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Cho tới bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng được là bác 
Hà Bỉnh Trung đã bỏ chúng tôi ra đi vĩnh viễn. Tuy bác 
lớn tuổi nhưng bác rất khỏe, lưng vẫn thẳng băng, bước 
đi nhanh nhẹn. Dáng dấp hào hoa và quần áo lúc nào cũng 
đẹp đẽ chải chuốt. Tính tình bác rất trẻ trung, bác luôn 
vui vẻ hòa đồng với mọi người. 

Các bạn văn của tôi đều gọi bác là anh vì mọi người nghĩ 
trong văn đàn không phân biệt tuổi tác. Riêng tôi vì 
quen biết anh chị Ánh-Diệp, con của bác từ 1975, qua anh 
chị Nguyễn Phẩm Sơn nên tôi không thể nào gọi bác là anh 
được. 

Tôi liên lạc thường xuyên với bác vì tôi là một thành 
viên trong Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh 
Đốn do bác sáng lập và làm Chủ Tịch.Đồng thời tôi cũng 
cộng tác với những tờ báo có bác là Chủ Bút một thời 
gian dài như Cỏ Thơm, Văn Phong, Kỷ Nguyên Mới. 
 Tôi rất cảm phục bác, vì tính bác rất rộng lượng, không 
hay chấp nhất. Bác luôn cho đám hậu sinh chúng tôi những 
lời khen thưởng, khuyến khích, ít khi bác chê bai hay 



 

 

làm mất lòng ai. Riêng cá nhân tôi đã được bác dành cho 
những cảm tình đặc biệt. 
Cách đây 5 năm, bác tổ chức buổi LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM duyên 
nợ với thơ văn ở Hội trường lớn NOVA CAMPUS với hơn 400 
quan khách. 
Bác đã dành cho tôi cái vinh dự làm MC và nói những lời 
mở đầu buổi lễ. Tôi biết mình tài hèn sức mọn nên không 
dám lãnh trách nhiệm, viện cớ bác cũng đã có một MC 
chuyên nghiệp nổi tiếng là cô Hồng Vân từ Cali qua. 
Nhưng từ chối thế nào cũng không được. Bác nhất quyết 
bắt tôi phải làm MC cùng với Hồng Vân và nói những lời 
mở đầu về bác. 
Duyên nợ của bác với văn thơ gắn bó bền chặt và đằm thắm 
cho đến giây phút bác lìa đời. Đó là một điều rất hiếm 
quý và rất khó, không phải nhà văn nhà thơ nào cũng 
thực hiện được. 
Cuộc hôn phối của những cặp vợ chồng trong đời sống hàng 
ngày, kéo dài được 50, 60 năm tưởng đã khó, vậy mà thực 
ra còn dễ hơn sự kết hợp lâu dài của những người cầm bút 
với thơ văn. 
Bởi vì phần lớn Đàn bà Việt Nam có tình có nghĩa, dù 
chồng có già yếu, bệnh hoạn suy sụp, họ vẫn thương yêu 
và cố gắng giữ cuộc hôn nhân bền chặt để duy trì nền 
tảng gia đình cho các con các cháu. Nàng thơ nàng văn 
thì khác hẳn. Khi nguồn cảm hứng đã cạn, người cầm bút 
không còn sáng tác được nữa, thì tơ duyên với thơ văn 
phải đứt đoạn, không có cách gì níu kéo được. Sự nghiệp 
văn chương phải kết thúc. 
Với số tuổi ngoài 90 mà tâm trí vẫn sáng suốt, nguồn cảm 
hứng vẫn còn lai láng, làm thơ dễ dàng, nhanh và hay 
như bác thật quí vô cùng. 
Bác là người thơ có trái tim trẻ mãi không già. Xin hãy 
nghe bác tâm sự: 

Ai hỏi xuân xanh ta chỉ cười 

 Người thơ chỉ có tuổi đôi mươi. 



 

 

 Tim non sống trẻ và mơ trẻ 

Giữ mãi tình yêu đẹp suốt đời. 
 
Bác diễn tả quan niệm về cuộc sống tình cảm ở tuổi hoàng 
hôn của cuộc đời như sau: 

 Cuối đời càng thấy yêu đời 

Cách xa, càng thấy yêu người cách xa 

 Cuối đời càng thấy yêu nhau 

 Thời gian trôi chảy ngàn sau vẫn còn 

Tình trường là giấc mộng con 

Tương tư là nhớ mỏi mòn không thôi 

 Tình quá phải không thưa quí vị? Xin nghe tiếp Bác nói 
về Tình yêu 

 Cuối đời yêu có tình nào không đẹp 

 Đánh dấu những ngày chót vẫn yêu nhau 

Con tim nhỏ dù khả năng hạn hẹp 

 Phải có tình yêu để giữ nhịp mau. 

 Ngoài Tình yêu lãng mạn qua thơ văn,  tâm hồn bác còn 
gắn liền với tình yêu quê hương Việt Nam thật thắm 
thiết.Bác luôn luôn muốn bảo tồn văn hóa Việt. Bác đã 
thành lập câu Lạc Bộ văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh 
Đốn và sau đó có sáng kiến thành lập Nhà Việt Nam để làm 
trung tâm sinh hoạt cho người Việt Quốc Gia ở vùng Thủ 
đô Hoa Kỳ. 
Bác cùng các thành viên trong Câu Lạc Bộ Văn học nghệ 
thuật đã cố gắng gây quỹ thành lập được giai đoạn đầu của 
Nhà Việt Nam. Tuy nhiên còn chưa được hoàn tất như ý 



 

 

nguyện, bác đã đột ngột ra đi làm tất cả chúng tôi hụt 
hẫng và thương tiếc vô cùng. 
Những giây phút cuối cùng của bác, Nhà Việt Nam vẫn còn 
đậm nét  trong tâm tưởng. Bác dặn dò con cháu: tặng cho 
quỹ Nhà Việt Nam tất cả tiền phúng điếu. 

 Bác ơi, xin bác phù hộ cho ngôi nhà Việt Nam của chúng 
ta sớm được hoàn tất, để con cháu chúng ta có nơi chốn 
sinh hoạt, tiếp tục duy trì văn hóa Việt Nam trong cuộc 
sống lưu vong trên xứ người. 

 Xin cảm tạ bác đã dành cho cháu những cảm tình đặc 
biệt. Bác cháu mình có hai điểm rất hợp với nhau, cùng 
yêu quê hương Việt Nam tha thiết và cùng có chung quan 
niệm về làm thơ Tình.Đọc những bài thơ Tình dang dở ướt 
át của cháu, Bác luôn tâm đắc và cho những nhận xét ưu 
ái. 
Cháu không bao giờ quên lời khuyến khích của bác "Làm 
Thơ Tình là phải ướt át, không ướt át sao gọi là thơ 
TÌNH được? Ngày nào còn làm được thơ Tình là tâm hồn 
mình còn trẻ trung. Ngườithơ không bao giờ già " 

 Ước mong bác vẫn tiếp tục là nhà thơ trẻ mãi không già 
nơi tiên cảnh. Cầu chúc bác sẽ tiếp tục những ngày thật 
hạnh phúc bên bác gái.  
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           trong ngày Tiễn Biệt Bác 29 Tháng 4 Năm 2012.  
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