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Lang Thang  

Trong Cõi Bạn Bè 

 

THỨ HAI 18/3/2019  

 5 giờ sáng từ bệnh viện Houston Thắng gửi email 

cho Ấn, Dzũng, Quân, Ru, vắn tắt : 

Quân, 

Thắng cấp cứu vào Bv Tim, lúc tỉnh dạy, biết sơ khởi 

phút nguy hiểm đã đi qua. Báo cho tụi mày biết. Tao 

mệt quá. 

 Ru cấp tốc hỏi thăm, Thắng vẫn vui đùa trả lời : 

Tao phải nằm dây không biết đến ngày nào, chữa 

xong các bệnh lặt vặt, lại thông tim tiếp nữa rồi mới 

được về !!! 

Hi hi hi 

Tao chỉ muốn cho 4 thằng mày biết thôi nhé  

Lang thang 
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 Lại Quốc Ấn hỏi Thắng : 

Mày cho 4 thằng tao biết là đủ rồi, vì mỗi thằng tao 

tin cho 10 thằng không ghét mày biết. Vậy là 40 

thằng, cũng đủ nữa rồi ! 

Cứ tĩnh dưỡng đi, mày còn đọc và viết meo có dấu là 

cũng yên tâm chứ tay chân suội lơ mới đáng lo.  Mày 

yên trí sau khi thông mạch máu là mày hết mệt ngay.  

Nếu BS làm càng sớm càng tốt. 

Hì Hì Hì, 

GL 

 NT Dzũng viết cho Thắng : 

Tao đã báo tin cho 3 tên ở Houston biết (Trân, Minh, 

Dỵ, thiếu LV Bảo vì tao ... quên) cùng với LD San, 

PĐ San và PH Độ. Vợ chồng ĐT Lễ biết vì tao điện 

thoại nhờ hỏi tin từ con gái mày. Chưa thông báo trên 

CVA59.  

Như vậy là đếm vừa đủ 10 đầu ngón tay. Hì hì !!! 

Tao muốn Dỵ biết vì Dỵ có thể cho second opinion 

khi cần. Và chính Dỵ cũng đã trải qua một lần kinh 

nghiệm giống như mày 

Dzũng 

 19:47pm NT Dzũng viết : 

Các bạn, 

Moa đã nói chuyện với con gái Thắng sau khi cháu 

vừa từ bệnh viện về. Cháu cho biết, ĐX Thắng được 
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đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Houston,  tối 

thứ Bảy 16/3 sau khi có dấu hiệu khó thở. Tại bệnh 

viện, bạn ta được chẩn đoán là bị nghẽn động mạch 

tim.  

Theo cháu Khánh Ly cho biết, chiều nay Thắng mệt 

nhiều hơn (khi sáng còn có thể gõ ipad), thở khó 

khăn, Thắng phải thở bằng máy.  

Phương thức điều trị dự trù là đặt stent, có thể ngày 

mai bệnh viện sẽ tiến hành, chứ chưa dự trù làm by-

pass. 

Tuy Thắng dặn là hạn chế phổ biến, nhưng cháu Ly 

nói nếu có các bác vào thăm chắc bố cháu sẽ vui. Moa 

có nói với cháu là bác Dỵ là bác sĩ, đã trải qua một 

lần minor stroke, có thể chia sẻ kinh nghiệm và cố 

vấn cho bố cháu khi bệnh viện đề nghị các phương 

pháp chữa trị. Nghe vậy, cháu Ly rất mừng, cho moa 

địa chỉ bệnh viện và số phòng của Thắng như sau : 

West Houston Medical Center 

12141 Richmond Ave, Houston, TX 77082 

ICU lầu 2 phòng 9 

Bạn NT Dỵ hẹn sẽ vào thăm Thắng và cho chúng ta 

biết thêm chi tiết về tình trạng của Thắng đầy đủ hơn. 

Cầu chúc cho bạn ta thật nhiều may mắn được chữa 

trị và hồi phục nhanh nhất, hầu tiếp tục nhịp bước 

lang thang bấy lâu nay. 

