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   Trời sắp sửa vào Tháng Tư, những cánh hoa Xuân cuối mùa còn sót 

lại rơi lả tả theo cơn gió nhẹ thoảng qua. Nắng thật ấm, trời thật đẹp 

nhưng sao lòng tôi chợt nao nao buồn và cơn đau nào đó chợt sống 

dậy dằn dật tâm hồn tôi. Ôi! Tháng Tư! Tháng Tư! Âm vang hai tiếng 

ấy làm tôi nghẹn ngào, chua xót nhớ đến một ngày…một ngày tang 

thương, điêu tàn của một chính thể, một quân đội, một đất nước, một 

dân tộc… 

   Trong cuộc chiến dai dẳng hơn một phần tư thế kỷ để chống kẻ thù 

Cộng Sản Bắc Việt, hàng hàng lớp lớp thanh niên miền Nam phải gia 

nhập quân ngũ để bảo vệ miền Nam tự do, bảo vệ lãnh thổ, màu cờ, 

sắc áo. Không biết có bao nhiêu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh 

dũng đổ máu xương trên khắp bốn vùng chiến thuật, cũng như  trên 

không phận và hải phận Việt Nam. Không biết bao nhiêu tấm gương 

hy sinh kiêu hùng, oanh liệt như: Phạm Phú Quốc, Nguyễn Đình Bảo, 

Lưu Trọng Kiệt, Nguyễn Văn Đương, Ngụy Văn Thà… Những trận 

chiến đẫm máu vang dội, khét tiếng còn lưu danh thanh sử như: Bình 

Giã, Đồng Xoài, Pleime, Bình Long, An Lộc,  Quảng Trị, Đầm Dơi, Thác 

Lác, Đồng Tháp… 



 

 

     

Bên cạnh những người đã nằm xuống không bao giờ trở dậy đó còn  

biết bao chiến sĩ anh dũng khác tuy may mắn còn sống sót nhưng đã 

tàn phế. Cả quãng đời trai trẻ, họ đã vì quê hương đất nước mà bỏ lại 

trên chiến trường một phần thân thể của mình, sự hy sinh cao cả của 

họ cũng không kém phần oai phong, dũng cảm. 

    Những người Thương Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà hầu 

hết ở lứa tuổi đôi mươi. Ngày anh hiên ngang theo đoàn quân ra chiến 

trận có người em gái nơi quê xưa, phố cũ tiễn đưa và chờ đợi, nhưng 

ngày anh trở về…trên đôi nạng gỗ, trên chiếc xe lăn hoặc bằng đôi mắt 

mù lòa thì còn đau đớn nào hơn? Trong số những Thương Binh đó tôi 

muốn nói đến một người, một người bạn cùng khóa với phu quân tôi, 

một sĩ quan ưu tú của Khóa 20 Trường Võ Bị Đà Lạt, người đó là: 

QUÁCH VĨNH TRƯỜNG. 

   Quách Vĩnh Trường sinh năm 1940 tại SàiGòn trong một gia đình 

công chức. Anh là một thanh niên tuấn tú, tài hoa, thông minh mang 

nhiều hoài bão, ước vọng ở tương lai. Năm 1963 tình hình đất nước 

trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, chiến tranh đang đi vào thời kỳ khốc 

liệt, đất nước đang cần những người trai hùng ra đi cứu nước và giữ 

nước. Quách Vĩnh Trường xếp áo thư sinh, tình nguyện tòng quân 

nhập ngũ. Ngày tiễn đưa, nếu ai đã từng trãi qua mới thấm thía được 

nỗi buồn mà lớp trẻ chúng tôi gọi là  “ nỗi buồn thế kỷ”: 

     “Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. Ngày mai tôi đã, đã đi xa rồi… 

Bạn ơi mai nầy ai hỏi đến tên tôi, thì xin hãy nói khoác chiến y rồi. Người 



 

 

thư sinh ấy đã xếp bút nghiên, gĩa từ trường yêu với bao nhiêu bạn hiền. 

