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NHỚ ANH 

VƯƠNG ĐỨC LỆ 
 
  
Tôi với Nhị nói chuyện với nhau hàng ngày. Trong 
câu chuyện luôn luôn có một khoảnh khắc nhắc về 
anh Vương Đức Lệ. Tùy theo sức khỏe của anh, 
câu chuyện dài hay ngắn. Nếu hôm đó anh khỏe 
khoắn tên anh chỉ bị nhắc lướt qua. Nếu anh mệt, 
hoặc có gì bất thường thì tên anh bị nhắc từ đầu 
tới cuối cuộc điện đàm của hai đứa tôi. Chả biết 
anh có cảm thấy ngứa tai hay nhẩy mũi không. Tôi 
với Nhị thân nhau, thương nhau vì có nhiều điểm 
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rất giống nhau. Cái điểm giống nhau nhất là lo cho 
gia đình và thương ông anh vô cùng. 
Ngày xưa, khi tôi còn ông anh Nguyễn Đức Vinh, 
lúc anh ốm nằm nhà thương, mỗi ngày nói chuyện 
với Nhị, tên anh Vinh cũng bị nhắc tới lu bù. Anh 
Vinh đi rồi, tôi chả còn anh để nhắc thì ké anh Lệ 
của Nhị vậy. Cũng đỡ ghiền. 
Tôi ở xa, lại bận mẹ già, nên không đi thăm anh Lệ 
thường xuyên được. Nhưng hễ nghe Nhị nói anh 
Lệ mệt nhiều là thế nào tôi cũng phải phóng đi 
thăm anh ngay. Tôi cứ sợ không đi thăm anh, nhỡ 
anh lại bỏ chúng tôi như anh Vinh, thì chả còn cơ 
hội nữa. Anh mệt, nhưng luôn luôn vui vẻ yêu đời. 
Đến thăm anh chả bao giờ tôi tôi có cảm tưởng đi 
thăm người bệnh nặng. Giọng anh lúc nào cũng 
mạnh, miệng lúc nào cũng cười, và lâu lâu nói tếu 
rất vui. Anh được bạn bè thương, nên nhà anh lúc 
nào cũng đầy quà bánh. Tôi đến, chưa ngồi nóng 
chỗ là anh đã bắt ăn hết món này đến món kia. Có 
lần đến thăm anh, vừa ngồi xuống, chưa kịp nói 
chuyện, anh đã quay qua chị phán: 
- Lấy bánh cho cô Thủy ăn. 
Quay qua tôi, anh nói: 
- Bánh này ngon lắm! 
Tôi phì cười: 
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- Bánh này em mua biếu anh lần trước đây mà, 
anh chê không thèm ăn, hôm nay lại mang ra cho 
em ăn. 
Anh cũng cười theo: 
- Vậy à, nhà nhiều bánh quá, không nhớ là của cô 
cho. Nhưng mà bánh ngon lắm, nên để dành đấy. 
Lần chót tôi đến thăm (tôi đến thứ ba, anh mất Chủ 
Nhật), tôi mua cháo cá và đậu hũ nước đường 
biếu anh. Nhị bảo mua thức ăn mềm anh nuốt cho 
dễ. Tôi đến, thấy anh tươi tắn lắm và nằm rất thoải 
mái. Hỏi thăm anh được vài câu, anh lại gọi chị lấy 
đậu hũ cho tôi ăn. Giọng tôi ỉu như bánh bao 
chiều: 
- Em tưởng chỉ mình em nghĩ ra món đậu hũ mua 
cho anh ăn, ai ngờ có người mua trước em rồi. 
Anh cười: 
- Không sao, để dành ăn được mà. 
Tôi ngồi nói chuyện với anh khá lâu, anh hứa sẽ 
đọc “Chuyện nhỏ, chuyện to” cho chị chép để đăng 
trong Kỷ Nguyên Mới số Tết. Tôi tin anh ngay vì 
thấy anh rất khỏe và yên chí thế nào cũng có mục 
“Chuyện nhỏ, chuyện to” của Vương Quân trong 
số báo tới. Không ngờ anh không giữ lời hứa, bỏ 
đi bất thần như vậy. Mọi người thân đều biết anh 
sẽ ra đi một ngày rất gần, nhưng không ngờ anh đi 
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quá nhanh. Ai cũng nghĩ anh sẽ chờ anh Hoàng 
Song Liêm về, để gặp anh Liêm rồi mới đi, vì hai 
anh thương nhau lắm. 
Anh Lệ ơi! Anh Liêm đi xa chưa về mà sao anh nỡ 
đi không một lời từ giã. Anh cũng thất hứa cả với 
em nữa. Nhớ hôm trước Noel, em đến thăm anh, 
mang biếu anh một ông già Noel thật đẹp. Anh 
cảm động nói với em: 
- Đây là ông già Noel đầu tiên anh có trong đời. 
Cám ơn Thủy nhiều lắm. 
Hôm đó thấy tóc anh dài quá, em đòi cắt tóc cho 
anh, anh chịu liền. Cắt tóc xong anh vui lắm, anh 
cứ cám ơn em mãi. Anh nói: 
- Hôm nay anh may mắn quá, được cắt tóc. Anh 
thèm cắt tóc lâu lắm rồi, mà đi đâu cũng phải mang 
bình dưỡng khí, dây nhợ lòng thòng, nên ngại ra 
Hoàng Thơ quá! 
Em nói: 
- Từ nay em sẽ tranh mối của ông Hoàng Thơ, hễ 
tóc anh dài, em sẽ đến cắt tóc cho anh. Anh nhớ 
nói Nhị gọi em đấy nhé. 
Anh gật đầu lia lịa, nói thật mau mắn: 
- Nhất định rồi, từ nay là cô phải cắt tóc cho tôi đấy 
nhé. Được cắt tóc khỏe hẳn người ra. Tóc dài bực 
bội lắm. 
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Anh hứa để em cắt tóc nữa. Vậy mà anh đi mất 
tiêu, chả giữ lời hứa gì cả. Có thể anh chưa muốn 
đi, nhưng Thượng Đế đã gọi, nên anh phải nghe 
theo, giống như lời thơ anh viết: 

“Đã mấy lần Thượng Đế gọi ta về 
Ta giả diếc không nghe 
…và sẽ có một ngày 
Ta không còn giả điếc 
Bỏ trần gian ta vội bước ta về. 
(Giả Điếc - Thơ Vương Đức Lệ) 

Anh Lệ ơi! Lẽ ra anh phải giả điếc thêm một lần 
nữa, để gặp anh Hoàng Song Liêm, để ăn thêm 
một cái Tết nữa với gia đình, với bè bạn. 
Còn có hai tuần nữa là Tết thôi mà. Anh bỏ đi rồi, 
Tết này chị và cháu biết vui với ai đây? 
 

Viết gửi anh Vương Đức Lệ trong ngày tiễn biệt anh 
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CUỐI CÙNG 
CŨNG PHẢI CHIA LY 

 
  