NT Dzũng 
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 20:37pm Nguyễn Văn Trân hồi âm : 

Các bạn thân mến 

Sáng nay moi vào thăm Thắng lúc 11:30 am, Thắng 

tỉnh táo và còn dặn moi "đừng báo cho ai biết, tao sẽ 

mệt nếu chúng nó gọi hỏi thăm". 

Hồi 18:00 giờ Dỵ có gọi cho moi lúc moi đang lái ma 

maison trả lời điện thoại có nói sơ sơ và có cho Dỵ 

biết moi đã vào thăm Thắng ở phòng  ICU #9 West 

Houston Medical Center. Moi nói Dỵ là sẽ vào thăm 

ngày mai. 

Sẽ tin cho các bạn ngày mai. 

Tạm thời không nên điện thoại cho đến khi có lệnh 

mới! (hì hì) 

 Nằm trong bệnh viện, bạn bè thăm hỏi, Thắng vẫn 

vui đùa trả lời : 

Tao phải nằm dây không biết đên ngày nào chữa xong 

các bệnh lặt vặt,  lại thông tim tiếp nữa rồi mới được 

về !!! Hi hi hi 

Lang thang 

THỨ BA 19/3/2019 

 11:25am Nguyễn Tiến Dỵ viết cho NT Dzũng : 

Dear Dzung, 

Da den tham ban ta CVA59 Do Xuan Thang, tai ICU 

West Hoiuston. Tinh tao, an uong binh thuong, dang 

cho de lam procedure. 
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May man la o thoi diem nay, procedure ma Thang can 

va se duoc lam trong tuan nay co ten la Non Invasive 

Aortic Replacement. 20 nam truoc, de lam Aortic 

Replacement, phai lam open heart surgey voi tu vong 

5% o nguoi lon tuoi. Gio day, voi TAVR, tuc Non 

Invasive Procedure, rat nhe nhang, khong mo tim, ma 

chi rach mot vet nho o ben tuc inguinal area, va benh 

nhan se ve nha sau 48 gio. Tom lai, ban ta DXT se 

can duoc thay Aortic Valve, nhung voi ky thuat moi 

Non-Invasive. 

Vai hang thong bao de cac ban CVA59 biet va cau 

nguyen cho Thang som binh phuc. 

Nguyen Tien Dy, CVA 59 

Houston, TX 

 11:20am Dzũng hồi âm : 

Dỵ thân, 

Theo moa hiểu thì như vậy là Thắng sẽ được thay van 

động mạch chủ (aortic valve replacement) chứ đâu 

phải là gắn stent/baloon như tin tức của cháu Khánh 

Ly cho moa biết hôm qua. 

Và như vậy thì nguyên nhân đưa đến tình trạng của 

Thắng là gì? đâu phải Thắng bị stroke? 

Dzũng 

 12:48pm Dỵ giải thích thêm : 

Dear Dzung  



 

126   Cuối Đời Nhìn Lại 

ĐXT có bệnh gọi là Aortic valve Stenosis. Bệnh đã có 

sẵn lâu rồi, bây giờ mới đến giai đoạn có triệu chứng: 

mệt, khó thở, tim đập nhanh. Chiều nay, họ sẽ làm 

cardiac catheterization để chụp hình valve tìm, để 

định bệnh chính xác, trước khi thay Aortic valve. 

Thang không bị stroke. 

Hiện nay, ở người già, 90% aortic valve replacement 

đều là non invasive, nhe nhang, mau binh phục hơn 

Open Heart Cardiac Valve Replacement. 

Dy 

   13:08pm Dzũng viết cho các bạn  

Thân chuyển đến các bạn những tin tức chính xác về 

việc điều trị của bạn ĐX Thắng qua nhận xét của bạn 

Nguyễn Tiến Dỵ sau khi vào thăm ĐX Thắng tại bệnh 

viện. 

Điểm chính là bạn Thắng phải vào bệnh viện vì mắc 

một chứng bệnh đã có từ lâu, chứ không phải stroke 

hay heart attack như tôi đã loan tin sai (NT Dzũng’s 

fake news !!!). 