Có về là khi nước non vui bình yên…” 

                                                     ( Biệt Kinh Kỳ - Minh Kỳ) 

 

     Từ những ngày đầu đến với quân trường anh Trường đã say mê 

vùng trời đầy sương mù Đà Lạt, một thành phố tuyệt vời với bao nhiêu 

thắng cảnh mộng mơ, lãng mạn: hồ Than Thở, rừng Ái Ân, thác Cam 

Ly, thác Pren…và con đường mỗi sáng Chúa Nhật dẫn đến nhà thờ 

Chánh Tòa rực rỡ hoa đào trong sương lạnh. Rồi những ngày huấn 

nhục nhọc nhằn nhưng thoải mái vui vẻ, những đêm dã chiến, những 

lần bò càng hít đất vì bị các niên trưởng trách phạt…đã đem lại cho 

anh một cảm giác mới lạ. Anh nhận ra được đó là tình đồng môn, tình 

huynh đệ. Những người trai từ bốn phương trời hội tụ về đây được 

học chung trường, chung khóa, ăn chung, ngủ chung khiến lòng anh 

dâng lên một niềm thương mến dạt dào. Anh thấy cuộc sống của mình 

thật có ý nghĩa, xứng đáng, và rồi mai đây khi ra trường mộng lớn của 

người trai thời loạn sẽ được  “ toại chí bình sanh” vì sẽ đem tài mình 

cống hiến cho quê hương, tổ quốc. 



 

 

     Những ngày còn trong quân trường tên tuổi Quách Vĩnh Trường 

được nhiều bạn bè biết đến khi anh đứng ra thành lập một ban nhạc 

riêng cho Trường Võ Bị cùng các anh: Trần Như Xuyên K21, Trần Đức 

Tuấn K20, Nguyễn Tứ Đức K21, Nguyễn Văn Mai K20… Quách Vĩnh 

Trường quả thật đa tài, anh thổi sáo giỏi, làm thơ hay và có ngón đàn 

tuyệt diệu. 

    Khóa 20 Võ Bị ra trường vào cuối mùa Đông năm 1965. Trong đêm  

thiêng liêng đó, quỳ trước Vũ Đình Trường, lời thề son sắt, tâm niệm 

muôn đời của kẻ hạ sơn dấn thân vào gió cát sa trường mãi ghi trong 

lòng người thiếu uy trẻ. Anh nguyện chu toàn trách nhiệm, quyết một 

lòng vì nước, vì dân, vì đồng đội. Anh được bổ nhiệm về Sư Đoàn 7 Bộ 

Binh với chức vụ Đại Đội Trưởng Đại Đội 3 Tiểu Đoàn 4 Trung Đoàn 

12 đóng quân ở tỉnh Gò Công thuộc Quân Khu 4 vùng 4 Chiến Thuật. 

Anh miệt mài với chức vụ và trách nhiệm, hết sức thương yêu và chăm 

sóc anh em trong Đaị Đội. 

 

    Một đêm kia (đang đóng quân ở xóm Bà Giảng- Gò Công) vào 

khoảng 8 giờ tối khi binh sĩ đang tập hợp chờ lệnh hành quân đêm thì 

bỗng đâu  một trái lựu đạn từ ngoài ném thẳng vào Bộ Chỉ Huy Đại 

Đội. Phản ứng của một người bình thường thì sẽ nằm xuống tránh 

miểng đạn để khỏi chết. Quách Vĩnh Trường trong giây phút đó dù 

không đủ thời gian anh cũng nghĩ đến sinh mạng của binh lính, anh đã 

nhảy đến chụp lấy quả lựu đạn hy vọng kịp ném nó ra xa để cứu đồng 

đội mình nhưng đã muộn…Quả lựu đạn nổ ngay trên tay anh khi anh 



 

 

vừa bắt được và…anh gục xuống. Thương tích trầm trọng nên anh 

được đưa về Tổng Y Viện Cộng Hoà vào lúc 12 giờ đêm để chữa trị. 

Thật là một phép lạ, với thương tích như thế mà anh còn sống sót 

nhưng anh đã thành người tàn phế tới mức độ 170% . Anh bị mất 

bàn tay trái và chân trái, bàn tay kia còn lại bốn ngón, trên mặt bị 

mất một mảnh thịt gần bằng trái chanh…Ôi! Thương làm sao, tội 

nghiệp làm sao! Một thanh niên tuấn tú ngày nào giờ đã thành một 

Thương Binh. Có nhiều lúc anh cũng buồn tủi, oán trách cao xanh, 

thở than, thương xót cho thân phận mình, từng nuối tiếc những ngày 

đẹp đẽ của một thời anh tuấn nhưng định mệnh cay nghiệt biết sao 

hơn nên phải đành chấp nhận: 

 

Niềm  Đau   Thân   Phận 

 

Con đã mất mảnh trời xanh hy vọng 

Lòng đơn côi vừa tàn nụ hoa yêu 

Sóng tình lên theo dòng nước thủy triều 

Rồi trôi dạt vào bờ xa hoang dã. 