Điều những người thân, quen, bạn hữu quý mến 
anh Lê Thiệp lo sợ cuối cùng rồi cũng xảy ra. Anh 
Lê Thiệp đã vĩnh viễn từ bỏ mọi người. Anh Lê 
Thiệp là một cựu hoc sinh Chu Văn An của miền 
Đông Bắc Hoa Kỳ. 
Anh ra đi vào buổi sáng, một ngày quang đãng thật 
đẹp. Anh đi nhẹ nhàng như thiếp vào cõi mộng 
(theo lời kể của người bạn thân, BS Hoàng Xuân 
Trường). Đối với tôi, ra đi như vậy là nhất. Không 
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đau đớn, vật vã, cũng không kéo dài cái giây phút 
đau lòng cho người ở lại.  
Tôi đã biết nhiều về anh Lê Thiệp qua cuốn bút ký 
Lững Thững Giữa Đời do nhà xuất bản Tiếng Quê 
Hương ấn hành. 
Kỷ niệm đẹp nhất về tuổi thơ của anh là những 
giây phút ngồi trên lòng bố dưới gốc bích đào ở 
góc sân nhà. Bước vào tuổi thiếu niên, thì hình 
ảnh thoáng qua như in đậm nét trong tâm hồn 
chàng trai mới lớn cũng là những bông hoa đào vẽ 
rải rác trên vạt áo dài thiếu nữ mà anh thoáng gặp 
trước tiệm Mekong ở Đà Lạt, để rồi sau đó biến 
thành mối tình “thuở thiếu thời đầy hoa mộng”. 
Cuối cùng anh lại được sống ở một vùng có hoa 
anh đào nở rực rỡ vào những ngày xuân thật đẹp, 
suốt gần ba mươi năm cho tới khi anh vĩnh biệt cõi 
trần. 
Vì quá yêu hoa đào và có nhiều kỷ niệm với hoa 
đào nên trong chuyến về thăm Việt Nam, đi chơi 
Đà Lạt, anh thấy những cây hoa đào èo uột, lơ thơ 
quá, anh bỗng có ước vọng muốn Đà Lạt có rừng 
hoa anh đào rực rỡ như bờ sông Potomac của 
Thủ đô Hoa Kỳ. Anh đã quyết định làm một việc 
không ai tưởng tượng được. Năm 2009, giữa mùa 
đông giá rét, trước Lễ Giáng Sinh có ba ngày, anh 
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đã lái xe xuống tận một vườn ươm cây ở North 
Carolina để mua 230 gốc đào gởi về Việt Nam cho 
người bạn đem trồng ở Đà Lạt. Lý do anh phải vất 
vả lái xe trong tuyết lạnh như vậy vì hoa đào phải 
trồng đúng thời điểm nó mới đơm hoa. Dù đã cẩn 
thận tính kỹ như vậy nhưng cho tới giờ này khi anh 
đã từ biệt cõi trần, 230 cây đào của anh vẫn chỉ có 
lá xanh um chứ chưa có một bông hoa nào cả. 
Người ta bảo có thể vì khí hậu Đà Lạt khác với khí 
hậu bên Mỹ. 
Nhìn bề ngoài anh Lê Thiệp có vẻ cứng cỏi, phong 
trần, ít ai tưởng tượng anh có thể làm một việc 
như vậy. Bỏ bao nhiêu là tiền bạc, công sức, cho 
một ước muốn quá sức lãng mạn. 
Hình như trong tâm hồn anh vẫn còn nguyên vẹn 
cái ngông nghênh bất cần đời của thời trai trẻ. 
Đường công danh sự nghiệp anh đã là một phóng 
viên, một nhà báo, một nhà văn nổi tiếng và trong 
thương trường anh đã rất thành công với công ty 
Phở 75. Đời sống gia đình, anh rất hạnh phúc với 
người vợ trẻ đẹp và ba đứa con ngoan đã thành 
đạt. Tóm lại anh có đủ tất cả những điều mà người 
đời mong muốn. 
Lần cuối cùng tôi gặp anh Lê Thiệp là ngày ra mắt 
những tác phẩm mới của tủ sách Tiếng Quê 
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Hương. Anh Lê Thiệp được mời lên nói chuyện. 
Rất tự nhiên, không giấu diếm, anh nói về căn 
bệnh hiểm nghèo của mình, bệnh ung thư gan, 
mới phát hiện nhưng đã tới thời kỳ chót. Anh nói 
một cách bình thản, pha chút khôi hài cố hữu rất 
có duyên của anh. Nghe anh nói, tôi biết anh đã 
can đảm chấp nhận định mệnh của đời mình. Quả 
là thái độ của một nguời đàn ông can truờng, đáng 
nể.  
Vợ chồng tôi quen biết anh chị Lê Thiệp khá lâu. 
Nhớ lại một buổi tối thật vui tại một tiệm ăn Ý ở 
Reston. Anh chị Lê Thiệp, anh chị Hoàng Xuân 
Trường, vợ chồng tôi và hai người bạn nữa. Vừa 
ăn cơm vừa nói chuyện, ngồi gần tới giờ đóng cửa 
tiệm mà chuyện vẫn chưa dứt. Cả bọn lại phải về 
nhà anh chị Lê Thiệp uống cà phê, ăn bánh ngọt 
để tiếp tục, chuyện vẫn nổ như pháo rang. Cuối 
cùng nhìn đồng hồ khuya quá, đành phải chia tay. 
Tôi với anh Lê Thiệp cũng có duyên văn nghệ với 
nhau. Tôi đã làm MC cho buổi ra mắt tác phẩm 
đầu tiên của anh ở hải ngoại. Cuốn truyện dài Đỗ 
Lệnh Dũng. Cùng làm MC với tôi là nhà báo Phạm 
Trần. Đứng bên cạnh nhà báo gạo cội, tôi cũng hơi 
run. Tuy nhiên mọi việc cũng trôi qua một cách 
suôn sẻ. 
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Hôm đi dự buổi ra mắt sách Những Cánh Hoa Dại 
Màu Vàng của tôi, anh Lê Thiệp nói đùa: “Kỳ tới ra 
mắt sách của tôi là chị phải lo từ A tới Z đấy nhé”. 
Ai ngờ, tập bút ký Lững Thững Giữa Đời của anh 
chưa kịp ra mắt thì anh đã bỏ đi rồi. 
Nói về tập bút ký này, có nhiều bài rất hay và có 
giá trị về lịch sử làm báo. Bao nhiêu kỷ niệm của 
cả một thời gian dài trước 1975 trong làng báo chí. 
Nhưng bài ký tôi thích nhất lại là bài nói về kỷ niệm 
với người bạn thâm giao, ông Đỗ Đình Duyệt, một 
tên tuổi quen thuộc của vùng Hoa Thịnh Đốn. Anh 
viết về lần đến thăm anh Duyệt vào một buổi trưa 
hè, anh Duyệt ở một nơi xa thành phố trong một 
trang trại ở miền quê. Hai ông ngồi uống rượu, 
nhâm nhi món ve rang giòn do chính tay anh Duyệt 
chế biến với tất cả nghệ thuật khéo léo. Tôi thích 
bài viết này vì anh Lê Thiệp viết thật hay 
và dùng chữ thật khéo. Để tả cái thú vị khi “xơi” 
một chú ve rang giòn. Anh viết như sau: “Bỏ một 
con ve óng vàng vào miệng mà như cuộn gọn thời 
gian lại. Cái giòn tan thanh tao lẫn với hương thơm 
của rễ cây, của trời đất như thấm vào tận đáy 
lòng.” 
Làm sao anh Đỗ Đình Duyệt có thể tìm được 
người bạn nào biết thưởng thức con ve rang giòn 
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của anh với cái cảm nhận tinh tế như anh Lê 
Thiệp. 
Tri kỷ đi rồi, chắc anh Đỗ Đình Duyệt sẽ buồn lắm! 
Trong bài này có đoạn anh Duyệt bùi ngùi nói với 
anh Thiệp: “Ngần này tuổi rồi, bạn bè cũng vơi gần 
hết. Nhớ năm nào, ngày xưa còn ông đại tá 
Nguyễn Bé, ông này cũng làm một mẻ ve rang với 
tôi, vậy mà ông ấy qua đời cũng gần hai mươi năm 
rồi. Lại sắp sửa giỗ Ngọc Dũng nữa”. 
Anh Duyệt ơi, một ngày nào, có người bạn ghé 
qua thăm anh, hai người lại ngồi nhậu ve rang giòn 
với nhau chắc chắn anh sẽ nhớ anh Lê Thiệp 
nhiều lắm. Tôi như đang nghe thấy anh lại ngậm 
ngùi nói với người bạn: “Nhớ ngày nào Lê Thiệp 
còn ngồi đối ẩm, ăn ve rang giòn với tôi, vậy mà…” 
À, tôi phải hỏi thêm anh, trong bài này, anh Lê 
Thiệp có viết, ngày ấy khi tiễn anh Lê Thiệp về, 
anh đã ân cần nắm tay anh Thiệp nói: “Tôi vừa gầy 
đuợc một bè rau rút nhỏ. Sang tháng ông xuống, 
ta làm một bữa rau rút chấm muối vừng. Có khi lại 
hay”. 
Sau đó có khi nào anh Lê Thiệp trở lại ăn rau rút 
chấm muối vừng với anh chưa? 
Nếu rồi, năm nay anh cố gầy một bè rau rút nữa. 
Khi nào rau rút mọc đủ ăn, anh nhớ cho vợ chồng 
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tôi xuống ăn rau rút chấm muối vừng với anh nhé. 
Thú thật với anh, tôi thèm và nhớ rau rút lắm! Từ 
ngày xa quê hương, tôi chưa từng đuợc ăn lại rau 
rút nên nhớ rau rút vô cùng. 
Vợ chồng tôi và anh, chúng mình sẽ cùng ăn rau 
rút để nhớ về anh Lê Thiệp, chứ tôi không dám ăn 
món ve rang giòn của anh đâu. Tôi thấy tội nghiệp 
mấy con ve lắm. Vả lại, chắc anh cũng không 
muốn làm món ve rang giòn nữa, bởi vì có ai biết 
thưởng thức món ăn đó với cả tâm hồn tinh tế, 
nhậy cảm như ông bạn Lê Thiệp của chúng ta đâu. 
 

Kỷ niệm ngày tiễn đưa Lê Thiệp 
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GỬI NGƯỜI EM NHỎ 
  
 
Người em nhỏ của tôi tuổi không trẻ lắm, nhưng 
dáng dấp lúc nào cũng xinh xắn, mãnh mai như 
một cô nữ sinh. Nàng có giọng nói thật trong, êm 
dịu, miệng cười có duyên và nói chuyện rất dí 
dỏm. Ở lứa tuổi hơn 7 bó của tôi, chắc chắn ai 
cũng biết nàng vì nàng là một trong những ca sĩ 
nổi tiếng của ban hợp ca Tiếng Tơ Đồng một thời 
vang bóng cùng với hai ca sĩ đàn chị Mai Hương, 
Kim Tước.  
Ngoài giọng ca thiên phú, nàng còn là một giáo sư 
dậy Dương Cầm tốt nghiệp thủ khoa trường Quốc 
Gia Âm Nhạc Sàigòn. Một điều rất đặc biệt về 
nàng mà không phải ai cũng biết, nàng là một nhà 
văn có tài, viết những bài tạp ghi về lãnh vực âm 
nhạc thật xuất sắc. Nhờ đọc cuốn tạp ghi của nàng 
mà cái đầu óc tờ lờ mờ về âm nhạc của tôi được 
mở mang và hiểu biết rất nhiều về các tài danh nổi 
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tiếng của nền âm nhạc thế giới và cả Việt Nam 
nữa. Những bài viết của nàng chứng tỏ sự hiểu 
biết rất xâu xa về âm nhạc với lối hành văn thật 
hay của một nhà văn có tài. Nàng là ca sĩ Quỳnh 
Giao, ái nữ của Giáo sư Ưng Quả và ca sĩ thật nổi 
tiếng ngày xưa Minh Trang mà tôi được hân hạnh 
xưng hô thân mật là cô Minh Trang.  
Cô Minh Trang là người bạn nhỏ thân thiết của mẹ 
tôi. Tuy mẹ tôi lớn tuổi hơn cô, nhưng vì hai gia 
đình là hàng xóm ở Huế nên thời con gái mẹ tôi và 
cô Minh Trang rất thân thiết. Hai chị em hay rủ 
nhau đi ciné, đi dạo phố và hay tỉ tê tâm sự với 
nhau. Không ai ngờ Cô Minh Trang lại ra đi trước 
mẹ tôi. Ngày được tin Cô Minh Trang mất, mẹ tôi 
cứ chép miệng nhắc đi nhắc lại “tội nghiệp cô, cô 
còn trẻ, còn khoẻ hơn mẹ nhiều. Lẽ ra Thượng Đế 
phải cho mẹ đi trước cô mới phải”. Sau đó mẹ lan 
man kể cho tôi những kỷ niệm đẹp của mẹ với cô. 
Cuối cùng mẹ kết luận một câu làm tôi ngạc nhiên 
hết sức “cái cô em nhỏ này hư thật, dám đi trước 
chị mà không có một lời giã từ”. Nói rồi nước mắt 
mẹ ứa ra. Tôi phải ôm lấy mẹ vỗ về. “Hôm con gặp 
cô ở đám cưới bên Cali, cô hỏi thăm mẹ và cô nói 
cô phục và thương mẹ lắm. Góa chồng còn quá trẻ 
mà ở vậy nuôi con.” Nói với mẹ xong tôi cũng chẩy 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

