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Thư anh Quân làm tôi thật bất ngờ vì ngày 11-9-

2019, anh Đỗ Văn Lý đã được Chúa gọi về, còn lại 6, 

7 cụ ngơ ngác tiễn đưa nhau, có cụ đi không nổi vì đã 

trên 80 cả rồi. Nhất là chỉ chưa đầy một năm, 5 ông 

bạn cố tri đã lần lượt ra đi. Bệnh tật như nhà tôi đã 

đành, các anh Đỗ Xuân Thắng, Đỗ Văn Lý, khỏe 

mạnh, tươi vui cũng bất ngờ rời bỏ cõi trần tạm bợ 

này như lời thơ nhà tôi diễn tả năm 2012 : Chu Văn 

An CVA59 

Bạn cũ hao hụt thêm 

Rã rời, rơi rụng dần.  

 Mà sao hôm nay 3-10-2019. Đúng 1 năm Thủy 

ra đi thì 4 bạn là Nhuận, Đậu, Thắng và Lý cũng đi 

theo. Mới ngày 9-9-2018, anh Lý còn tổ chức sinh 
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nhật, nhà tôi không dự được còn đòi cái chân giò, mà 

nay đâu còn sinh nhật cuối để bạn bè trêu ghẹo cả cái 

sước danh cụ Lý Toét. Anh Quân buồn bã quên cả 

báo tin buồn cho tôi.  

Lại nhớ lúc đọc thư anh Lý, đưa di ảnh của anh 

Thắng lên, tôi không tin vào mắt mình mà cũng 

không dám gọi điện hỏi anh Quân. Sau mới biết là 

anh Thắng về Mỹ, bệnh rồi mất bên đó, bên này các 

bạn không có địa chỉ, điện thoại liên lạc, gia đình lại 

không nhận phúng điếu nên cũng bó tay.  

Suốt từ năm 2012, anh chị Thắng cùng anh chị 

Quân hay ra thăm chúng tôi và anh Quyên, ngày càng 

thêm thân. Tết năm ngoái, anh chị Thắng đến trước 

nhà mới gọi điện, may sao chúng tôi vừa về kịp, hàn 

huyên rôm rả. Anh chị vừa về thì anh chị Quân tới. 

Đâu ngờ đó là lần cuối được cùng uống chung chén 

trà nóng với những nụ cười xuân rạng rỡ để rồi ngày 

4-10 đọc thư chia buồn của anhThắng, cầu cho linh 

hồn Thủy phiêu diêu miền cực lạc! 

Cảm động nhất là ngày anh chị Thắng và anh chị 

Quân hẹn ra thăm nhà tôi nhân lễ tạ mộ 100 ngày 

nhưng vì sự cố chúng tôi lại đến sau, để các anh chị 

phải chờ đợi, anh Quân mệt phải ghé vào nhà quen 

nghỉ, anh Thắng đã bầy hoa, trái lên và tâm sự với 

Thủy xong, xin phép về trước. Tôi và các cháu vô 
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cùng ân hận vì trời nắng, chỗ đứng chả có, nên đành 

thất lễ, đâu kịp nói năng chi. Và đến khi anh mất cũng 

phải chờ đến khi chị về lại Sài Gòn mới chia buồn 

được.  

Theo nhà biên niên sử Từ Băng, ngày 31-7-2018, 

cụ Lang Thang còn đến thăm, mừng sinh nhật thầy 

Đào Văn Dương vừa tròn 100 tuổi, cũng là thầy giáo 

dạy Toán của dân Trưng Vương chúng tôi. Cụ còn là 

nhà phong thủy nổi tiếng và nhà thơ với những vần 

thơ vui, dí dỏm, đã tặng hai chúng tôi những câu thơ 

nhớ đời: 

Gửi thư chẳng thấy thư đâu 

Chỉ thấy chàng Thủy vuốt râu ngồi cười 

Ngồi bên nàng Hải thật tươi 

Cô cậu hẹn đến mười mươi thì về.  

Bãi biển đông người 

Anh mang dù ghế 

Sẽ có người thuê 

Em may sì short 

Màu đỏ, màu xanh 

Màu vàng, màu tím 

Từ nhóc đến già,  

Thảy đều thuê hết 
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Đâu ngồi chờ chết 

Nhà giáo thêm nghề 

Nê na bãi biển 

Đâu phải nàm thuê.  

Thấm thoát đã qua 100 ngày của anh,xin gửi đến 

anh vài dòng tâm sự như một lời XIN LỖI MUỘN 

MÀNG.  

     
Vợ của LƯU NGỌC THỦY 

            (Gioãn Thị Minh Hải) 

 

 