Hỡi Thượng Đế người ban con phép lạ 

Chuỗi ngày tàn con đâu ước thần tiên 

Xin đem con ra khỏi chốn ưu phiền 

Con nguyện sẽ đáp đền ơn đãi ngộ. 

Con có tội xin Ngài cho vắn số 

Sao nỡ đành lấy bớt một bàn tay? 

Và giờ đây con chỉ biết thở dài 



 

 

Khi nuối tiếc cung đàn xưa xa vắng! 

Màn tang tóc theo thời gian trĩu nặng 

Con lấy gì để chống đỡ quê hương? 

Các bạn con lần ngã chốn sa trường 

Con bất lực đành ngậm ngùi nuối tiếc. 

 

Quân cướp nước sao Ngài không tận diệt?   

Con tội gì Ngài cắt bớt một chân? 

Ngày mai đây phiêu bạt nẽo đường trần 

Con khập khểnh độc hành trên hoang lộ. 

Say chiến đấu con xa lìa thành phố 

Tuổi ngây thơ con trọn hiến non sông 

Với súng gươm con dệt chí tang bồng 

Mang ấm lại cho lòng người nơi hậu tuyến 

Giờ tơi tả con hằng tâm cầu nguyện 

Quê hương nầy mau thoát cảnh điêu linh 

Cánh đồng xanh dâng ngập nắng thanh bình 

Con tự diệt niềm đau thương thân phận. 

(Quách Vĩnh Trường- 1968) 

 

Trong lúc anh còn nằm điều trị ở Tổng Y Viện Cộng Hoà, Tổng Thống 

Nguyễn Văn Thiệu đã đến thăm viếng, an ủi và gắn cho anh Đệ Ngũ 

Đẳng Bảo Quốc Huân Chương có kèm Anh Dũng Bội Tinh với Nhành 

Dương Liễu. 



 

 

  

    Những tưởng anh sẽ giải ngũ 

và sống an phận với những ngày 

tháng còn lại của cuộc đời, nhưng 

không…sau khi bình phục hẳn 

anh lên Bộ Tổng Tham Mưu xin 

tiếp tục phục vụ trong quân đội 

bằng chính khả năng và khối óc 

của mình, dù tay chân tàn phế 

nhưng anh còn lòng nhiệt thành, 

tâm huyết của người trai trẻ. Anh đã được Thủ Tướng Trần Văn 

Hương chấp thuận cho lưu ngũ và Trung Tướng Trần Văn Trung đưa 

anh về Cục Tâm Lý Chiến. Sau đó anh được Thiếu Tá Phạm Hậu (tức 

nhà thơ Nhất Tuấn K12) nhận về cho phục vụ  tại đài phát thanh Tiếng 

Nói Quân Đội  từ năm 1968 đến 1975, cấp bậc sau cùng của anh là Đại 

Úy. 

    Quách Vĩnh Trường không chấp nhận mình là Thương Phế Binh, 

anh nói anh chỉ là Thương Binh chớ không thể bỏ “phế” cuộc đời được 

vì vậy anh phải đứng lên, phải sống như những người khác. Trong thời 

gian làm việc tại Đài Phát Thanh Quân Đội anh đã ghi danh theo học ở 

trường Đại Học Luật Khoa SàiGòn. Anh đã  lấy được bằng Cử Nhân 

Luật Ban Tư Pháp vào năm 1974. 

     Có một huyền thoại về cuộc tình của Quách Vĩnh Trường và cô sinh 

viên Luật Khoa SàiGòn tên Nguyễn Thị Bích Kiều, nhà thơ Nhất Tuấn 

(với bút hiệu Tuấn Hà) đã có lần gọi chị Bích Kiều là vị nữ Bồ Tát. Quả 

thật như vậy, gọi chị là nữ Bồ Tát rất đúng vì người trần gian mấy ai 

được như chị Bích Kiều? Một nữ sinh viên trẻ, đẹp, con nhà gia thế lại 

đem lòng thương yêu một người con trai tàn phế 170% như anh 

Trường? 