267 

nước mắt, nước mắt khóc cho cô Minh Trang và 
nước mắt khóc thương thân phận mẹ tôi.  
Bây giờ xin trở lại chuyện hai chị em. Tuy hai bà 
mẹ thân thiết nhưng sau khi lập gia đình mỗi người 
phiêu bạt một ngả. Chiến tranh đã đẩy họ cách xa 
nhau, nên chúng tôi không có cơ hội gặp gỡ. Cho 
tới khi qua Mỹ, tình cờ chúng tôi quen biết nhau ở 
buổi họp mặt của bạn bè. Chúng tôi quí mến nhau 
trước khi khám phá ra tình thân của hai bà mẹ. 
Thân thiết nhau rồi chúng tôi mới biết hai bà mẹ là 
bạn cố tri. Từ đó hai chị em lại càng quí mến nhau 
hơn. Chúng tôi có những “cái duyên” với nhau rất 
lạ. Hai chị em sinh cùng ngày, cùng tháng. Dĩ 
nhiên là khác năm vì Quỳnh Giao trẻ hơn tôi. Cả 
hai cùng thích mầu tím và tình cờ cùng chọn màu 
tím làm nền cho bìa tác phẩm đầu tiên của mình.  
Cuốn tạp ghi của Quỳnh Giao và tuyển tập Những 
Cánh Hoa Dại Mầu Vàng của tôi đều có hình bìa 
mầu tím của mộng mơ. Tôi thích nghe Quỳnh Giao 
hát bài Kỷ Niệm và Đêm Mầu Hồng, sau này tôi 
mới biết đó cũng là 2 bài hát mà Quỳnh Giao rất 
thích. Sau này Quỳnh Giao rời qua Cali, chúng tôi 
không còn cơ hội gần nhau nữa. Quỳnh Giao ơi 
chúng ta xa mặt nhưng không cách lòng. Lúc nào 
chị cũng quí mến cô em nhỏ của chị và cầu chúc 
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cho em mau khỏi bệnh và gặp những điều may 
mắn an lành.  
Bài tùy bút trên tôi đã viết trước khi Quỳnh Giao 
vĩnh biệt mọi người đúng 10 ngày. Tôi được tin 
Quỳnh Giao bị ung thư phổi rất trễ. Ngay khi biết 
tin, tôi đã điện thoại thăm mà không liên lạc được 
vì không có ai trả lời điện thoại. Tôi tìm cách liên 
lạc với cháu Bảo Cơ, con gái của Quỳnh Giao. 
Bảo Cơ cho tôi email address của Quỳnh Giao và 
nói tôi cứ liên lạc với Quỳnh Giao bằng email vì 
Quỳnh Giao không trả lời điện thoại.  
Tôi email thăm hỏi, an ủi và nói khoảng 14 tháng 7 
tôi sẽ qua Cali dự Đại Hội Trưng Vương và muốn 
đến thăm. Ngày hôm sau tôi được trả lời bằng 
email với những dòng chữ thật dễ thương nguyên 
văn như sau.  

Cám ơn chị đã hết lòng lo lắng, an ủi và 
thương em. Em cũng hy vọng khoa học bây 
giờ tiến bộ hơn và sẽ chữa được bệnh. Em 
không sợ chết mà chỉ sợ đau đớn thôi. Chị 
yên tâm nhé.  
Thương 
QG 

Không ngờ những dòng chữ đó lại là những dòng 
chữ cuối cùng QG gửi cho tôi. Tôi đi Cali ngày 14 
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tháng 7. Ngồi trên máy bay, nhớ đến Quỳnh Giao 
tôi đã viết vội bài tùy bút “Gửi người em nhỏ”. 
Ngày đầu tiên đến Cali vợ chồng tôi được một 
nhóm bạn Hải Quân mời ăn tại nhà hàng Tài Bửu 
và gặp Hoàng dược Thảo, chủ báo SaiGon Nhỏ. 
Tôi nói với Thảo tôi có bài tùy bút viết trên máy 
bay, Thảo nói Thảo sẽ cho người đánh máy để 
đăng vào báo SaiGon Nhỏ. Nhưng vì có ý gửi 
Quỳnh Giao đọc trước xem Quỳnh Giao có muốn 
thay đổi gì không, rồi mới đưa cho Thảo. Tôi liền 
nhờ cậu con trai, đánh máy gấp rồi email cho 
Quỳnh Giao. Chờ mãi không thấy Quỳnh Giao trả 
lời. Tôi thắc mắc nói chuyện với ca sĩ Mai Hương, 
bạn thân của tôi và Quỳnh Giao, Mai Hương nói 
chắc là QG mệt nên trả lời chậm.  
Ai ngờ đúng 10 ngày sau, Mai Hương gọi báo tin 
cho biết là Quỳnh Giao đã bỏ chúng tôi rồi.  
Quỳnh Giao ơi, bây giờ chị lại bắt chước câu nói 
của mẹ chị để trách em đây “cô em nhỏ của chị hư 
thật, dám bỏ chị đi trước mà không nói một lời từ 
giã”.  
Vĩnh biệt Quỳnh Giao thân yêu của chị. Mong 
đường em đi tới sẽ đầy niềm vui và hoa thơm cỏ 
lạ. Có gặp Cô Minh Trang cho chị gửi lời hỏi thăm 
và nói với Cô là mẹ chị vẫn nhớ Cô lắm.  
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VĨNH BIỆT BÁC MAI THÔI 
 
