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Thủy ơi ! Bây giờ mình có gọi tên Thủy đến 
nghìn năm thì lời nói của mình cũng chỉ đập vào vách 
núi rồi chìm vào biển khơi trước bãi Thùy Vân.  

Thủy đã đi, mà người ở xa biết trước, kẻ ở gần 
biết sau. Biết sau để rồi bàng hoàng run rẩy. Lòng vẫn 
không tin đó là thật mà vẫn quờ quạng điện thoại. Tay 
đưa trên phím mà số nọ nhảy sang số kia. Con số ngày 
xưa của Thủy là 0903.907.965 quá quen thuộc mà sao: 
mắt mờ chăng, tay run chăng ? Phải năm lần bảy lượt 
mới đúng. Đúng rồi lại hồi hộp ước mong sao nghe 
được tiếng Thủy ngày xưa “BC hả ? Khỏe không ?” 
Nhưng âm thanh đầu dây bên kia chỉ là tiếng nói 
nghẹn ngào của chị Hải – bà xã Thủy – Mình cũng 
khóc theo vì biết rằng Thủy đã mất, Thủy không còn 
trên cõi đời này. Đúng như tin Nguyễn Trọng Dzũng ở 
San José báo về lúc 5 giờ sáng Việt Nam. Rằng “Lưu 
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Ngọc Thủy đã mất lúc 21 giờ 30 ngày 03 tháng 10 
năm 2018”. 

Thủy ơi, nước mắt tuổi bảy, tám mươi đúng như 
lời thơ cụ Tam Nguyên Yên Đổ khóc cụ Dương Khuê: 
“Tuổi già hạt lệ như sương”. Phải rồi làm gì còn sức 
lực cương cường mà tuôn lệ đầm đìa như thời trai trẻ. 
Giọt lệ này mình khóc Thủy hôm nay, cũng tự dưng 
mà đến như dạo nào nghe tin Đào Khánh, Quốc 
Trường và Phúc Thành rồi Đỗ Lợi ngày ấy ra đi.... 

Thủy thân yêu,  

Mặc dù bao nhiêu năm bị bạo bịnh, thân xác mổ 
xẻ tơi bời, Thủy vẫn yêu đời, sống an nhiên tự tại. 
Thấm nhuần quy luật kiếp người là sinh - lão - bệnh - 
tử mà “tếu” với bạn bè rằng: Chẳng có gì phải lo sợ. 
Khi nào Thượng đế gọi đến tên, mình thì “Dạ, có con 
đây”. Tiếng dạ này thoải mái hơn nhiều tiếng dạ ngày 
xưa, bị Thầy gọi lên bảng truy bài !” 

Thủy ơi ! Chia tay không phải riêng mình mà chia 
tay với bao bè bạn đồng môn, đồng khóa. Bởi có một 
người đang kêu gọi chúng ta vào mùa Xuân Kỷ Hợi 
2019 này kỷ niệm 60 năm ngày ra trường. Thật vui và 
cảm động biết bao nếu 60 năm ngày ra trường của 
chúng mình thành hiện thực. Lúc ấy ký ức của tuổi 
mười tám đôi mươi không ít thì nhiều sẽ bùng lên rực 
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rỡ trên môi chúng mình tuổi đã trên dưới tám mươi. 
Thủy sẽ vuốt bộ râu đẹp nhất trong kỳ tổ chức “thi 
râu” của đám CVA59 đọc hai bài thơ “Chiếc lá sân 
trường” và “Trường xưa” cho bạn bè nghe.... và còn gì 
nữa nhỉ ? còn giờ sân trường vỡ chợ, chúng ta lại om 
sòm “tao trước, mày sau” chen vai thích cánh nhau 
mua cho được ly chè đậu đỏ của bác Tất nơi cuối sân 
trường. 

Nhưng hôm nay, bên bờ sinh tử với sức cùng, lực 
kiệt, mình tưởng như tiếng “dạ tâm linh” của Thủy vẫn 
bật lên niềm hân hoan từ bỏ được kiếp người. Hành 
trang mà Thủy đem theo có chăng chỉ là niềm u uẩn 
nhớ thương người vợ hiền héo hon, ròng rã đêm ngày 
bên giường bịnh trong cơn thập tử nhất sinh của Thủy. 
Mình tưởng như nghe thấy tiếng thở dài rất nhẹ tan 
vào bóng đêm, tan trong đôi mắt Thủy từ từ khép lại. 

Thủy đã vĩnh viễn ra đi. Ra đi để về cùng Tổ tiên. 
Ra đi để về trong vòng tay mẹ hiền. Về với tuổi thơ, 
với tháng ngày nhìn trời xanh rụt rè, bỡ ngỡ chưa dám 
một lần buông bàn tay mẹ.  

Mà Thủy ơi ! Mình viết ra như thế có thật không 
hay chỉ là dối lòng để quên đi ngày tháng mất nhau ? 
Bảo rằng quên ư ? Làm sao quên được khi trên bản tin 
vẫn liên tiếp những lời tiếc thương của bạn hữu gần 
xa. 
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Cũng chẳng làm sao quên được những tháng ngày 
vật vã K tư. Hai mươi mốt năm sau lại ở cùng lều. Ta 
tâm sự mới “trợn mắt” bảo nhau: “Hóa ra là đồng môn 
nhỉ!” Tính ra niềm vui hội ngộ cũng được 43 năm. Và 
hôm nay thì chúng ta thực sự chia tay. 

Từ đây, trên con đường dài hơn trăm cây số ta 
thăm nhau trong ngày xuân mới hàng năm, kể như 
chúng mình đã quên đường, mất dấu nhau rồi ! 

Đau đớn thay! Vĩnh biệt Lưu Ngọc Thủy của 
mình, của bao bạn bè yêu mến Thủy ! 

Xin lời mẹ gió đại ngàn vỗ về, ru giấc ngủ nghìn 
thu đón đứa con ngót trăm năm lưu lạc mới về.  

 
Sàigòn, 04.10.2018 

Từ Băng 

 