 

 

    Hai người học chung trường, chung lớp. Hằng ngày Bích Kiều nhìn 

thấy sự đi lại khó khăn của anh Trường nên chị ngõ lời đưa đón anh 

đi học. Dần dần chị Bích Kiều không nhìn anh Trường bằng xương 

bằng thịt trước mắt mà chỉ nhìn thấy một tâm hồn trong sáng, cao đẹp, 

một tài hoa ẩn hiện trong con người anh, một sự kiên cường dũng 

cảm, quyết tâm không khuất phục định mệnh. Những ưu điểm ấy khó 

có thể tìm thấy được dù ở một người thanh niên toàn vẹn thân thể. 

Rồi theo thời gian tình cảm nẩy nở, họ đã yêu thương nhau. Những 

ngày mưa nắng cùng đi về trên đường phố quen thuộc, những buổi 

hẹn hò mật ngọt đắm say, những vui buồn chia xẻ cho nhau, những 

nỗi niềm thầm lặng, những mơ ước cho một ngày chung bóng chung 

đôi…làm sao kể hết. Tình yêu của họ gặp nhiều khó khăn trắc trở vì 

gia đình chị Bích Kiều quyết liệt cản ngăn. Người con gái ví như vị nữ 

Bồ Tát đó đã bao lần tuôn đổ lệ vì lo sợ ly tan, lo sợ cuộc tình sẽ gặp 

trái ngang dang dở. Nhưng rồi cuối cùng họ cũng đến được với nhau 

bằng hôn nhân (năm 1977) và có được cháu Quách Vĩnh Tiến ( hiện 

nay cháu Tiến là một sĩ quan của quân đội Hoa Kỳ, nối tiếp chí hướng 

của cha còn dang dở). 

    Những ngày tháng sau năm 1975 không riêng gì anh Quách Vĩnh 

Trường mà đối với tất cả Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa là cả 

một sự tủi nhục, một niềm thống hận. Họ là những người đã hy sinh 

một phần thân thể cho quê hương, tổ quốc, họ là những anh hùng 

không tên tuổi mà toàn dân miền Nam phải kính phục, mến yêu và hết 

lòng giúp đỡ. Tạo hoá khéo trêu người, những người bất hạnh đó đã 

trở nên rất khốn khổ sau khi miền Nam sụp đổ. Họ không còn lương 

bổng hàng tháng, không còn nguyên vẹn cơ thể để đủ sức sinh tồn 

trong một xã hội tối tăm, họ là những người bị nhà cầm quyền Cộng 

Sản và người đời xa lánh, hất hủi tàn tệ nhất. Những hình ảnh người 



 

 

mù cõng người 

cụt chân đi xin ăn, 

đi bán vé số, đi 

hát dạo, người cụt  

chân ngồi đút 

cơm cho người 

mù…không ít trên 

đường phố. Họ 

giúp đỡ, lo lắng, 

đùm bọc nhau 

trong hoàn cảnh 

khốn cùng không 

lối thoát. Còn chua xót nào hơn? Còn nỗi buồn nào hơn? Dẫu đã là 

những người tàn phế nhưng tình chiến hữu, tình huynh đệ tương thân 

tương ái không bao giờ xao lãng, những kẻ xăm lăng kia làm sao hiểu 

được! Thật cảm động, thật đau lòng. Có lần tôi nhìn thấy một anh 

Thương Binh mặc bộ quân phục Thủy Quân Lục Chiến đã bạc màu, đội 

bê rê xanh, mắt mù loà, đặt tay lên vai một anh khác mặc áo treillis cũ 

cụt hai tay nhưng còn hai chân và mắt sáng. Hai người dìu nhau đi bán 

vé số qua giọng hát trầm buồn, thật hay của người lính mù: 

  “  Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi. Thành phố sau lưng ôm mộng 

ưới gì.Tôi là người đi chinh chiến dài lâu nên mộng ước đầu tôi nghe 

đã chìm sâu. 

  Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh. Đời lính quen yêu gian khổ 

quân hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên. Đánh giặc lâu dài 

cho non nước bình yên.” 

                                              (Rừng Lá Thấp - Trần Thiện Thanh) 

                                

    Tôi đứng lặng yên nghe anh ca trọn bài hát. Bài tình ca buồn của lính 

gợi tôi nhớ đến những người bạn, người anh, người yêu ngày nào đã 



 

 

từng dấn thân vào lửa đạn. Những người từng chiến đấu ngày đêm 

nơi địa đầu giới tuyến, thầm lặng dưới mưa rừng gió núi, quanh năm 

chỉ thấy màu xanh của lá cây rừng, chỉ thấy sao trời giăng mắc những 

khuya buồn, chỉ nghe tiếng súng thù từng đêm vang dội. Họ đã bỏ lại 

sau lưng tất cả: những chiều công viên hò hẹn, ánh sáng kinh đô, câu 

ca tiếng nhạc, lời tình còn dang dở…Đó là các anh, những người lính 

trận miền xa. 

    Nhìn hình ảnh hai anh Thương Phế Binh trước mặt trong chiều mưa 

bay lất phất bỗng dưng tôi rơi nước mắt: 

 

  Anh có biết không tôi đã khóc  

   Một chiều bên quán nhỏ cô liêu 

  Thoảng nghe ai hát “Rừng Lá Thấp” 

  Chợt thấy hồn đơn lạnh rất nhiều. 

  Bước đến gần anh tôi hỏi nhỏ: 

 -Anh là lính cũ phải không anh? 

  Anh cười chua chát rồi khẻ bảo: 

 -Là người thua cuộc, chẳng thành danh …  

                                                   ( Vi Vân ) 

      Ở trên chiến trường anh em đồng đội cùng sát cánh chiến đấu, giữa 

chợ đời lang thang tìm miếng cơm manh áo họ cũng không rời xa, 

nương tựa, dìu dắt nhau đi trên đoạn đường gian truân, đầy sỏi đá. 

Nhưng rồi họ nào được yên thân với những tháng ngày khốn khổ, cơ 

cực đó. Nhà cầm quyền Cộng Sản đã cấm nhặt không cho họ được xin 

ăn hay làm một hành động nào có tính cách kêu gọi sự giúp đỡ của 

người qua lại trên đường phố. Họ sẽ phải sống làm sao khi không còn 

khả năng để làm bất cứ công việc gì kiếm sống? Thật bi ai, thật não 



 

 

lòng! Sau nầy, cũng còn được một sự may mắn là nhờ các cựu quân 

nhân hải ngoại đã đứng ra tổ chức ngày Đại Hội “Cám Ơn Anh Người 

Thương Binh” do cựu nữ Trung Tá Hạnh Nhơn làm hội trưởng, sau 

nầy là cựu Thiếu Tá Thanh Thủy, hằng năm số tiền quyên góp trong 

kỳ Đại Hội cũng giúp đỡ rất nhiều cho các Thương Binh còn ở Việt 

Nam. Một hành động vô cùng cao đẹp, đáng vinh danh, đáng ca ngợi. 

     Riêng anh Quách Vĩnh Trường ngày đó, dù là Thương Binh anh 

cũng bị chánh quyền Cộng Sản gây khó khăn không ít. Chiếc xe đạp 

duy nhất của hai vợ chồng anh dùng để làm phương tiện mưu sinh 

hằng ngày cũng bị chiếm mất vì họ cho rằng chiếc xe đạp là tài sản của 

nhà nước vì đã nằm trong danh sách tài sản bị kiểm kê nhà anh. Họ 

còn hăm dọa không cho anh được bán bánh mì ở thành phố vì anh 

thuộc thành phần ác ôn, trí thức phản động, có nợ máu với nhân dân. 

Sau đó anh tự mua ống nước và chế ra một chiếc xe đạp đặc biệt có 

thể chở vợ con và hàng hóa buôn bán. Mỗi buổi sáng trên các ngã 

đường quanh Cư Xá Lữ Gia- 

Phú Thọ, hay chợ Nguyễn Tri 

Phương bà con gặp một cặp 

vợ chồng trẻ rao bán bánh mì 

trên chiếc xe tự chế, ai ai cũng 

cảm thương và hết lòng ủng 

hộ. Đôi vợ chồng người 

Thương Binh nầy vất vả như 

vậy mà còn phải cưu mang 

cơm áo cho cả một gia đình 

gồm: người cha mù lòa, mẹ 

bệnh họan, hai em nhỏ dại. Thật không thể tưởng tượng làm sao họ 

có thể sinh tồn trong cái xã hội đó được? 