  
Hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2015, ngày tiễn 
biệt bác Mai Thôi, hiền thê của cựu dân biểu 
Trương Văn Tố, cựu Tổng giám đốc Công ty 
đường Hiệp Hòa thời đệ nhất Cộng Hòa của Việt 
Nam trước 75. Tôi chơi thân với con gái út của bác 
là Bích Châu, nên vẫn thường đến thăm bác mỗi 
tuần ở nursing home. Lý do tôi đến thăm bác 
thường xuyên như vậy, phần vì mến bác, phần vì 
biết bác rất thèm được nói chuyện bằng tiếng Việt. 
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Dù được thăm viếng thường xuyên, bác vẫn than 
với tôi: Con ơi, người ta gọi đây là Viện dưỡng lão, 
bác lại nghĩ là Viện giết lão, vì ở đây buồn quá thì 
sẽ chết sớm thôi. 
Phòng bác ở khá rộng, có 4 giường. Cạnh bác là 
một bà sồn sồn người Mễ tây cơ, mỗi lần đi qua 
giường bác bà ta đều cười vui vẻ, nói một tràng 
tiếng Mễ, bác không hiểu nhưng vẫn vừa cười vừa 
gật đầu. Đối diện với bác là một bà cụ hơn 100 
tuổi người Ấn Độ, suốt ngày nằm rên rỉ, không chịu 
ăn, chỉ sống bằng sữa Insure. Cạnh bà cụ là một 
bà Mỹ da đen thật mập, lúc nào cũng có bình 
dưỡng khí bên cạnh, vậy mà cũng có ông bạn trai 
ngồi xe lăn ở phòng đối diện qua thăm hoài. 
Những người săn sóc bác, phần lớn là người 
ngoại quốc da đen chứ không phải người Mỹ.  
Lý do bác ở nursing home là vì sau khi bị đau lưng 
phải vào nhà thương điều trị, bác yếu quá nên nhà 
thương phải đưa bác vào nursing home. Bác chỉ 
yếu hai chân chứ đầu óc bác rất minh mẫn, không 
khác gì người còn trẻ. 
Mỗi lần đến thăm bác, tôi ngồi chơi với bác khá 
lâu, nghe bác kể chuyện ngày xưa thời bác còn 
con gái.  
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Khi tôi hỏi bác về thiên tình sử của bác với bác 
trai, bác say sưa kể, khuôn mặt bác rạng rỡ khác 
thường, tôi biết bác đang rất vui khi nhớ về dĩ 
vãng. 
Bác là con nhà khá giả, hoa khôi nổi tiếng của 
vùng Châu Đốc. Ba Má giao cho bác làm chủ một 
tiệm bách hóa. Bác trai muốn làm quen với bác 
nên đến tiệm làm bộ mua một đôi giầy. Bác trai cố 
ý lấy lộn 2 chiếc giầy cùng một bên chân để hôm 
sau có lý do mang tới đổi lại, để có cơ hội được 
nói chuyện nhiều với cô chủ xinh đẹp. Kết quả thay 
vì chỉ mua đôi giầy, chàng sinh viên mới tốt nghiệp 
đại học ở bên Pháp về, đã "rinh" luôn cô chủ tiệm 
về làm vợ. Sau đó là một đám cưới linh đình. Bác 
trai con nhà giầu, đẹp trai học giỏi, hào hoa phong 
nhã, và đặc biệt rất bay bướm. Tuy có vợ là hoa 
khôi một vùng, bác trai cũng chưa chịu "dừng 
bước giang hồ". 
Tuy nhiên vợ con vẫn là nhất, điều đó đủ cho bác 
gái cảm thấy hạnh phúc. Người đàn bà Việt Nam 
thuở xưa quả là các bậc hiền phụ đáng kính phục. 
Nhìn bác gần 100 tuổi mà da mặt vẫn mịn màng, ít 
nếp nhăn, mũi dọc dừa xinh đẹp, miệng cười tươi, 
cách nói chuyện lịch thiệp tế nhị. Tôi khen bác trẻ 
hơn tuổi nhiều quá. Bác kể cho tôi nghe một kỷ 
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niệm với ông con trai cả của bác là anh Trương 
Ngọc Phương, cũng hào hoa không kém gì ông 
bố. Hồi trẻ anh Phương có rất nhiều đào, khi đó 
anh đang có một cô bồ ruột và cô này rất ghen. 
Một hôm bác có việc cần đi ra ngoài mà anh tài xế 
lại đau không đến làm việc. Bác nhờ anh Phương 
lái xe chở bác đi, ông con trai bèn lắc đầu từ chối. 
"Thôi má ơi! Con không dám chở má đi đâu. Trông 
má trẻ quá, con chở má đi, con bồ con tưởng con 
chở đào nó ghen làm dữ khổ con lắm." Bác kể cho 
tôi nghe và cười sung sướng. Tôi nghĩ thầm trong 
bụng mà không dám nói ra, cái ông con này "bẻm 
mép" quá. Chắc lỡ hẹn với đào sợ trễ giờ nên 
không muốn chở mẹ đi, nói nịnh cho mẹ tha tội. 
Thật ra, nếu đào ghen thì chỉ việc dẫn đào về nhà 
cho nó xem mặt mẹ để chứng minh là xong ngay, 
chứ có gì đâu. Bác hiền và dễ thương vậy đó. Con 
nói gì cũng tin, con từ chối không chịu chở đi công 
chuyện, không la con mà còn sung sướng nhớ mãi 
tới bây giờ. 
Tôi rất gần gũi với bác, mỗi lần đến thăm được 
nghe bác kể thật nhiều về cuộc đời bác. Những 
buồn vui, thăng trầm của cuộc sống. Những vinh 
quang sung sướng khi chồng nắm những chức vụ 
quan trọng. Những cô đơn lẻ loi khi chồng lo vui 
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chơi với bạn bè. Những lo âu khổ cực khi nền đệ 
nhất cộng hòa sụp đổ, tổng thống Diệm bị giết, bác 
trai và những người nắm giữ chức vụ quan trọng 
khác bị phe đảo chánh cầm tù. Suốt cuộc đời, 
trong hoàn cảnh nào bác cũng là người đàn bà giỏi 
giang, tháo vát. Hết lòng lo cho chồng con. Chấp 
nhận hòa mình với mọi hoàn cảnh. 
Dù ở trong nursing home, có thể chả ai để ý đến 
sắc tộc, bác vẫn cố giữ thể diện cho người Việt 
Nam. Bác kể chuyện, ở tầng lầu dưới có một bà cụ 
người Viêt Nam, mỗi lần có party, người ta để nón 
giấy, vòng hoa, và những cái kèn thổi cho vui, mỗi 
người tham dự chỉ lấy mỗi thứ một cái. Bà cụ kia 
luôn luôn lấy mỗi thứ mấy cái, bỏ vào cái túi để 
cạnh xe lăn để dành cho các cháu. Bác rầu rĩ về 
hành động của bà cụ đó lắm. Có lần không nhịn 
được, bác đã khuyên bà cụ không nên làm như 
vậy, mất mặt người Việt Nam quá. 
Tôi như người bạn nhỏ của bác, mỗi lần tôi tới 
thăm, bác thật vui, tâm sự đủ điều. Lần nào tới 
cũng được bác ôm hôn, ra về bác cũng hôn. Thứ 
sáu vừa qua tôi tới thăm bác, bác vẫn khỏe như 
bình thường. Tôi ngồi chơi với bác khá lâu, mua 
bánh flan cho bác ăn và nước trái cây ép cho bác 
uống. Bác kể chuyện tiếu lâm về mấy bà ở cùng 
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phòng với bác cho tôi nghe, hai bác cháu cười thật 
vui. Lúc ra về, như thường lệ, bao giờ bác cũng 
ôm hôn tôi và nói "đừng quên bác nhe" và gửi lời 
thăm má tôi kèm câu nói thật dễ thương "hôn má 
con dùm bác". Bình thường, ra tới cửa phòng bao 
giờ tôi cũng ngoái đầu lại nhìn bác, hai bác cháu 
vẫy tay tạm biệt, rồi tôi mới bước đi. Lần nầy, 
không hiểu sao khi ra tới cửa, ngoái đầu lại nhìn, 
thấy bác vẫy tay chào tôi lại bịn rịn bước trở vô, 
nắm tay bác thật chặt rồi cúi xuống hôn tay bác. 
Tôi không ngờ đó là cái nắm tay cuối cùng của hai 
bác cháu. Thứ tư tuần sau thì được tin bác mất. 
Bác ra đi thanh thản nhẹ nhàng như bác hằng 
mong ước. Trưa thứ ba, Bích vào thăm bác còn 
khỏe mạnh, tối thứ ba bác ngủ thật ngon để ngày 
thứ tư bác không bao giờ thức giấc nữa. Nghe tin, 
tôi bàng hoàng không tưởng tượng được bác có 
thể đi nhanh chóng như vậy. Dù biết bác mới ăn 
sinh nhật 100 tuổi là quá thọ rồi, tôi vẫn xúc động 
bàng hoàng. Bác ơi! Bác cứ dặn con đừng quên 
bác. Bây giờ bác lại là người quên con trước. Bác 
bỏ con đi luôn rồi. Thứ sáu tuần này làm sao con 
đi thăm bác đây, ai sẽ kể chuyện vui của mấy bà 
cùng phòng cho con nghe. Ai sẽ ôm hôn con khi 
đến cũng như lúc ra về. Ai sẽ nhìn theo con với 
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ánh mắt âu yếm và cái vẫy tay đầy lưu luyến. Viết 
đến đây nước mắt con lại chảy. 
Con thương và nhớ bác vô cùng. 
Bây giờ chắc bác đã hội ngộ với bác trai, bác có 
kể chuyện hai bác cháu mình cho bác trai nghe 
không, hay ở trên đó vui quá, bác lại quên hết 
chuyện thế gian rồi. Bây giờ con lại phải bắt chước 
bác, để nhắc lại câu bác vẫn nói với con suốt mấy 
năm, mỗi lần đến thăm bác "bác đừng quên con 
nhé". 
Vĩnh biệt bác Mai Thôi yêu quí của con. 
Cầu chúc hương linh bác lúc nào cũng hạnh phúc 
vui vẻ ở cõi Niết Bàn. 
 

Hoa Thịnh Đốn ngày tiễn biệt bác 
9 tháng 8 năm 2015 
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THẦY BÍCH, 
 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG MAY MẮN  

