chỉ yêu có môt người, người đó là 
em, chính là em. Tôi gặp em trong những lần 
kỳ diệu, thật kỳ diệu, mà tôi tưởng như đã có 
“Cao Xanh Sắp Đặt”, hay còn gọi: “Duyên 
Tiền Định”. 

Một hôm tôi và anh Nguyễn Văn Thọ từ 
Xoaøi Minh, xã Phước Lý, cách Saigon khoaûng 
hơn 20 cây số, về hướng Tây-Nam, nơi có 
làng Thanh Giã và làng Tiên Nha, từ Bắc di cư 
vào đâyø năm 1954. Chúng tôi trên đường về 
Saigon, khi tới gaàn Saigon, anh Thọ đề nghị 

tôi cùng anh ghé thăm cô em tên Bẩy, đang ở 
và làm việc tại đây. Tôi nhận lời ngay, vì hôm 
đó là ngaøy Chủ Nhật, không có việc gì phải 
voäi, phaûi gấp cả.  

Bước vào căn phòng, lúc đầu tôi chỉ thấy 
có cô Baåy, vài phút sau nàng ở đâu về, cô Bẩy 
giới thiệu: 

50 NĂM
CUỘC TÌNH HỒNG  

(50-YEAR-GOLDEN ANNIVERSARY)
14-12-1963 – 14-12-2013  

(29-10-Quý Mão – 12-11-Quý Tỵ)
MX Cao Văn Tâm.

                30 năm cuộc tình nồng
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_ Đây là Nga, Bích Nga, đang làm ôû vaên 
phoøng nhà máy in, và ở chung phòng với em, 
còn đây là anh Tâm, bạn của anh Thọ. 

Nàng và tôi cùng nhìn nhau, tôi nhẹ cúi 
đầu, lễ phép: 

_ Chào cô Nga.
 Nàng cũng nhẹ gật đầu: 
_ Chào anh! 
Tôi chăm chú nhìn, và thì thầm trong hơi 

thở: Xinh quá! Rồi vì tôn trọng người bạn 
cùng phòng đang có khách, Nàng lại bỏ ra đi, 
tôi nhìn theo ngẩn ngơ, nuối tiếc!

         Người đâu gặp gỡ làm chi!
  Trăm năm biết có duyên gì hay không?
   Nga, Bich Nga, tôi biết tên em rồi nhé. Tên 

em đẹp và dễ thương lắm, đẹp và dễ thương 
như con người em vậy! Hồi đó nàng khoảng 
17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Lúc 
ấy nàng ăn mặc rất đơn sơ, với áo ngắn quần 
thâm, mái tóc mượt buông xõa bờ vai, đôi mắt 
to đen nhánh, đôi môi mọng đỏ, dáng dịu hiền 
và một chút thơ ngây, nàng đã làm xao xuyến 
lòng tôi! Khi nàng đi rồi, tôi thầm nhủ: Nếu 
có duyên thì sẽ gặp lại. Làm sao tôi sẽ gặp lại 
ñược nàng? Khi một người con trai đang đi 
tìm một “nửa Kia” thì đâu có ngại khó, dù phải 
băng sông vượt núi cũng cứ băng cứ vượt mà! 

Roài thời gian trôi hơn cả năm, tôi hầu như 
đã lãng quên chuyện Nga. Một hôm tôi và anh 
bạn tên Trương cùng đi chơi, khi trở về qua xã 
Phú Nhuận, anh Trương yêu cầu tôi cùng anh 
ghé thăm một gia đình người quen của anh. 
Hôm ấy tôi cũng không bận gì, nên tôi đồng ý 
theo anh. Khi bước vào nhà, tôi vô cùng ngạc 
nhiên gặp lại Nga, chính là Bích Nga, người đã 
“hớp hồn” tôi hơn một năm về trước. Không 
biết Nga có nhớ cái lần gặp tôi tại nhà cô Bẩy 
không, vì ngày đó nàng chỉ coi tôi như một 
bóng người qua đường. Lần gặp này, có mẹ 
nàng ở nhà, hỏi ra mới biết, gia đình nàng và 
gia đình tôi là ñồng hương rất gần khi còn ở 

Bắc, cùng huyện Lục Ngạn, hai gia đình chỉ 
cách nhau hơn 3 cây số. Ba nàng là ông Lương 
Văn Bỉnh, từng là lý trưởng của xã Tam Rỵ, 
nên người ta gọi là ông Lý Bỉnh, ông là một 
“đại địa chủ” của miền Bắc bấy giờ. Còn ba tôi 
là Cao Văn Phấn, cũng từng là lý trưởng của 
xã Chỉ Tác, nên người ta gọi là ông Lý Phấn, 
hai ông từng biết nhau. 