  



 

 

   Thời điểm ấy cũng là lúc mà những người vợ của sĩ quan Quân Lực 

Việt Nam Cộng Hoà đang lâm vào tình trạng khốn khó, đau buồn nhất 

vì chồng họ bị đưa vào các trại tù Cộng Sản. Những người thiếu phụ 

chân yếu tay mềm chưa từng thích ứng với xã hội hỗ loạn, giành giựt 

bên ngoài thì làm sao có đủ sức chịu đựng, chống đỡ với mọi tình 

huống xấu có thể xảy ra? Một số chị em trước kia chỉ nương tựa vào 

người chồng, một số là công chức, giáo chức bị sa thải vì lý do lý lịch 

“vợ sĩ quan ngụy”. Các chị phải ra chợ, ra đường buôn bán tảo tần, làm 

thuê làm mướn đủ mọi cách để kiếm tiền nuôi con thơ dại và mua 

lương thực tiếp tế chồng trong chốn lao tù thiếu thốn. Những nỗi đau 

buồn, tủi nhục vì bị xã hội bạc đãi, vì lo lắng, thương nhớ chồng của 

các chị ai ai cũng biết. Đã có hàng trăm bài tự viết về “Vợ Người Tù Cải 

Tạo” của các chị em do nhật báo Viễn Đông xuất bản năm 2003 rồi nên 

ở đây tôi không nhắc nhiều đến các chị nữa.   

    Riêng anh chị Quách Vĩnh Trường dù gian lao khổ cực, mỗi sáng với 

tiếng còi te te của vợ và tiếng rao “ bánh mì nóng dòn” dễ thương của 

chồng đã cho thấy họ vẫn tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống đó. Sự 

chịu đựng, kiên trì, nhẫn nại của anh có được cũng nhờ vào tình yêu 

của người vợ Bồ Tát đã cho anh thêm nghị lực để vượt qua những 

ngày tháng tối tăm, một đoạn đường đi mịt mù xa thẳm đầy hiểm nguy 

gian khổ, đầy mưa gió bão bùng… Cuối cùng trời quang mây tạnh, gia 

đình anh cũng đến được bến bờ Tự Do năm 1986 theo diện “tị nạn 

chính trị” vì anh đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản ngược đãi nặng nề 

mặc dù do người em trai  bảo lãnh. 

     Quách Vĩnh Trường sống ở Bắc Mỹ được sáu tháng thì di chuyển về 

California do anh Nguyễn Hữu Thọ và các bạn cùng Khóa 20 Võ Bị bảo 

trợ và tận tình giúp đỡ. Tôi nhớ rất rõ ngày anh đến Los Angeles, lão 

gia nhà tôi đã ra phi trường đón anh, hai người ôm nhau mà cùng rưng 

rưng nước mắt. Người ta thường nói “nam nhân không bao giờ rơi lệ” 

nhưng chính mắt tôi đã thấy các anh ứa lệ. Thật cảm động và quý hóa 

thay nghĩa đồng môn, tình chiến hữu!  



 

 