NHẤT ĐỜI 
 
  
Tôi không học giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nhưng 
luôn luôn gọi ông bằng Thầy vì ông là phu quân 
của giáo sư Đào Thị Hợi, vị giáo sư khả kính của 
tôi ở trường Nữ trung học Trưng Vương gần 60 
năm về trước. Tôi rời trường Trưng Vương, lập gia 
đình. Cô Hợi cũng rời trường Trưng Vương đi Mỹ 
du học, nên sau đó hai thầy trò không có cơ hội 
gặp lại nhau. Thời gian cô về nước dạy Đại Học 
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Sư Phạm và Văn Khoa, rồi làm phụ tá cho ông 
Tổng trưởng Giáo Dục, thì tôi theo ông chồng Hải 
Quân di chuyển hết Nha Trang đến Vũng Tàu. Khi 
tôi trở về Sài Gòn, thì cô lại đi Mỹ nữa. Sau đó 
thầy cô trở về Việt Nam mở trường đại học Cửu 
Long thì tôi lại dọn đi Cam Ranh. Do đó từ ngày rời 
mái trường Trưng Vương hai thầy trò tôi không 
một lần hội ngộ. Cho đến năm 1975 bỏ quê hương 
ra đi, lưu lạc sang đất Mỹ tôi mới gặp lại Cô. Và 
còn may mắn được ở gần Thầy Cô nữa. Thầy 
Bích với Cô như hình với bóng. Gặp Cô ở đâu 
cũng có Thầy bên cạnh. Có lần tôi hỏi đùa Thầy 
-Thầy đeo dính Cô hay Cô đeo dính Thầy? 
Thầy cười, gọi đùa Cô là Tiến sĩ lười 
-Tại Tiến sĩ lười không biết lái xe nên tôi phải đi 
theo làm tài xế. 
Thầy nói vậy, nhưng tôi thấy hình như Cô đi theo 
Thầy nhiều hơn. Vì Thầy là người chủ xướng mọi 
hoạt động chứ có phải Cô đâu. Ai cũng biết tính 
Thầy cả nể, ai nhờ gì cũng làm. Thầy không biết 
nói “Không” bao giờ hết. 
Cô tâm sự thầy cô rất hợp nhau. Những công việc 
Thầy làm, những lý tưởng Thầy theo đuổi cũng là 
những điều mong ước của Cô, nên Cô luôn hỗ trợ 
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Thầy. Đó là lý do Thầy đâu Cô đó. Đi hội họp hai 
người cũng luôn luôn đi cùng với nhau.  
Cô nói, Thầy Cô như hai người bạn rất thân. Hợp 
nhau về đủ mọi khía cạnh, tư tưởng, tình cảm, 
quan niệm sống, v.v... 
Cô kết luận “chúng tôi là đôi bạn tri kỷ”. 
Tôi nhớ nhà văn Giao Chỉ có viết “Vợ không thể 
thay thế cho người tình, cả vợ và người tình đều 
không thể thay thế cho một hồng nhan tri kỷ”. 
Trường hợp đó sai hoàn toàn với Thầy Cô của tôi. 
Thầy Bích đã may mắn có một người vợ và đồng 
thời nàng lại là người tri kỷ của Thầy. Chưa hết, 
nàng còn là một người tình rất đáng yêu nữa. 
Hôm đi viếng Thầy ở nhà quàn, tôi nghĩ Cô sẽ 
đứng bên cạnh bàn thờ để đón chào quan khách 
như thông lệ. Nhìn quanh không thấy Cô đâu, tôi 
hỏi người nhà thì họ chỉ Cô đang ngồi ở cái ghế kê 
sát cạnh quan tài của Thầy. Tôi đi vòng vào trong 
viếng Thầy. Cô ngồi âm thầm lặng lẽ như muốn 
níu kéo những giây phút cuối được gần Thầy. Trên 
nóc quan tài đặt một vòng hoa lớn với những bông 
hồng đỏ thắm, cái băng trắng nằm vắt ngang với 
hàng chữ thật dễ thương “của Bé tặng anh”. Tôi 
ngạc nhiên vì không tưởng tượng nổi, cô giáo của 
tôi, một người đàn bà gần 80 tuổi, với bề ngoài 
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trang nghiêm của một nhà giáo đạo mạo, lại có thể 
là tác giả của những dòng chữ thật trẻ trung, tình 
tứ, nũng nịu đáng yêu đến thế kia hay sao? 
Chỉ một dòng chữ đó thôi, tôi có thể tưởng tượng 
ra cả một mối tình chan chứa nồng nàn. Tôi đến 
bên cạnh ôm cô, nước mắt lưng tròng. 
Tôi khóc trong khi cô cười thật nhẹ nhìn vào quan 
tài nói với Thầy bằng một giọng khan đặt. Chắc Cô 
đã khóc rất nhiều.  
“Bố ơi, có Hồng Thủy và phái đoàn Văn Bút đến 
thăm Bố đây này”.  
Bình thường Cô vẫn gọi Thầy là Bố và xưng Bé. 
Hôm sau tôi đến tiễn Thầy ra phần mộ. Người ta đi 
đông nghẹt. Tôi nhớ có lần Cô tâm sự với tôi. Có 
người xấu với Thầy, khi nói về người đó, Cô bực 
mình nên nói mấy câu hơi nặng. Thầy khuyên Cô 
không nên bực bội và nói nặng như vậy, hãy để 
một thời gian họ sẽ hiểu được mình. Cô kể Thầy 
luôn hòa nhã và sẵn sàng tha thứ những người 
xấu với Thầy. Có lẽ vì vậy mà Thầy được mọi 
người quý mến và đi tiễn đưa đông như vậy. Tấm 
mộ bia của Thầy cũng thật đặc biệt. Có khắc 
những hàng chữ như sau: 
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Nguyễn Ngọc Bích 

pháp danh Tâm Thiện 

bút hiệu Tâm Việt 

một người khiêm cung, nhân hậu, vô ngã, vị tha, 

người yêu của Bé 

 
Thầy ơi, Thượng Đế quả thật đã chiều đãi Thầy 
quá mức. Ban cho Thầy một người vợ, cũng là 
người tình và người tri kỷ. Thầy đã có một cuôc 
sống thật ý nghĩa với lý tưởng cao đẹp. Thầy ra đi 
thật nhẹ nhàng, nhanh chóng trên bầu trời cao, 
thanh thoát trong vòng tay của vợ hiền. Và điều 
đáng quý nhất là Thầy đã để rất nhiều tiếc thương 
cho những người ở lại. 
Viết để kính điếu Thầy nhân dịp 49 ngày Thầy từ 
biệt Cõi tạm.  
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VĨNH BIỆT 
 

ANH NGUYỄN ÁNH 9 
 
  
Lẽ ra tôi phải viết vĩnh biệt Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, 
nhưng gọi anh là NS Nguyễn Ánh 9 tôi thấy xa 
cách quá. Với tôi, anh thật sự như một người anh. 
Tôi biết anh từ lâu và rất thích những ca khúc của 
anh. Bài tình ca tôi yêu thích nhất là bài Tình Khúc 
Chiều Mưa. Trước đây tôi có dịp gặp anh vài lần ở 
nhà BS Dương Đình Hưng. Mỗi khi anh có dịp qua 
Cali. BS Hưng thường mời anh qua Virginia và tổ 
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chức họp mặt ở tư gia để giới thiệu những bài thơ 
của BS Hưng do anh phổ nhạc. Lúc đó, tình cảm 
tôi dành cho anh chỉ là sự hâm mộ của thính giả 
với người nhạc sĩ tài hoa. Thấy mọi người vây 
quanh anh nói chuyện, chụp ảnh, v.v..., tôi chỉ 
đứng ở xa. Tính tôi rất ngại đến gần làm quen với 
những người nổi tiếng. Do đó gặp anh vài lần mà 
chả bao giờ tôi có dịp đứng gần để trò chuyện. 
Cho đến năm 2009, tôi về VN để ra Thanh Hóa lo 
phần mộ cho ba tôi. Cùng về VN với tôi là Bích 
Châu, một người bạn thân học chương trình Pháp. 
Bích Châu rủ tôi đi Đà Lạt dự ngày họp mặt của 
cựu học sinh Yersin.  
Trên chuyến xe đi Đà Lạt, lúc xe dừng lại để ăn 
trưa, tình cờ ngồi gần anh chị Nguyễn Ánh 9. 
Trong lúc nói chuyện, anh tưởng tôi cũng là cựu 
học sinh Yersin, tôi trả lời anh là tôi học Trưng 
Vương. Tôi hỏi anh, sao anh học trường Pháp mà 
làm lời những bài tình ca của anh hay quá vậy. 
Anh tâm sự, tuy học trường Pháp nhưng anh lại 
rất mê thơ tiếng Việt, nhất là những bài thơ tình 
dang dở. Ở tuổi mới lớn, chưa hề thất tình mà anh 
đã thuộc lòng những câu thơ buồn não ruột của thi 
sĩ Thái Can. Rồi anh ngâm nga cho tôi nghe 
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Tôi biết em đi chẵng trở về 
Nỗi sầu ly biệt cứ lê thê 
Em đừng quay lại nhìn tôi nữa 
Tôi biết em đi chẵng trở về.... 

Những lời tâm sự của anh làm tôi thích thú và cảm 
thấy thật gần gũi với anh. Thời Trung học, tôi là 
con nhỏ thích viết truyện và làm thơ tình dang dở, 
dù thời gian đó tôi chưa biết yêu là gì cả. 
Hôm sau, trong lúc đi thăm trường Yersin, anh có 
chụp cho tôi một tấm hình và hỏi email của tôi để 
anh gửi hình. Thấy anh nói chuyện vui vẻ, thân 
mật. Tôi đánh bạo nói với anh, tôi cũng ti toe làm 
thơ và có vài bài thơ tình dang dở. Không biết anh 
có vui lòng phổ nhạc cho một con nhỏ vô danh tiểu 
tốt như tôi không. 
Nghe nói tôi làm thơ, anh nhìn tôi có vẻ ngạc 
nhiên. Anh hỏi tôi “có thuộc bài nào không, viết ra 
đưa anh phổ nhạc cho”. Tôi mừng húm vội đi kiếm 
giấy bút. Kiếm giấy không ra, tôi chép đại bài thơ 
“Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi” vào một cái phong 
bì rồi đưa cho anh. Anh cầm đọc ngay tại chỗ. 
Giây phút anh đọc bài thơ, tôi hồi hộp quá. Tôi sợ 
anh sẽ phán một câu “Thơ dở ẹc mà dám nhờ anh 
phổ nhạc”. 
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Không ngờ anh gật gù và nói rất thích bốn câu 
chót của bài thơ 

Còn lại bên em chỉ những giọt nắng vàng 
Đang rơi nhẹ trên hàng cây im vắng  
Xung quanh em chiều nay sao quá lặng 
Chỉ mình em và nỗi nhớ khôn nguôi 

