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Na-uy 20.08.2000 

Quân, Thịnh, Sinh, Phiên, Nghiễm ơi, 

Tao viết chung cho chúng mày vì lười, làm một cú cho tiện 

và nhất là chẳng có gì để nói riêng với từng thằng cả. 

Tao đã về đến cái xứ không có khỉ ho, không có cò gáy 

nhưng còn buồn thê thảm hơn nhiều. Mệt, phải đi làm ngay, 

trong nhà tao xào xáo đủ chuyện nên chán quá định không viết 

thư cho ai cả nhưng thôi đành phải làm “bổn phận” không có lại 

phải nghe chửi thối đầu. 

Thời gian tao ở Việt Nam phải nói vui lắm, vui với ông bà 

Cự, vui với chúng mày, vậy cho tao nói khách sáo một lần nhé: 

Cám ơn chúng mày rất nhiều! Tao còn vui nữa vì mặc dù mỗi 

thằng một hoàn cảnh, chẳng phải không khó khăn đâu, chúng 

mày vẫn phơi phới với đời. Thôi, có còn bao nhiêu thời gian 

Trời cho nữa mà không rong chơi với cuộc thế. 

Nhưng phải nói thật tao không thích hợp với cái xã hội “nhì 

nhằng, nham nhở, nhố nhăng, nhòe nhoẹt, nhớt nhát, nhi nhô” 

ấy nên không biết bao giờ mới lại về, ngoại trừ nhớ mấy em rất 

“nhí nhảnh, nhẹ nhàng”. Mà nay, nếu cái chuyện “hậu Việt 

Nam” của tao (với…) có gì “đang tiếc” chúng mày nên biết 

rằng tao đã xử sự không có gì trái với lương tâm, tao đã hoàn 
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toàn thành thật, thẳng thắn, không lừa dối, hứa hẹn gì với ai 

đâu. Dĩ nhiên cũng hơi buồn, nhưng biết làm sao được. 

Thịnh ơi, 

Tao nghĩ đến mày vừa bực, vừa thương, có mắng mày cả 

trăm trang giấy nữa cũng thế thôi. Vậy thì tao “năn nỉ” mày vậy: 

ít nhất lúc này mày chỉ nên nghĩ đến vợ mày dù vợ chồng mày 

trong cuộc sống có gì chăng nữa, tạm quên cái chuyện em này, 

em nọ đi. Tao rất buồn, rất tiếc chuyện vợ mày và cầu nguyện 

cho vợ mày nếu Trời cho chỉ có thế, xin cho vợ mày ra đi trong 

thanh thản. Tao không bao giờ quên bữa ăn vợ mày làm đãi tao 

hôm tao mới về đâu. Tao tiếc không chụp với vợ mày tấm hình 

nào, chỉ có một tấm thấy bóng vợ mày trong gương phía sau chỗ 

tao ngồi, tao quý lắm (thằng Quân tìm lại xem có không). 

Nghiễm ơi. 

Tao nhờ mày xem tử vi cho tao. Ông Cự đã xem nhưng có 

lẽ anh em trong nhà không tiện nói thật hết. Tệ, xấu đến đâu 

mày cũng nói nhé vì đời tao có lẽ sắp tới một bước ngoặt quan 

trọng đấy. Ngày giờ của tao: 18 tháng 11 năm Kỷ Mão, giờ Sửu. 

Đưa thằng Quân chuyển cho tao. Cám ơn “thầy”! 

Thôi nhé, giã từ những đêm Văn Cao, những đêm Thủy 

Trúc, những chiều Bình Quới. giã từ và rất buồn chia tay với 

Tâm, với Hương. Gửi lời thăm tất cả các bạn hữu khác. 

 

Tao 

(chữ ký) 

DƯƠNG KIỀN 