Từ đó tôi nại cớ là đồng hương gần ở Bắc, 
nên tôi thưởng tới lui thăm cụ Bà, và cũng để 
có dịp gặp Nga làm quen. Cụ bà có dáng dấp 
đôn hậu và giọng nói ôn tồn giống mẹ tôi, nên 
tôi kính mến cụ như mẹ tôi.   

Thời gian trôi đi, một hôm nàng và tôi 
“Bốn Mắt Boãng Chạm Nhau, Và Như Hiểu YÙ 
Nhau”, tôi mạnh dạn xin phép cụ bà và mời 
nàng đi chơi, nàng nhận lời ngay không do dự. 
Chiều ấy, nàng cùng tôi sánh vai qua khung 
cửa, thế là “Bắt Ñầu Một Cuộc Tình”. Sau đó 
tôi tiếp tục mời nàng đi chơi mỗi cuối tuần, 
nàng đều vui vẻ nhận lời.

 Là một quân nhân của Binh Chủng Thủy 
Quân Lục Chiến, một lực lượng Tổng Trừ Bị, 
nên từ Bến Hải tới Cà Mâu, từ Cao Nguyên 
xuống Duyên Hải, đối với tôi, đâu cũng là 
nhà, đâu cũng có vết chân tôi, tôi rất hài lòng 
với những bước chân sông hồ của tôi. Là lính, 
tôi luôn xa Saigon vài tuần hay vài tháng là 
thường, nhưng dù đi tới đâu, tôi không bao giờ 
quên gửi thơ, gửi hình về cho nàng. Sau này có 
lần nàng nói: Trước đây, khi nhớ đến tôi, nàng 
thường lấy hình tôi ra coi, lấy thơ tôi ra đọc lại, 
rồi nàng khen tôi viết thơ tình hay. Tôi cười và 
hỏi: Như vậy là em yêu thơ tình của anh, chứ 
con người anh, em đâu có yêu, phải không? 
Em cười, không đáp! 

Có những dịp, tôi từ nơi hành quân về 
Saigon, dù chỉ vài giờ, biết không có thời    gian 
thăm em tại nhà, tôi tới ngay sở làm của em để 
gặp. Từ nơi hành quân về, với quân phục tác 
chiến, nguïy trang maàu raèn ri soùng bieån, cuøng 

220



giầy trận, mũ sắt, aoù giaùp, súng đạn bên người, 
với bộ mặt sạm đen bởi nắng gíó, đúng là một 
người lính của chiến trường, một chiến sĩ của 
lòng em! Em vui gặp tôi, nhưng chắc em cũng 
cảm động, vì đã thấy đích thực một người lính 
của chiến trường ra sao, em thấy đời lính thật 
gian nan, lao khổ, từ đó, em thương lính nhiều 
hơn và thương tôi nhiều hơn.

Thời gian êm ả trôi, một hôm tình cờ tôi 
gặp em nhà anh Trương ở Thị Nghè, nhưng 
không như mọi lần trước, khi thấy tôi em cười 
vui và chào tôi: “Anh”, mà lần này, thấy tôi, 
em quay mặt đi. Tôi bước lại gần gọi tên em, 
em không trả lời mà bỏ ra cửa đi về. Tôi theo 
ra cửa, rồi tới đầu nhà, tôi gọi: “Nga! chuyện 
gì đây?” Em quay lại với vẻ mặt lạnh lùng, 
không vui, định nói gì đó nhưng lại thôi, và 
tiếp tục bỏ đi. Tôi đứng lại một mình, thẫn thờ, 
thắc mắc! Tôi hiểu nàng giận điêu gì giữ lắm 
và muốn cách biệt với tôi. 