Anh bỏ cái phong bì chép bài thơ của tôi vào túi áo 
trong của cái jean jacket anh đang mặc. Hôm cuối 
cùng ở Đà Lạt, khi tôi chào anh chị để giã từ, anh 
không nói gì đến bài thơ tôi đưa cho anh và tôi 
cũng mắc cỡ không nhắc tới.  
Trở về Mỹ, đời sống bận rộn làm tôi quên mất bài 
thơ chép vội đưa cho người nhạc sĩ tài hoa. Vả lại 
anh không hứa, nên tôi cũng không hy vọng để đợi 
chờ. Mấy tháng sau, thật bất ngờ, qua email tôi 
nhận được “mp3” của bài thơ anh phổ nhạc cho tôi 
do anh đệm đàn và ca sĩ Diệu Hiền hát. Điều ngạc 
nhiên thích thú là anh giữ nguyên văn bài thơ, 
không thay đổi và bỏ đi một chữ nào. Sau đó tôi 
liên lạc cám ơn anh, và anh em chúng tôi thân 
nhau từ đó. 
Có một lần anh tâm sự với tôi, anh vẫn ao ước có 
một buổi gặp gỡ các thính giả yêu thích nhạc của 
anh và ngồi đàn cho họ nghe. Anh nói, anh may 
mắn được nhiều người hâm mộ, tổ chức cho anh 
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trình diễn trước đám đông nhiều lần, nhưng lần 
nào cũng ngồi trên sân khấu thật cao, trình diễn 
cho khán giả ngồi phía dưới nghe. Anh nói, như 
vậy anh cảm thấy anh và khán giả xa cách quá. 
Anh chỉ ước muốn, được ngồi chung với khán giả, 
gần gũi khán giả và đàn cho họ nghe trong không 
khí thật thân mật.  
Ước muốn của anh, một nhạc sĩ nổi tiếng, thật 
giản dị và khiêm tốn, như con người của anh trong 
đời sống hàng ngày. Anh rất ngạc nhiên khi tôi nói, 
tôi có thể làm ước muốn của anh thành sự thực. 
Sau đó ít lâu, vào đầu mùa Xuân năm 2011, tôi và 
nhóm điều hành nhà Việt Nam đã tổ chức một buổi 
nhạc thính phòng, lấy tên là Chiều gặp gỡ nhạc sĩ 
Nguyễn Ánh 9, và mua vé máy bay mời anh chị 
qua. Chúng tôi mướn một cái đàn grand piano đặt 
giữa nhà hàng Harvest Moon, để thính giả ngồi 
xung quanh nghe anh độc tấu dương cầm, và đệm 
đàn cho ca sĩ Diễm Liên hát những ca khúc nổi 
tiếng của anh.  
Buổi tổ chức thành công ngoài sức tưởng tượng. 
Gần năm trăm quan khách tham dự. Nhiều người 
muốn mua vé nữa mà chúng tôi không có đủ chỗ 
ngồi.  
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Sau buổi tổ chức, anh đã nói đùa với tôi “hôm ở 
Đà Lạt nghe em nói em là con nhỏ vô danh tiểu tốt. 
Anh tội nghiệp nên mới phổ nhạc bài thơ cho em. 
Ai dè, con nhỏ vô danh tiểu tốt mà làm được cho 
anh một buổi nhạc ngon lành như vậy.”  
Anh tâm sự, chưa bao giờ anh vui và cảm thấy 
hạnh phúc như ngày hôm đó. 
Hôm sau tôi đã đưa anh chị đi ngắm cảnh Mùa 
Xuân của vùng Hoa Thịnh đốn và sau đó đi thăm 
thành phố New York.  
Tôi rất vui khi anh nói với tôi, tất cả mộng ước của 
anh đã thành sự thực. 
Cuối tháng mười năm ngoái, một người học trò cũ 
của anh ở Cali, mua vé máy bay mời anh chị qua 
chơi. Sau đó, anh chị bay qua ở chơi với chúng tôi 
thêm một tuần lễ. Tôi muốn tổ chức một buổi họp 
mặt mời tất cả bạn bè đến nghe anh đàn. Anh nói 
để dành tháng bảy năm 2016, anh chị sẽ qua 
Texas ăn cưới con của người học trò cũ, và sẽ lên 
đây, ở lại chơi với chúng tôi lâu hơn. Không ngờ, 
anh đã thất hẹn. Anh ra đi không một lời từ giã. 
Chị Nguyễn Ánh 9 kể chuyện, chiều hôm trước 
anh còn ngồi tỉnh táo để chị đút cháo cho anh ăn. 
Ngày hôm sau, nhà thương gọi báo tin anh đã ra 
người thiên cổ.  
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Tôi không thể nào ngờ được, một anh Nguyễn Ánh 
9 vui vẻ, nhanh nhẹn, hay nói diễu làm cho mọi 
người cười và nhất là hay chọc phá tôi, lại có thể 
đã trở thành cát bụi nhanh chóng như vậy. Chị 
Nguyễn Ánh 9 nói đã thiêu anh rồi. 
Tôi ngồi viết những dòng chữ này, trên cái ghế anh 
Nguyễn Ánh 9 vẫn ngồi mỗi buổi sáng, trong thời 
gian đến ở chơi với vợ chồng tôi. Anh rất thích chỗ 
ngồi này. Anh nói anh có thể nhìn ra cửa sổ ngắm 
cây hoa “dogwood” và lũ nai thỉnh thoảng lững 
thững dạo chơi. Lần đầu tiên thấy nai, anh ngạc 
nhiên thích thú lắm. Anh gọi chị rối rít và ra dấu 
cho mọi người im lặng để nai đừng sợ bỏ đi, rồi 
anh lấy “cell phone” chụp hình lia lịa. Anh nói, kỳ 
tới anh chị sẽ ở chơi với chúng tôi thật lâu, vì khí 
hậu trong lành ở đây làm cho anh cảm thấy thật 
khoẻ và dễ thở hơn ở Sàigòn nhiều. 
Anh Nguyễn Ánh 9 ơi, sáng nay hoa "dogwood” nở 
đẹp quá. Một con nai đang ngơ ngác đứng trong 
vườn. Có lẽ, nai cũng nhớ anh, như em và mọi 
người đang rất nhớ anh.  
Cầu xin cho anh được về với Chúa ở trên trời cao 
mênh mông. Anh ra đi, nhưng những dòng nhạc 
của anh sẽ sống mãi với thời gian. Và em sẽ 
không bao giờ quên được những kỷ niệm của anh 
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em mình, cái nick name anh đặt cho em “bông 
hồng trong nước”, anh nói bông hồng được ngâm 
trong nước thì lúc nào nó cũng thắm tươi.  
Cám ơn anh, đã phổ nhạc cho em bốn bài tình ca 
thật hay. Thêm một kỷ niệm đáng nhớ nữa là, hôm 
ở nhà em, đọc tờ báo Cỏ Thơm có bài thơ “Hoa 
vàng năm ấy” của em, anh rất thích, nên nói sẽ 
phổ nhạc cho em.  
Em yêu cầu anh phổ nhạc cho em bài thơ khác, vì 
bài thơ này đã được Nhạc Sĩ Từ Công Phụng phổ 
nhạc cho em rồi. Anh nói không sao, anh thích bài 
thơ này nên muốn phổ nhạc. Em nói, như vậy em 
sẽ đổi tựa của bài thơ sau khi anh phổ nhạc, để 
khỏi trùng tên với bài của Nhạc sĩ Từ Công Phụng. 
Anh nói đừng, vì không cần thiết, cảm xúc ban đầu 
của mình ra sao, cứ giữ nguyên như vậy. Câu nói 
của anh làm em nhớ đời. Anh là người rất tôn 
trọng những tình cảm chân thành. Vĩnh biệt ông 
anh rất quý của em.  
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HỒNG HẢO ƠI, NHỚ QUÁ! 
 