NT Dzũng 

THỨ TƯ  20/3/2019 

  7:51pm NT Dzũng gửi mail : 

Các bạn thân, 

Trưa nay tôi nhận được message dưới đây của bạn 

Nguyễn Tiến Dỵ. 
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Vừa rồi tôi 

đã nói 

chuyện với 

con gái 

Thắng, sau 

khi cháu ở 

bệnh viện 

về. Cháu 

cho biết 

Thắng và 

gia đình đã 

quyết định 

làm theo 

khuyến cáo của bạn Dỵ, nghĩa là yêu cầu chuyển sang 

bệnh viện Hermann Hospital để làm AVR chứ không 

chọn giải pháp open heart by-pass surgery như bệnh 

viện West Hosuton (nơi Thắng đang nằm) đề nghị. 

Hiện còn chờ bên Hermann sắp xếp chương trình, sẽ 

chuyển qua. 

Các cháu rất cám ơn bác Dỵ đã cho ý kiến chuyên 

môn. Nếu không có ý kiến của bác Dỵ, các cháu chỉ 

nghe một chiều, theo đề nghị của West Houston để 

giải phẫu open heart surgery thì với số tuổi của Thắng 

là chuyện lớn. 

Tôi cũng nhờ cháu nói với Thắng là bạn bè đều nóng 

lòng thăm hỏi, nhưng biết là chưa phải lúc để điện 
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thoại nói chuyện với Thắng. 

Cầu chúc bạn ta thật nhiều may mắn.  

NT Dzũng 

THỨ BẢY  22/3/2019 

 6:04am Trần Ngọc Quân viết : 

Ấn Dzũng ơi,  

Sáng nay cà-phê bỏ túi ngày thứ 7 hàng tuần, Chủ đề 

chính là bàn về trái tim không ngủ yên của cụ Thắng, 

Xem ra các cụ đều hồi hộp vì thằng nào cũng biết cái 

này mà nó ngủ thì mình cũng ngủ luôn như thằng 

Sinh ngày xưa … 

Kết luận : Tuổi này sao cứ hỏi nhau : “Sao... sao làm 

sao?” Chán bỏ mẹ,  

BC 

CHỦ NHẬT 24/3/2019 

 Sáng sớm 12:48am (giờ CA) Quân “3 Cụt” viết 

cho Ấn và Dzũng : 

Ấn ơi, 

Nửa đêm về sáng hôm qua tao có viết cho mày đúng 

như các cụ nói : đêm dài lắm mộng. Đấy là nỗi ám 

ảnh về việc mổ tim của thằng Phạm Thế Sinh  vào 

năm 2009. Sáng lên bàn mổ tại một bịnh viện tim liên 

danh cao cấp ở Quận 7 Saigon và chiều bạn bè nghe 

tin nó mất qua Huy râu. Chắc mày cũng biết loáng 

thoáng qua nhóm này gồm các cụ Ngô Cảnh Loan, 
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Huy râu, Lê pháo thủ, Bob Niết, Nguyễn Như Tín, 

Nguyễn Văn Thục ... cái thời mà bọn mình 56, 57.... 

cắm đầu cắm đít học thì các vị này đã đầy mùi son 

phấn. Lịch sử nhóm này đều lấy họ Văn làm đầu, … 

Và cái lo chính là ĐXT sắp  thay van tim, tao cứ bị 

ám ảnh sự ra đi của thằng Sinh dạo trước quá. Nhất là 

kỳ này về nó rất thích tổ chức gặp bạn bè cũ bọn 

mình. Bắt tao phải ra thăm mộ thằng Thủy cách SG 

hơn 100 cây số. Nay nhìn hình nó nằm thở như thằng 

Lợi, thằng Thành ngày xưa tao lại nghĩ ... “Con chim 

trước khi chết buông tiếng kêu thương. Người trước 

khi mất, nói lời yêu thương, thành thật” 

Mong sao bọn mày đừng yêu thương tao nhé để tao 

khỏi buông tiếng kêu thương,  

Quân,  

 15:57 pm NT Dzũng viết cho LQ Ấn, PH Độ, TN 

Quân, PĐ San : 

Trưa nay tao text với cháu Khánh Ly, con gái Thắng : 

- Dzũng hỏi: Tình trạng bố cháu hôm nay thế nào. 

Vẫn còn chờ Hermann hospotal làm surgery schedule 

rồi mới chuyển phòng hay sao? 