         Em đi cách biệt phương nào?
      Bỏ tôi với ngọn trúc đào bơ vơ!
Từ đó để tôn trọng em, tôi sẽ không tìm 

gặp em và tự nhủ: Cách mặt sẽ xa lòng thôi! Là 
moät quaân nhaân Thuûy Quaân Luc Chieán, khoác 
áo trận raèn ri, nay đây mai đó, với những bôn 
ba nơi núi cao, rừng thẳm. Đôi khi có dịp dừng 
chân nơi phố thị đâu đó, có đèn xanh, đèn đỏ, 
có quán rượu, có thịt rừng, có giọng hát, câu 
hò, giao duyên đối đáp, những kỷ niệm không 
vui cũng dễ quên thôi!

Sau tôi hiểu: Từ đâu đó nàng nghe, tôi đã 
có cảm tình lớn với một thiếu nữ khác trước 
khi quen nàng, nên nàng muốn chấm dứt để 
tôi trở lại với thiếu nữ kia. Thực sự, tôi có biết 
thiếu nữ ấy, nhưng không hề có cảm tình gì cả. 
Đây chỉ là hiểu lầm!

                                      
   Em trách làm chi chuyện ngoài đường!
        Riêng anh chi biết có mình em.
         Bao lâu anh ñôïi, ñeå em hieåu?

   Nuối tiếc trong loøng chuyện ñaâu ñaâu!
Tuy nhieân, toâi sẽ tôn trọng những riêng tư 

của em. Tôi không tới gặp để phiền lòng em. 
Và vôùi tôi, tôi cũng không nên nắm chặt, giữ 
chặt em làm gì cho mỏi mệt cả hai, hãy coi đó 
như quá khứ, để quá khứ nghỉ yên!

Trước kia mỗi lần đến với em, tôi luôn 
bước tới chào cụ bà trước, rồi mới bước tới 
em. Khi ấy hầu như tôi tới thăm và chào cụ bà 
mỗi cuối tuần, mà bây giờ đã hơn cả năm tôi 
không tới. Mặc dù nhiều lúc tôi muốn tới, mục 
đích chỉ để thăm cụ bà mà tôi đã kính mến như 
mẹ tôi, nhưng lại ngại gặp em,õ làm em khó 
chịu. Sau tôi nghĩ ra: tôi sẽ tới thăm cụ bà vào 
giờ em đi làm. Giờ tôi chọn hôm ấy là 10 giờ 
sáng, ắt hẳn em không có nhà. Nhưng lại một 
kỳ diệu bất ngờ khác, những kỳ diệu thật khó 
tin nhưng thực sự là vậy!

 Ngày giờ tôi chọn lại đúng ngày em nghỉ, 
không đi làm. Bước vào nhà thấy nhau, cả em 
và tôi cùng ngỡ ngàng. Tôi ngỡ ngàng đến lặng 
người. Có lẽ em ngỡ ngàng và xúc động hơn 
tôi, vì đã cả năm cách mặt xa lòng. Như thường 
lệ, tôi bước tới chào cụ bà, rồi bước tới gần 
em, nhìn em tôi nhẹ nhàng khẽ hỏi: Sao? Còn 
giận gì anh không? Có lẽ lúc này nàng đã hiểu 
rõ tôi hơn, nên nàng thanh minh: Đâu có, em 
đâu có giận gì! Tôi hiểu gặp lại nhau em thöïc 
söï xúc động, gioïng em rung rung. Con gai là 
vậy maø! Hỏi chuyện qua lại vài câu, cuối cùng 
tôi khẽ hỏi: Em muoán đi chơi vôùi anh chiều 
nay không? Em trả lời ngắn gọn: “Đi”.

Thế là chiều ấy em và tôi lại sánh bước qua 
khung cửa, và cuộc tình tưởng như đã dứt, nay 
được em nối lại.

    Chieàu nay coù nhieàu maây hoàng theá?
          Luõ löôït töø xa keùo nhau veà! 
Chiều ấy đi bên em, có mùi hương thoang 

thoảng tiết ra từ mái tóc, làn da người con gái. 
Có nắng ấm của mùa Thu đang lên. Có gió 
chiều hưu hưu thổi nâng tà áo em. Vài sợi tóc 
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mây bay bay chạm má, chạm môi em. Tôi liếc 
nhìn ngang, một hình ảnh tuyệt đẹp của một cô 
gái Việt. Lòng tôi thực sự rung động và thương 
em nhiều hơn. Toâi thì thaàm: Nga em! Anh 
không thể thiếu em trong cõi đời này! 