     Sau khi ổn định đời sống ở Nam Cali, anh Trường lại tiếp tục ghi 

danh đi học. Lúc nào anh cũng nghĩ đến việc mở rộng kiến thức, tăng 

cường sự hiểu biết của mình, anh cho rằng học vấn bao la, hiểu nhiều, 

biết nhiều rất cần thiết cho cuộc sống của chính cá nhân mình và còn 

có thể giúp đỡ cho bạn bè. Anh cũng thành công như ý nguyện và đã 

lấy được một số chứng chỉ các ngành về Hội Họa, Mỹ Thuật, Design… 

     Cũng nhờ với những kiến thức thu thập được, Quách Vĩnh Trường 

đã giúp rất nhiều cho hội Võ Bị Nam Cali. Chỉ với bốn ngón tay còn lại 

anh đã từng vẽ hình ảnh cổng trường Võ Bị, trang hoàng sân khấu 

trong những lần Đại Hội Võ Bị toàn trường hoặc các khóa bạn. Anh 

layout sách, thiệp mời hay đặc san cho bạn bè khi cần đến. Ngoài ra 

anh có tài vẽ tranh lụa, tu chỉnh hình ảnh cũ hư mòn, đã giúp cho rất 

nhiều vị hết sức vui vẻ vì đã tìm lại được bóng dáng thuở hoa niên của 

mình. Rất nhiều niên trưởng, niên đệ của trường Võ Bị và các cựu 

quân nhân khác đã được anh làm những tấm ảnh ngày xưa tươi trẻ 

lại. Chính tôi cũng được anh tu sửa một số hình khi còn 17-18 tuổi, 

hình trông rất đẹp giống như vừa chụp từ tiệm mang về. 

    Bên ngoài ngôi nhà nhỏ xinh xắn của Quách Vĩnh Trường ở vùng 

Huntington Beach lúc nào cũng rực rỡ đủ sắc hoa. Những lần đến nhà 

anh tôi thường đi một vòng xem vườn hoa của anh trước tiên, mỗi 

mùa mỗi thứ hoa, đặc biệt là hoa Quỳnh và  hoa Lan, đủ màu đủ loại. 

Anh có biệt tài trồng hoa, anh chỉ cho tôi phương pháp trồng nhưng 

tôi không thể làm có kết quả giống như anh được. 

      Nhìn anh bây giờ, với cuộc sống hiện tại tôi quên mất anh là một 

Thương Binh bởi lẽ anh không thua kém anh em nào trong khóa về 

mọi mặt. Anh luôn đóng góp, giúp đỡ bạn bè còn kẹt lại ở quê nhà cũng 

như hậu duệ của khóa những lúc gặp khó khăn.  Thật đáng khâm phục, 

một người Thương Binh đã trãi qua bao thăng trầm dâu bể vẫn không 

để mất ý chí kiên cường, bất khuất và lòng vị tha, lòng nhân ái chưa 

bao giờ mờ phai trong tâm tưởng. 



 

 

    Những người trai như anh, những người đã được trui rèn, huấn 

luyện từ một ngôi trường danh tiếng bậc nhất Đông Nam Á: Trường 

Võ Bị Quốc Gia Việt Nam. Ngôi trường đã dạy, đã đào tạo những người 

học trò, những người con có lòng nhân ái, biết hy sinh, có trách nhiệm 

với non sông, tổ quốc, ngôi trường đã cho các anh sự dũng cảm, lòng 

tự tin, tự thắng để chỉ huy, không bao giờ gục ngã dù trong ý chí. Mong 

sao dù cuộc đời có trãi qua bao thăng trầm biến đổi, dù cuộc thế có 

điên đảo, đảo điên các anh vẫn luôn thương yêu, đoàn kết, quý trọng, 

bênh vực nhau, đừng bao giờ quay mặt, đừng bao giờ phản bội nhau 

để không hổ danh là những người trai xuất thân từ ngôi trường đầy 

uy tín đó! 

     Cho dù các anh đã nằm xuống trên mảnh đất quê hương, đã gục ngã 

trong chốn lao tù, đang lang thang trên các vĩa hè thành phố hay ở tận 

phương trời nào các anh vẫn luôn là niềm hãnh diện, niềm tự hào của 

Trường Mẹ. Nơi đó có ngọn đồi 1515 bốn mùa lộng gió, có đỉnh Lâm 

Viên mây phủ chập chùng, và còn đó tiếng chuông từ ngôi giáo đường 

ngày cũ mỗi sáng Chúa Nhật vẫn vang vang như kêu gọi, như nhắc nhở 

những người con lưu lạc bốn phương hãy nghĩ về, hãy nhớ về một 

thời cả phố phường Đà Lạt rực màu Alfa đỏ. 

Ôi, một thời gợi nhớ, gợi thương!  

Đà Lạt năm nào vẫn mộng mơ  

 Lâm Viên vạn kiếp mãi mong chờ 

 Alfa rực rỡ màu nhung nhớ 

 Võ Bị muôn đời đẹp ý thơ.   

          

VI VÂN – California. 

                                                      

 