 
Ai đã học Trưng Vương khoảng thập niên 50-60 
đều biết Hồng Hảo là người nổi tiếng của 
trườngTrưng Vương. Hảo không nổi tiếng chỉ vì 
đẹp mà còn nổi tiếng vì là một ca sĩ trong ban hợp 
ca Hạc Thành. Ban nhạc gồm 4 anh em, Nhật 
Bằng, Nhật Phượng, Thể Tần và Hồng Hảo. Ban 
Hạc Thành rất được hâm mộ trong giới sinh viên, 
học sinh vì cả 4 anh em đều đẹp trai, đẹp gái và 
con nhà gia thế.  
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Hảo là một trong những cô bạn thân của tôi. 
Chúng tôi thân nhau không chỉ đơn thuần là tình 
bạn TV mà còn thân nhau vì hai gia đình quen biết 
lâu năm. Những năm đầu học TV, nhà Hảo ở 
đường Nancy, nhà tôi ở đường Trần Hưng Đạo, 
nên hai đứa đi học về cùng đường. Có bao nhiêu 
là chuyện để nói, bao nhiêu kỷ niệm thật vui. Một 
lần chúng tôi bị một đám nam sinh nhỏ theo sau 
chọc ghẹo. Tôi nhát gan thấy đông thì sợ. Hảo 
khôn ngoan và người lớn hơn nên nói nhỏ với tôi 
“để Hảo đuổi tụi nó cho mà xem”. Rồi Hảo nói thật 
to: “Sinh viên Pythagore không lo học mà bầy đặt 
đi theo gái”. Câu nói hiệu nghiệm thật, một lúc sau 
cái đuôi của chúng tôi biến mất. Tôi hỏi Hảo sinh 
viên Pythagore là gì, Hảo nói là nhóc con còn đang 
học Định lý Pythagore mà đã đòi đi theo gái! Mấy 
hôm sau, không biết vì sao Hảo không đi học, tôi đi 
về một mình lại gặp đám con trai đó. Tôi lo quá, chỉ 
sợ họ trả thù câu nói hôm trước của Hảo, nên vừa 
đạp xe, tim vừa đập như trống chầu. May sao 
không có chuyện gì sẩy ra, thật hú vía. Hồi đó, 
chúng tôi quan niệm con trai còn học Trung Học là 
“còn bé”. Phải lên Đại Học mới đủ tiêu chuẩn đi 
theo gái. Với các chàng CVA cùng lứa tuổi, chúng 
tôi coi ngang hàng, nhiều khi lại còn nói lén với 
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nhau gọi các chàng là lỏi con nữa chứ. Quả thật 
những người đi theo chúng tôi hồi đó, phần lớn đã 
là sinh viên Đại học. Chúng tôi chẳng bao giờ để ý 
đến các chàng còn học Trung học. Bây giờ mấy 
ông nội lỏi con đó, có ông trông còn lão hơn cả 
chúng tôi nữa.  
Trong đám bạn thân, tôi là người lập gia đình sớm 
nhất. Sau đám cưới mấy ngày, chàng của tôi phải 
đi công tác ngay. Chàng là Hạm Trưởng chiến 
hạm HQ 401 của Hải quân VN Cộng Hòa. Biết là 
chàng đi vắng, lũ bạn thân của tôi kéo đến tra khảo 
tôi về chuyện “Đêm nay mới thật là đêm, ai đem 
trăng sáng trải lên vườn chè...” Lý do là vì chúng 
tôi tuy to xác nhưng rất ngố về chuyện vợ chồng. 
Bởi vậy đứa nào cũng tò mò muốn biết cái gì đã 
xẩy ra cái đêm gây cấn ấy. Sau khi nghe tôi tóm tắt 
sơ lược sự tình, Hồng Hảo bèn rụt cổ lại thè cái 
đầu lưỡi hồng hồng xinh xinh ra, cái mũi nhăn lại 
và phán ngay một câu thật dễ thương “eo ôi ghê 
quá!” Sau này tôi quên hỏi ông BS Đoàn Đình 
Nam, phu quân của Hảo, đêm tân hôn cô bạn tôi 
có nói eo ôi ghê quá không.  
Kể chuyện vui cho quên nỗi sầu nhớ bạn. Hảo bị 
bệnh khá lâu rồi mới mất. Tôi nghĩ Hảo đi cũng là 
một giải thoát cho Hảo, nhưng những người thân 
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còn lại thì thương nhớ vô cùng. Nhớ lại lần cuối đi 
thăm Hảo cùng với Đức Hạnh, Thanh Bình, Hà 
Thanh, Tuyết Trinh, Thái, Minh Trân, Hảo ngồi trên 
xe lăn, gương mặt không có thần, nhìn tôi như 
nhìn vào khoảng không. Hảo không hề lộ ra một 
nét nào chứng tỏ cảm xúc. Khi nhìn thấy bạn bè, 
mặt Hảo như người vô cảm. Tự nhiên tôi oà lên 
khóc và chạy vội ra đứng ra sau lưng Hảo. Tôi 
không muốn Hảo nhìn thấy khuôn mặt đầy nước 
mắt của tôi. Chúng tôi ở xa nhau quá, tôi ở 
Maryland, Hảo ở Wisconsin rồi dọn về California. 
Từ ngày Hảo đau nặng tôi ít có dịp gặp. Lần cuối 
chúng tôi đi chơi chung với nhau ở Hawaii, Hảo tuy 
đi đứng có chậm chạp, nhưng vẫn cười nói linh 
hoạt và rất dí dỏm. Bây giờ gặp lại Hảo như người 
không hồn, hỏi sao tôi không ngỡ ngàng đến phải 
òa lên khóc. Khi tôi nắm tay Hảo từ giã ra về, hôn 
lên má Hảo tôi có cảm giác có thể đó là lần cuối 
cùng. Và đúng là lần cuối cùng thật, Hảo đã bỏ 
chúng tôi đi không một lời từ giã.  
Có những buổi chiều tự nhiên tôi thấy nhớ Hảo lạ 
lùng, mỗi khi mặc chiếc áo Hảo tặng, tôi có cảm 
giác như Hảo đang thân thiết ôm tôi. Những dòng 
thư Hảo viết hầu như tôi thuộc lòng vì đọc đi đọc 
lại quá nhiều lần. Khi viết cho tôi, bao giờ Hảo 
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cũng mở đầu bằng chữ “Thủy yêu”.  Cái cặp tóc có 
gắn hoa Hảo bỏ quên hôm đến nhà tôi chơi, tôi 
cũng giữ kỹ lưỡng như một báu vật. Hảo đi rồi, 
nhưng trong lòng tôi Hảo luôn luôn hiện hữu, sống 
động. khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt, những kỷ 
niệm, tất cả đều chẳng thể nào phai nhòa trong ký 
ức tôi.  
 

Hảo ơi, 
Hảo ra đi thật bất ngờ.  
Bao nhiêu kỷ niệm ngày thơ lại về.  
Trưng Vương của thuở tóc thề.  
Mỗi ngày đến lớp đi về có nhau.  
Chúng mình tám đứa lau tau.  
Thanh, Oanh, Thủy, Hảo, Thúy, Bình, Đạt, Nga. 
** 
Bây giờ cả bọn cùng già.  
Hảo bỏ đi trước bọn ta rã rời.  
Làm sao gặp lại Hảo ơi.  
Đành xin kiếp khác tái hồi cùng nhau.  

 
** Hà Thanh, Ấu Oanh, Hồng Thủy, Hồng Hảo, 
Mộng Thúy, Từ Bình, Tâm Đạt, Phạm Nga 



Tập Truyện Hồng Thủy  -  Hoa Tương Tư 
 

295 

 
 
 
 
 

BÉ NGOẠI 
 
 
Chả biết từ bao giờ các con tôi đã đặt cho mẹ tôi 
cái “nickname” thật dễ thương là Bé Ngoại. Có lẽ 
chúng thấy bà ngoại giống như một baby. 
Năm nay Bé Ngoại đã được 9 tuổi cộng thêm con 
số 0 ở đằng sau. 
Bé Ngoại lúc nào cũng phải mang tã lót. Lâu lâu lại 
phải thăm chừng để thay tã hoặc đem Bé Ngoại đi 
tắm rửa. Bé Ngoại rất lười ăn, chỉ thích uống sữa. 
Muốn ép Bé Ngoại ăn thì phải đút cho Bé Ngoại. 
Bé Ngoại thích ăn quà vặt chứ không thích ăn 
cơm. Món Bé Ngoại mê ăn nhất là bánh chưng 
chiên. Có lần vào dịp Noel tôi hỏi Bé Ngoại thich gì 
nhất để mua quà cho Bé Ngoại. Mặt Bé Ngoại cứ 
thộn ra chẳng nghĩ được món gì thích nhất cả. Tôi 
giúp Bé Ngoại bằng cách liệt kê đủ thứ, nào là nữ 
trang, nào là quần áo v.v... 
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Nói tới thứ nào Bé Ngoại cũng lắc đầu. Cuối cùng 
tôi nhắc đến các món ăn, Bé Ngoại cười toe và nói 
thật nhanh: “Bánh chưng chiên” 
Nhìn mẹ, tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy tội 
nghiệp mẹ đến chảy nước mắt. Mộng ước của mẹ 
tôi chỉ nhỏ nhoi như vậy sao. Tôi biết mẹ tôi thích 
bánh chưng chiên, nhưng không ngờ mẹ tôi thích 
đến như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng chiên bánh 
chưng cho mẹ ăn, nhưng không làm thường xuyên 
vì tôi sợ bánh chưng chiên ăn rất đầy, không tốt 
cho người già. Sau hôm đó tôi đã đổi lối suy nghĩ. 
Mẹ tôi già rồi đâu sống được bao lâu, mẹ thích ăn 
món gì cứ cho mẹ ăn món đó, để mẹ khỏi phải 
thèm thuồng tội nghiệp, miễn là đừng cho ăn nhiều 
quá. Từ trước tới nay tôi có nhiều ý nghĩ rất sai 
lệch về người già. Tôi cứ tưởng lớn tuổi như mẹ 
tôi, lại yếu đuối không chịu đi ra ngoài (Mẹ tôi 
không thích đi hội họp, bạn bè, đình đám. Dù chỉ 
sang nhà các con tôi chơi, mẹ tôi cũng lười không 
muốn đi). Cả ngày mẹ chỉ nằm, thỉnh thoảng mới 
ngồi dậy đi lại trong nhà. Như vậy mẹ tôi đâu cần 
diện quần áo đẹp hay đeo nữ trang? 
Thật ra tôi đã lầm. Một hôm cháu ngoại gái của tôi 
đến chơi, lúc về nó bỏ quên cái chuỗi hột bằng 
nhựa xanh xanh đỏ đỏ. Mẹ tôi nhặt được đeo ngay 
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vào cổ để lấp trong áo tôi không nhìn thấy. Đến khi 
tắm rửa thay quần áo cho mẹ, tôi mới khám phá ra 
mẹ tôi đeo chuỗi hột giả trong người. Tôi hỏi “Mẹ 
thích đeo nữ trang không?” Mẹ tôi gật đầu. Tôi lấy 
hết nữ trang của mẹ ra cho mẹ đeo, mẹ tôi thích 
lắm. Tội nghiệp mẹ, mẹ tôi có nhiều nữ trang, 
nhưng tôi cứ nghĩ mẹ tôi chỉ nằm nhà, đeo nữ 
trang làm gì cho vướng víu, nên cất đi hết. Mẹ tôi 
muốn đeo mà không chịu hỏi. Tôi bắt đầu để ý đến 
mẹ nhiều hơn. Câu các cụ xưa hay nói “Già bát 
cơm bát canh, trẻ manh áo mới” là sai hết. Già vẫn 
thích áo mới như thường. Kim Anh, cô bạn thân 
thật dễ thương của tôi đến thăm biếu mẹ tôi cái áo 
len. Mẹ thích lắm mặc hoài. Tôi thay áo khác cho 
mẹ, mẹ nhất định không chịu. 
Người già cũng thích được âu yếm, cưng chiều 
như con nít mà tôi không biết. 
Trước đây tôi vẫn săn sóc, lo chu toàn mọi thứ cho 
mẹ, nhưng ít khi tỏ bầy cử chỉ âu yếm vuốt ve. 
Một buổi tối đi qua giường mẹ nằm, thấy chăn của 
mẹ một nửa rơi xuống đất, tôi kéo lên đắp lại cho 
mẹ, mẹ mở mắt nhìn tôi với đôi mắt trẻ thơ mừng 
rỡ. Bất giác tôi đưa tay vuốt má và hôn lên trán 
mẹ.  
Mẹ tôi tỏ ra cảm động vui sướng vô cùng. 
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Từ đó tôi thường âu yếm vuốt ve mẹ nhiều hơn, tôi 
thấy mẹ tôi thay đổi hẳn, bà thích nhõng nhẽo như 
trẻ con. Mỗi lần tôi ngồi xuống giường gần mẹ, là 
mẹ lại nằm gối đầu lên đùi tôi và đòi tôi gãi lưng. 
Mẹ tôi thay đổi một cách không ngờ, bà vui vẻ, 
mạnh khỏe hẳn ra. 
Tôi chợt nhớ đến câu tục ngữ: “một già một trẻ 
như nhau”. Đúng vậy, khi mình già, mình trở thành 
trẻ con lúc nào không hay. Thích được mọi người 
chú ý, thích được nuông chiều, âu yếm. Ngày lễ 
cho mẹ sắp tới, tôi muốn chia sẻ với quí bạn đọc 
một vài kinh nghiệm khi săn sóc mẹ già. 
Chúng ta hãy để ý đến mẹ chúng ta nhiều hơn, và 
tỏ cho người tất cả tình thương yêu trìu mến bằng 
cử chỉ.  
Niềm vui của các bà mẹ già rất đơn giản tội 
nghiệp, chỉ cần tình thương và sự chú ý của con 
cái. 
Hãy dành cho mẹ chúng ta thêm một chút thời 
gian vì người sẽ không ở với chúng ta mãi mãi 
đâu. Đừng để một ngày mẹ đi rồi chúng ta sẽ hối 
tiếc. 
Thân mến chúc bạn đọc một ngày lễ cho mẹ thật 
vui, tràn đầy hạnh phúc.  
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NGƯỜI KHÁCH 
 