 Hai chúng tôi đi dưới hàng cây bên đường, 
có nhiều lá vàng rơi bay là đà trên mặt đất. 
Tôi và em tiếp tục dạo trên lề đường quanh 
chợ Bến Thành. Tới một góc đường thì phố lên 
đèn, sáng rực cả khung trời. Góc đường này 
cũng là trước cửa một tiệm kim hoàn. Những 
vàng, bạc, kim cương, đá quý. . . . long lanh 
rực sáng. Thình lình em hỏi tôi: Anh có mang 
tiền theo không? Không để tôi kịp trả lời, em 
ôm cánh tay tôi kéo vào tiệm kim hoàn này. 
Em chọn 2 chiếc nhẫn giống nhau, bằng nhau. 
Em thử một chiếc vào tay em, vừa vặn. Chiếc 
nhẫn thứ hai, khi ra khỏi tiệm, em kéo tay trái 
tôi lên, và đeo vào ngón áp út tay tôi, cũng vừa 
vặn, em hài lòng và nói: 

_ Kể từ nay em là của anh rồi. 
Tôi thực sự sung sướng và cảm động! 

Chuyện này đã 52 năm (từ 2 năm trước ngày 
cưới), cách đây không lâu, tôi lập lại chuyện 
này, nhưng em không nhớ em đã nói vậy. 
Chiếc nhẫn này tôi đã đeo 52 năm. Còn chiếc 
nhẫn em đeo ngày ấy, em đã đổi 2 lần và bây 
giờ em không đeo gì cả. Vì ngón tay em mỗi 
ngày một mập hơn!

 Tuy đã đeo nhẫn và xác nhận hai người là 
của nhau cả năm, nhưng tôi vẫn không giám 
nghĩ đến đám hỏi hay cưới, vì coøn tay traéng, 
nhưng em maïnh daïn hơn tôi, em giỏi hơn tôi! 
Một hôm em bàn với tôi, rồi tôi và em cùng 
đồng ý chọn ngày làm đám hỏi. 

 Vì tôi là lính, vụng về việc mua bán, nên 
em ñaõ cuøng tôi đi đặt mua bánh và trà làm quà 
báo tin cho thân quyến và bạn hữu. Bánh và 
trà chuùng toâi đặt mua tại nhà hàng Bảo Hiên 
Rồng Vàng. Đám hỏi của chúng tôi thực hiện 
tốt đẹp. Tôi rất hài lòng với nhà hàng Bảo Hiên 

Rồng Vàng về cách tổ chức việc giao bánh và 
trà cho nhà gái: 5 em thiếu niên khoảng 15, 16 
tuổi, đồng phục áo dài đen bưng những khay 
bánh và trà. Khay và chụp đậy được sơn son 
thếp vàng, còn phủ trên mỗi khay một khăn 
thêu mầu đỏ, mầu vàng . . . . . . rất đẹp mắt. 
Bà con hai bên đường ra coi. Vài người nhìn 
tôi, miệng cười, tay vẫy, tôi hiểu họ đang chúc 
mừng cho tôi.

  Rồi cũng gần cả năm sau đám hỏi, tôi vẫn 
không giám nhắc dến đám cưới, vì vaãn còn 
tay trắng, lại không một mái nhà. Một hôm em 
nói: 

_Sở em làm, người ta cứ hỏi bao giờ đám 
cưới, làm em không biết trả lời ra sao.

Em luôn giỏi hơn tôi, em lại bàn với tôi rồi 
em và tôi đồng ý chọn ngày 14-12-1963 (Tức 
29-10-Quý Mão), là ngày lễ cưới. Tiệc cưới 
chúng tôi định chọn nhà hàng Đồng Khánh, 
bên đại lộ Trần Hưng Đạo, nhưng nơi đây đã 
có người chọn rồi, nên chúng tôi lại chọn nhà 
hàng AÙ Ñoâng, cũng một nhà hàng lớn nhưng 
nằm sâu bên Chợ Lớn. Tiệc cưới chúng tôi có 
khoảng hơn trăm quan khách. Giữa tiệc, bác 
Cao Văn Phái, là bác họ tôi, dẫn hai chúng tôi 
tới từng bàn, bác chào và cám ơn quan khách 
(Bác là đại diện, vì Ba tôi đã mất, Mẹ tôi thì ở 
ngoài Bắc).