- Khánh Ly trả lời: Bố cháu vẫn ở West Houston, vẫn 

chờ bên kia có phòng mới chuyển qua được. Cháu 

ngày nào cũng hỏi để đưa bố cháu đi. Hôm này bố 

cháu đỡ hơn một chút bác,. 
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 20:38pm Dzũng viết thêm cho Ấn và Quân : 

Nếu thằng Thắng được chuyển sang bệnh viện 

Hermann Hospital thì tại đấy có bác sĩ và phương tiện 

để “thay van tim không cần giải phẫu mở” (NSAVR). 

Tao đọc giải thích tại đây:  

https://khoahoc.tv/lan-dau-tien-tren-the-gioi-thay-

van-tim-khong-can-phau-thuat-mo-97786 

tao thấy xác suất rủi ro con tim không đập trở lại để 

rồi con người đi luôn (như thằng Sinh) là rất thấp. 

Hãy cầu cho thằng Thắng được chuyển kịp thời sang 

bệnh viện Hermann. 

THỨ TƯ 27/3/2019 

 14:01pm NT Dzũng viết cho các bạn CVA59 

Các bạn, 

Sáng nay cháu Khánh Ly cho biết Thắng đã được 

chuyển qua bệnh viện Hermann Hospital để làm 

NAVR thay vì giải phẫu by-pass tại West Houston 

Medical Center là nơi mà Thắng đã nằm điều trị từ 10 

ngày nay. 

Bạn Chu Trí Lệ giới thiệu vào đọc bài viết về phương 

pháp NAVR tại đây: 

https://khoahoc.tv/lan-dau-tien-tren-the-gioi-thay-

van-tim-khong-can-phau-thuat-mo-97786 

  Trước đó, Dỵ gửi email dưới đây cho Ấn: 

Dear An, 

https://khoahoc.tv/lan-dau-tien-tren-the-gioi-thay-van-tim-khong-can-phau-thuat-mo-97786
https://khoahoc.tv/lan-dau-tien-tren-the-gioi-thay-van-tim-khong-can-phau-thuat-mo-97786
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This AM, at 6 AM, DXT was transferred to CV/ICU 

at Hermann, bed 12, awaiting MD decision and 

scheduling for Aortic valve replacement surgery. 

Hopefully, he will meet their criteria for a lesser 

procedure TAVR which is more easy on elderly 

patients. 

I will keep CVA informed on any new developments 

Sincerely, 

Nguyen Tien Dy  

THỨ SÁU 29/3/2019 

 19:05pm NT Dzũng chuyển đến các bạn CVA59 

text messages với cháu Khánh Ly: 

Dzũng: Tình trạng hôm nay của bố con thế nào ? Đã 

làm AVR chưa ? hoặc đã lên chương trình khi nào 

làm ? 

Khánh Ly: Dạ bác trong tuần sau bố cháu mới làm 

nhưng bs chưa quyết định ngày nào. Nếu có ngày 

cháu sẽ cho bác biết. Cám ơn bác. 

Dzũng: Thế bố cháu khỏe chứ? Ăn ngủ bình thường 

không? Có còn phải thở bằng oxy không? 

Khánh Ly: Dạ khỏe hơn, không còn thờ oxy nữa bác. 

THỨ BẢY 30/3/2019 : một ngày Thắng hoàn toàn 

tỉnh táo khỏe khoắn, email qua lại với các bạn.  

 12:57pm Đỗ Xuân Thắng viết : 

Tao qua Bv này 4 ngày thấy sức khỏe khá hơn.  Họ 

nói tuần sau sẽ thông tim. Đã gặp bs Tom Nguyễn. 
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 13:05pm ĐX Thắng viết cho Khải Lùn : 

Cấm ơn Nùn dã hỏi thăm 

 13:21pm  Dzũng viết cho Thắng : 

Qua bên này mày thấy khỏe hơn, một phần cũng là do 

mày thấy đỡ lo hơn, khi áp dụng phương pháp phẫu 

thuật mới. Tinh thần lạc quan hơn, vững tâm hơn sẽ 

thấy khỏe hơn. 