CHIỀU GIÁNG SINH 
 
 
Sáng nay tôi cùng ông xã ra phi trường đi Cali ăn 
cưới người cháu, luôn tiện dự buổi họp mặt mừng 
sinh nhật 75 tuổi của nhóm cựu nữ sinh Trưng 
Vương niên khóa 54-61 do Xinh, cô bạn ở 
Houston về Cali tổ chức. 
Đến phi trường, sau khi qua các thủ tục kiểm soát. 
Tôi đang kéo hành lý đi tìm cổng D1 thì nghe tiếng 
gọi thật lớn ‘’Tweety’’, nickname Mỹ của tôi ở 
beauty shop. Các nhân viên trong tiệm và khách 
hàng quen thuộc vẫn gọi tôi là con chim Tweety 
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suốt 40 năm tôi hành nghề làm tóc trên đất Mỹ. Tôi 
giật mình quay lại, một người đàn ông mặt mũi hơi 
méo mó vì đầy sẹo do bị phỏng nặng, từ một tiệm 
cà phê trong phi trường chạy ra, mừng rỡ ôm 
chầm lấy tôi. Tôi nhớ ông là một khách hàng của 
tôi vì khuôn mặt đặc biệt, nhưng bất ngờ quá nên 
tôi chưa nhớ ra tên. 
-Bà còn nhớ tôi không? Steve John. Bà cắt tóc cho 
tôi ngày Christmas Eve cách đây lâu rồi đó.  
-Tôi nhớ chứ, lúc này ông thế nào? 
-Tôi có vợ rồi và có 1 đứa con. 
Nói rồi ông quay nhìn vào tiệm cà phê, vẫy tay gọi 
vợ và con ra giới thiệu với tôi. Vợ ông trông thật 
tươi tắn dịu dàng, và chú bé con thì quá đẹp trai. 
Tôi trầm trồ 
-Con trai ông đẹp quá! 
Ông cười rạng rỡ  
-Nó rất giống tôi lúc chưa bị tai nạn. 
Bà vợ âu yếm xoa đầu con trai và nhìn chồng với 
nụ cười thật tươi 
-Nó cũng sweet giống như Steve vậy. 
Nhìn họ tôi cảm nhận được ngay một gia đình rất 
hạnh phúc 
-Mẹ ông lúc này ra sao? 
Giọng ông ngậm ngùi 
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-Mẹ tôi chết hơn 1 năm rồi. 
Nói chuyện một lúc, tôi hỏi xin số phone và địa chỉ 
của ông rồi phải cáo từ vì sợ trễ giờ máy bay. 
Tôi còn nhớ khoảng 6 năm về trước, chiều 
Christmas Eve, tiệm tôi làm rất đông khách. Ai 
cũng mệt nhoài, chỉ mong xong việc để còn về. 
Làm xong người khách chót, tôi nói với cô 
receptionist: ‘’Tôi mệt quá, về còn phải lo nấu ăn 
thật lẹ rồi đi nhà thờ. Sau lễ các con cháu sẽ về 
nhà tôi ăn mừng lễ Giáng Sinh và mở quà.’’ 
Khi tôi sửa soạn ra về thì một người khách mặt 
mũi méo mó đầy sẹo với mớ tóc dài cẩu thả, nhìn 
là biết lâu ngày không được chăm sóc. Ông có bề 
ngoài làm người ta nhìn là cảm thấy sợ. Ông ta 
bước vào tiệm, nói với cô receptionist là ông cần 
cắt tóc. Cô ta trả lời  
-Mọi người đang rất bận và sắp tới giờ đóng cửa 
nên không thể nhận thêm khách.  
Mặt ông khách trông thật buồn, ông nhìn cô 
receptionist với đôi mắt cầu khẩn 
-Cô không thể nào nhận thêm tôi được sao? Tôi 
đã đi mấy tiệm trong mall đều bị từ chối vì không 
hẹn trước. Tôi rất cần cắt tóc để về ăn Giáng Sinh 
với mẹ tôi. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi 
mệt mỏi và xấu xí thế này. 
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Tôi mủi lòng nói với cô receptionist 
-Tôi sẽ ở lại cắt tóc cho ông ta. 
Cô receptionist nhìn tôi hai mắt mở to ngạc nhiên, 
cô nhắc tôi coi chừng trễ giờ đi nhà thờ. Tôi cười 
trả lời cô 
-Tôi biết là sẽ bị trễ rồi, nhưng tôi tin Chúa sẽ hài 
lòng và tha tội cho tôi. 
Trong khi tôi cắt tóc, ông tâm sự: Ông là lính cứu 
hỏa tình nguyện, trong một đám cháy vì cố gắng 
cứu một cụ già ngồi xe lăn nên ông đã bị phỏng 
nặng. 
Sau khi được cắt tóc, ông nói bằng một giọng thật 
xúc động: ông rất may mắn khi được tôi nhận lời 
cắt tóc cho ông, ông gọi tôi là cái kéo thần, đã biến 
ông thành một người mới trông khỏe mạnh và khá 
hơn rất nhiều. Tôi trả lời ông 
-Tôi mới là người may mắn vì đã được cắt tóc cho 
một thiên thần. 
Ông nhìn tôi xúc động  
Có lẽ bà là người độc nhất gọi tôi là thiên thần. Tôi 
nghĩ với cái bề ngoài ghê sợ thế này, mọi người 
thấy tôi như một ác quỉ, cho nên không ai chịu cắt 
tóc cho tôi cả. 
Sau lễ Giáng Sinh, ông ghé lại Beauty Shop tặng 
tôi hình thiên thần nhỏ xíu bằng bạc mạ vàng có 
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gắn cái ghim để cài vào ve áo. Ông nói của mẹ 
ông gửi tặng tôi và bà gửi lời cám ơn tôi đã cắt tóc 
cho con trai bà. Tôi ngạc nhiên và cảm động đến 
lặng cả người. Ông chào từ giã tôi và nói ông sẽ 
về Texas sống gần mẹ. 
Hôm nay không ngờ được gặp lại ông, tôi mừng 
quá. Nhất là thấy ông có một gia đình hạnh phúc. 
Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ, tôi sẽ dành cho con trai 
ông một ngạc nhiên thích thú. Gần lễ Giáng Sinh, 
tôi sẽ mua một món quà thật đẹp gửi tặng chú bé 
với tấm thiệp viết những hàng chữ sau đây: ‘’Tặng 
chú bé đẹp trai, đã may mắn có ông bố là một 
thiên thần mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ’’.  
 
 
 