Sau tiệc cưới, chúng tôi không có “Tuần 
Trăng Mật”, mà chỉ có “Đêm Tân Hôn” ở một 
khách sạn ngay Saigon. Ngày hôm sau về ở 
tạm nhà vợ cho đến khi có nhà riêng cho tổ 
ấm. Sau đám cưới 2 ngày, chúng tôi tới hội 
đồng xã Phú Nhuận ký giấy hôn thú, có hai 
anh bạn cùng đơn vị Thuûy Quaân Luïc Chieán để 
làm nhân chứng cho đám cưới chúng tôi. Ngày 
hôm sau, một trong hai anh bạn làm chứng ấy, 
nhìn tôi anh cười và nói: 

_ Hôm qua ở hội đồng xã, Tâm đã ký một 
bản án “tù chung thân”.

Tôi chỉ cười không nói, nhưng thầm nghĩ: 
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Làm trai, ai mà chẳng phải qua cầu. Nói một 
cách công bằng, đời có vay có trả, mất cái này 
được cái kia. Mảnh giấy hôn thú là “Bản Án 
Tù Chung Thân”, nhưng nó cũng là tờ giấy 
phép để “Bước Qua Cửa Thiên Đàng!” Nga 
em! Từ đây em và anh đã thực sự bước vào đời 
nhau. Em đã hoàn toàn thay đổi đời anh! Cám 
ơn em, anh đã có một mái ấm gia đình.

 Hồi tưởng lại 50 năm trôi qua như một 
giấc mơ, như chuyện mới xẩy ra ngày hôm 
qua. Bẩy đứa con ra đời gần như năm một. 
Lớn nên chúng có nhà, có gia đình riêng. Rồi 
chân thấp chân cao bước vào đời, lại sanh con 
đẻ cái! Một gia đình có hai người “Một Nam, 
Một Nữ” của mùa Đông năm ấy, nay thành 
một bang tộc 30 sinh mạng. Tuy nhiên, trong 7 
đứa con, có đứa đến rồi lại ra đi sớm, đi trước 
cả cha mẹ vì số phận đã định. Trong bang tộc 
này có 15 em bé được sanh ra, đứa nào cũng 
ngoan, cũng chăm chỉ học hành. Chúng sẽ lớn 
lên, sẽ nhập vào dòng đời, tương lai còn đang 
đợi. Chúng sẽ tùy thuộc vào sự dẫn dắt của 

chính cha mẹ chúng!
 Những năm tháng trôi qua, em và tôi từ 

ngày kết nghĩa vợ chồng, với đầy đủ thăng 
trầm của cuộc sống, cộng với thời thế thay 
đổi, cộng với vòng quay của bánh xe lịch sử, 
một cuộc “Di Tản Đổi Đời”, vô tiền khoáng 
hậu. Chúng tôi phải ra đi, bỏ lại tất cả. Nơi đất 
mới, chúng tôi phải làm lại từ đầu, với những 
khó khăn, nhọc nhằn. Ôi thật là nhiều! Khi đó 
tôi tự nhủ: Sông có khúc, người có lúc, nhất 
định ngày mai trời lại sáng! Tôi và vợ con tôi, 
tay trong tay cùng đi về hướng mặt trời, cùng 
ngước mặt chào đón một bình minh chan hòa 
hương sắc. Vợ chồng tôi đã tận lực và ưu tiên 
tất cả cho các con: Chúng phải đủ no, đủ ấm, 
đủ học hành, để có được vốn liếng tối thiểu 
bước vào đời. Lúc này, nhà lớn, xe mới, quần 
áo đẹp, chúng tôi không hề nghĩ đến. Đặc biệt 
chúng tôi rất sung sướng và quên đi nhọc nhằn, 
bởi những lần các con mang về các báo cáo 
học lực, các phiếu điểm, những bằng cấp trung 
học, đại học . . . . chúng lần lượt mang về. 