Tốt lắm. Cứ thế, ăn no ngủ ngon, chờ ngay "cạo lò",  

Ngày xưa nếu đi vélo solex mày phải biết từ ngữ này. 

Dzũng 

 13:59pm Ấn “bồi” thêm cho Thắng : 

Thời đại A Còng @ nó không còn cạo lò mà nó gọi là 

thông cống ! Cạo hay thông cũng là chuyện nhỏ, mày 

cứ yên tâm ! Tháng tới đi lang thang được rồi ! 

GL 

 19:31pm Thắng trả lời Ấn : 

GL nhiều  trò. Hi hi hi 

Lang thang 

 20:12pm Thắng viết cho Ấn sau khi nhận được 

email Ấn viết cho Nguyễn Lãng Uyên : 

A ha ! Không ngờ GL-QLL xuất khẩu thành thơ quá 

hay. 

Cứ thế nhé 

Lang thang 
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(Đây là bài thơ LQ Ấn gửi cho Nguyễn Lãng Uyên 

kêu gọi “Quan Đốc Uyên” ghi tên tham dự Hội Ngộ 

60 Năm CVA59  

Về đây nghe anh, về đây nghe anh 

Về đây mặc áo blouse đi dép Nhật  

Kể chuyện tình bằng quả trám xanh 

Kể chuyện tình bằng hạt Cialis  

Kể chuyện tình bằng giọng nuối tiếc 

Và về đây nghe lại tiếng Quảng 

Trong lúc lệ đã đầy vơi !) 

 20:52pm Thắng viết (nhân đọc bài “Lịch sử trường 

Chu Văn An” do Nguyễn Lãng Uyên gửi) : 

Khoảng 4, 5 năm đã có một môn sinh CVA khoá 75 

viết và gửi về hội Bưởi-CVA hắn có đưa tao dọc. Bút 

hiệu hắn Nam Sơn, … (đến đây thư bị đứt ngang, 

22:15pm Thắng viết tiếp) 

Tao đang vỉết tay run bỏ dở 

Hắn trong ban biên tập nguyệt san ĐẸP ở Houston.  

Lang thang 

CHỦ NHẬT 31/3/2019 

 12:14pm Dzũng báo tin tới các bạn : 

Thân chuyển đến quý bạn email của bạn Đỗ Xuân 

Thắng gửi từ bệnh viện, cho biết tin tức về tình trạng 

sức khỏe của bạn ta : 
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- Đã được chuyển từ West Houston Medical Center 

qua Hermann Hospital, để thực hiện thay van tim 

AVR theo phương pháp non invasive, thay vì phải mổ 

banh ngực. 

- Đã ăn ngủ bình thường và ngồi gõ mail trên iPhone. 

Mừng cho bạn Thắng. Chúng ta chờ đón tin vui trong 

tuần tới 

NT Dzũng 

Sau khi đọc được mail do chính Thắng viết, nhiều 

bạn đã gửi thư chúc mừng: Nguyễn Mạnh Hiền 

“A”, Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Đình Thức, Phạm Đình 

San 

THỨ HAI 1/4/2019  

 13:34pm Thắng viết cho Nguyễn Tiến Dỵ : 

Anh chị Dỵ, 

Cám ơn anh chị rất nhiều, dã giúp ý kiến chữa trị 

bệnh tình của tôi cho các cháu, còn giới thiệu Bs Tom 

Nguyễn nhận điều trị cho tôi. Hiện tình tôi khá hơn 

trước nhiều. 

Tôi rất hãnh diện tinh thần yêu thương của anh chị 

nói riêng, 59/CVA nói chung. 

Thân mến  

Đỗ Xuân Thắng 

 19:43pm Dzũng viết : 
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Chiều nay, Trân Lùn vào thăm Thắng, nó gọi phone 

và chuyển máy cho Thắng nói chuyện với tao. Nghe 

giọng nó bình thường chứ không thều thào của người 

hụt hơi. Nó cho biết, ăn uống bình thường, trên người 

không gắn dây nhợ gì hết.  

Nó tinh như ma. Qua vài câu, nó hỏi tao : sao hôm 

nay cái giọng mày uể oải, nghe yếu quá vậy. Tao phải 

giã lả, là cũng có chuyện lình xình, cho nó khỏi thắc 

mắc. Nó cảm động khi vợ vhồng Dỵ, rồi chiều nay là 

vợ chồng Trân vào thăm. 