  Vợ chồng tôi cũng học. Học từ báo chí, 
töø saùch vôû, từ truyền thanh, truyền hình, và 
từ các con chúng tôi. Khi các con chúng tôi 
còn nhỏ, chúng tôi dẫn dắt chúng đi lên. Lúc 
chúng tôi về già, các con chúng tôi quay lại 
dẫn chúng tôi tiếp tục đi tới.

Thời gian trôi theo năm tháng, hai vợ 
chồng ñaõ gìa đi, em bây giờ không còn là một 
cô gái trưng diện, đỏm dáng như xưa, vì thì 
giờ em dành hết cho gia đình. Nhưng không 
phải vì thế mà em kém đẹp. Với mắt anh, em 
vẫn đẹp như xưa. Tôi bây giờ cũng thay đổi 
nhiều! Không còn là một chàng trai trẻ trung, 
hào hoa, vui tính như xưa. Lời nói đôi khi gắt 
gỏng, cộc cằn, khó nghe. Mong em hiểu cho! 
Có khi vì ảnh hưởng công việc làm ở đơn vị, 
hoaëc ôû sôû laøm căng thẳng, cũng có lúc có tâm 
sự riêng, hay có khi bất đồng với em, với các 
con về chuyện này, chuyện kia. Nhưng đó chỉ 
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là bản tính tự nhiên của mọi người, ai cũng có 
em ạ!     

Thời gian vẫn trôi, các con đã học hành 
thành đạt, có nhà, có gia đình riêng. Ngoảnh 
đi ngoảnh lại, tóc chúng ta đã 2 mầu. Chúng 
ta đang ở vào cuối Thu của cuộc đời. Nhưng 
cuoái Thu vẫn còn đẹp em ạ! Thời gian đâu có 
ảnh hưởng đến tình yêu. Vì tình yêu anh dành 
cho em lúc nào cũng như thủa ban đầu - không 
thay đổi! Đối với anh, dù ở tuổi nào em cũng 
vẫn là một người tình say đắm, em lúc nào 
cũng chiếm một địa vị độc tôn trong lòng anh. 
Với thời gian lâu dài, chúng ta đã già, nhưng 
vợ chồng lấy nhau càng lâu, càng dài thì “Tình 
Càng Nặng, Nghĩa Càng Dầy”. Chúng ta sung 
sướng cảm thấy sư hiện diện của người nọ đối 
với người kia là quý báu. Cám ơn Trời Phật đã 
cho chúng ta còn đủ cả đôi ở cái tuổi này!

 Bích-Nga em! Hôm nay là ngày 14-12-
2013, kỷ niệm 50 năm ngày cưới của chúng 
mình, anh và em đã sánh vai đi chung trên 
đường đời. Lăm mươi năm trôi qua nhanh như 
một giấc mơ. Chúng mình đã có với nhau bao 
nhiêu kỷ niệm, vui cũng như buồn. Kỷ niệm 
nào nhắc đến cũng làm anh cảm động. 

 Trải bao nhiêu thăng trầm cuûa cuoäc soáng, 
em lúc nào cũng sát cánh bên anh, chúng ta 
đã dìu dắt nhau vượt qua bao nhiêu chông gai, 
sóng gíó. Có em bên cạnh, anh luôn có cảm 
giác êm đềm. Anh thực sự xót xa những nhọc 
nhằn, những hy sinh em đã chịu, và anh sung 
sướng những ngọt bùi em đã cùng anh chia 
xẻ. Cuộc sống cũng ví như thời tiết. Có lúc 
mưa thuận gíó hòa, cũng có lúc phong ba bão 
táp, nhưng nhờ vào tình yêu thương vợ chồng, 
tình yêu thương các con, các cháu, chúng ta đã 
vượt qua tất cả, và con thuyền hạnh phúc vẫn 
êm ả xuôi dòng.

 Hôm nay ngồi nhớ lại quá khứ, quãng đời 
50 năm mà chúng ta đã trải qua bên nhau, anh 
không khỏi cảm động. Cám ơn em đã đem cho 
anh hạnh phúc này. Cám ơn Trời Phật, cám ơn 
Tổ Tông để anh đã có em là “Người Tình Trăm  
Năm!”

                       * * * * *
  Xin trân trọng cảm tạ tất cả quý vị đã đọc, 

đã chia xẻ những tâm tư “50 Năm Cuộc Tình” 
của chúng tôi!
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