Nó chưa biết ngày nào làm phẫu thuật. Nhưng không 

có vẻ gì là sốt ruột nôn nóng cả. Nghĩa là vững tin 

lắm.  

Mừng cho nó. 

Dzũng 

THỨ TƯ 3/4/2019  

 11:14am cháu Khánh Ly gửi tin nhắn cho Dzũng : 

- Bác, Bố chàu làm thông tim chiều hôm qua. Mọi 

chuyện tốt. Cháu mừng lắm bác. 

- Cám ơn cháu cho biết tin mừng. Mừng lắm ! Để 

bác thông báo cho các bạn của bố cháu   biết. Hôm 

nay chắc bố cháu đã tỉnh. Có cần thở oxy không ? 

- Bố cháu còn mệt nhưng không cần thở oxy nữa… 

- Tốt lắm. Khi nào bố khỏe, có thể đọc mail, cháu 

nói bố mở máy ra đọc thư của bạn bè khắp nơi. 
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- Dạ cháu cám ơn các bác hỏi thăm bố cháu. 

 12:31pm Dzũng chuyển tin của cháu Khánh Ly tới 

các bạn CVA59.Các bạn gửi thư chúc mừng Thắng: 

Lê Duy San,Nguyễn Đình Phương “GT”, Phạm Hữu 

Độ, Phạm Đình San. Nguyễn Tiến Khải, Lế Thế Hiển 

gửi 4 câu thơ mừng Thắng: 

Nay tim Ông lại yêu đời 

Đôi chân bay nhảy tung trời hơn xưa 

Bạn bè lại đón lại đưa 

Tụm nhau bia bọt – Toujours Nát bàn ! 

TỐI THỨ HAI 8/4/2019  

Emails trao đổi giữa NT Dỵ và NT Dzũng 

 20:51pm Dzũng viết : 

Dỵ ơi, 

Chiều nay moa text với cháu gái ĐX Thằng, cháu cho 

biết Thằng vẫn còn nằm trong bệnh viện, chờ ngày 

mai “làm van tim nữa mới xong (nguyên văn)”. Moa 

hỏi lại, có phải như vậy là bố cháu cần 2 phẫu thuật: 

tuần trước là "thay van tim" AVR, và ngày mai là 

thông động mạch bằng cách đặt stent. Nhưng có vẻ 

như cháu nó không rành lắm.  

Vậy toa có biết ngoài vụ AVR hôm trước, Thắng còn 

cần làm thêm phẫu thuật gì nữa vậy?  

Dzũng  
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 21:13pm Dỵ trả lời Dzũng : 

Dear Dzung, 

Thắng làm cardiac catheterization tuần trước để đo 

valve tim, và tuần này, ngày mai, mới có valve mới 

đúng measurement đặt vào. Phúc chủ may thầy, hy 

vọng mọi sự sẽ tốt đẹp.  

Thân mến,  

TB: sẽ đến thăm Thắng vào Wednesday 

 21:55pm Dỵ viết thêm: 

Dear Dzũng, 

BS của Thắng báo cho moa qua email rằng Thắng có 

một tumor mass behind the trachea, chưa biết là lành 

hay malignant, vì sẽ làm biopsy. 

Hy vọng là bướu lành. Dù sao, cũng là thêm một mối 

lo. 

Thân, 

Dỵ 

THỨ NĂM 11/4/2019 

Trao đổi text message giữa cháu Khánh Ly và Dzũng: 

- Bố cháu đã thay van chưa? Tình trạng hôm nay thế 

nào? Bác chờ nhận tin vui phẫu thuật thành công. 

- Dạ, chương trình lại đổi qua hôm nay mới làm. 

Không biết có còn thay đổi nữa không> Bệnh viện cứ 

kéo dài bác ạ. 
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- Có thể vì cơ thể bố cháu chưa sẵn sàng nên bác sĩ 

chờ bố cháu khỏe hơn. 

- Dạ, càng kéo dài bố cháu càng mỏi mệt thêm bác 

ơi. Họ nói vì có đông bệnh nhân cũng làm như bố 

con. 

- Cầu cho mọi chuyện của bố cháu được mau chóng 

suôn sẻ. 

- Dạ, cám ơn bác. 

THỨ HAI 15/4/2019 

 20:47pm Dỵ viết cho Dzũng : 

Dear Dzung, 

Ban ta DXT da duoc 

lam valve replacement 

va thong mot Dong 

Mach Tim tuan truoc. 

Tinh trang rat kha 

quan. Bs cho biet moi 

su dien tien thuan loi.  

Da gui hinh va video, 

de CVA 59 thay dung 

nhan tuoi vui cua ban 

ta, 

Than, 

Dy, CVA59 
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(Địa chỉ link vào YouTube coi video clip do anh chị 

NT Dỵ ghi lại : https://youtu.be/ip5uCQq8GYw) 

Ghi chép lại một đoạn đối thoại của Dỵ và Thắng 

trong video clip: 

- (Dỵ) Toa muốn nói gì với CVA59 thì nói đi. Moa 

gửi cái này cho Dzũng nó gửi cho tất cả mọi người. 

- (Thắng) Dzũng, Mày nói giùm tao các anh em 

CVA59 bây giờ thì tao cũng khỏe. Sức khỏe của tao 

thì bây giờ coi như 8 phần 10 rồi (cười). Tao chờ cho 

cái phổi hết nước thì tao mới về được. Thế thành ra 

tao phải nằm lại chờ cho khỏe thì tao sẽ về. 

Được tin từ Dỵ, các bạn gửi thư chúc mừng Thắng: 

Phạm Hữu Độ, Ngô Thế Hoành, Lê Thế Hiển, 

THỨ SÁU 19/4/2019 

 21:23pm Dzũng viết cho Ấn và Quân sau khi Quân 

nghe tin “hành lang” là phổi và thận của Thắng 

không ổn : 

Hôm 16/4 con gái Thắng cho biết Thắng bị phổi có 

nước nhưng không có gì trầm trọng, Rồi NT Dỵ vào 

thăm, chụp hình và quay video, Thắng nói chuyện 

giọng rõ ràng chứ không phều phào.  

Chiều qua Bảo "râu" phone cho tao, Bảo nghe tin qua 

Trân lùn nói rằng, Thắng bị xuất huyết bao tử. Tóm 

lại là nó còn linh tinh lắm, nhưng cụ thể thế nào thì 

https://youtu.be/ip5uCQq8GYw
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không rõ. Để mai tao hỏi Ng Tiến Dỵ xem sao vì Dỵ 

thường xuyên vào thăm Thắng. Nó là bác sĩ ở thành 

phố đó nên có thể vào cả những nơi không cho người 

ngoài vào thăm. 

Dzũng 

THỨ BẢY 20/4/2019 

 19:59pm Dzũng báo cáo với các bạn về tình hình 

sức khỏe ĐX Thắng : 

Các bạn thân, 

Như các bạn đã 

nghe nói, ĐX 

Thắng được thay 

van tim tuần trước. 

Kết quả thành 

công. Nhưng đến 

nay vẫn còn phải 

nằm bệnh viện vì 

có hai biến chứng, 

như trong message 

bạn NT Dỵ gửi cho 

tôi trưa nay 20/4.  

NT Dzũng 

THỨ HAI 22/4/2019 

 8:48am Dzũng chuyển tới các bạn CVA59 text 

message ngày 21-4 của Nguyễn Tiến Dỵ: 
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"Bạn ta Thắng đã khá hơn hôm qua, đã không còn 

ống thở, không còn ống hút bao tử và đang bình phục 

tốt, theo như tin tức từ cháu Vũ. 

Vậy triển vọng bình phục rất tốt" 

THỨ SÁU 26/4/2019 

 11:48am-Apr. 26, 2019 - Email của con gái Thắng 

gửi NT Dỵ : 

Hi Bac, we just got the update from the Doctor that 

our dad’s kidney is not doing well, if things doesn’t 

get improve he might need to be on dialysis. Also 

there is a blockage with his liver’s bile ducts might 

needs to be drained, the bleeding is intermittently... A 

rectal tube was placed in as well due to his frequent 

diarrhea because of the medication he’s on trying to 

flush out the high ammonia in his system started since 

yesterday  

 14:29pm Dzũng báo cáo với các bạn : 

Chuyển các bạn tin không mấy vui về tình trạng ĐX 

Thắng từ con gái Thắng  

-  Thận suy. Nếu tình trạng không khả quan, sẽ phải 

lọc máu. 

-  Ống dẫn mật bị nghẽn. 

- Phải đeo ống tháo chất thải vì tiêu chảy thường trực. 

Cầu xin cho Thắng vượt qua đoạn trường. 

Dzũng 
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THỨ BẢY 4/5/2019 : Text message giữa cháu 

Khánh Ly và Dzũng : 

- Cho bác hỏi thăm bố cháu tuần qua thế nào? 

- Dạ, bố cháu mới tỉnh lại sáng nay được một chút 

nhưng chưa tỉnh hẳn. Vẫn còn yếu. 

- Tuần qua bác không theo dõi nên không biết tình 

trạng bố cháu thế nào. Nay nghe cháu nói: “Bố cháu 

vừa tỉnh lại” vậy là sao? Tuần qua bố cháu đã trải qua 

những gì? Có thì giờ cháu nói cho bác biết rõ hơn. 

- Dạ, tuần vừa qua bố cháu rất tệ, không tỉnh, không 

biết gì cả. Gan và thận đều có vấn đề. Bác sĩ đã khắc 

phục được rồi nhưng thận bố cháu còn yếu nên phải 

dùng máy lọc máu, mỗi tuần 3 lần cho đến sáng hôm 

nay bố cháu mới tỉnh lại, biết một chút. 

THỨ SÁU 10/5/2019 

 Trần Vụ Bản từ Chicago đến Houston, cùng đi với 

Dỵ vào thăm Thắng, rồi viết cho Dzũng : 

Vào thăm, nó tỉnh táo, nghe hiểu, không nói được vì 

gắn ống vào cuống họng. Đưa giấy và bút cho nó viết 

cũng chỉ nguệch ngoạc thôi chứ không rõ chữ. 

Tôi ngồi với Thắng rất lâu, cầm tay bạn mà muốn 

khóc, bàn tay xưng vù mọng nước, mồm há hốc như 

thiếu không khí ngộp thở, tuy mũi đã có ống truyền 

oxygen. Dr. Dỵ bảo gan không làm việc thì khó lắm, 
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không biết ngày 

xưa có uống rượu 

không? 

Nhớ lại mấy năm 

trước, tôi cùng Ba 

Cụt và Thắng đi dự 

buổi tiệc sinh nhật 

của Đạt ở Khánh 

Hội, thấy các bạn 

uống rượu mạnh 

luân phiên cạn ly, 

tôi sợ quá trong khi 

một lon Coca tôi 

chưa uống hết. 

Cầu xin ơn trên một phép lạ.  

Ngón tay phải của Thắng mân mê đầu giải băng buộc 

ống dẫn oxygen bên tay trái như muốn kéo rộng ra, 

tôi hỏi ông thấy vướng víu lắm hả, tuy biết Thắng 

không thể trả lời. Trong phòng chẳng có ai, mọi 

người đều đã ra ngồi chờ ngoài phòng đợi. Chẳng suy 

nghĩ, tôi hẹn sẽ lại tới thăm mong Thắng chóng khỏe. 

Ra xe, con trai Thắng phải dẫn đường, để thoát khỏi 

bát quái đồ của nhà thương lớn nhất Houston mà Dr. 

Dỵ đã tới 4 lần rồi mà vẫn bị lạc. 

Bản 
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THỨ NĂM 16/5/2019 

 18:35pm Trần Ngọc Quân viết cho Ấn và Dzũng: 

Ấn, Dzũng ơi, tao vừa được tin tình trạng bịnh tình 

của Thắng tuyệt vọng rồi, Ơn trên với ơn dưới cầu xin 

cũng đếch được gì,   

BC 

 18:51 Ấn trả lời : 

Mày có tin còn sớm hơn tụi tao vì tụi tao chỉ trông đợi 

tin thằng Dzũng hỏi con thằng Thắng mà có hỏi nó 

mới trả lời ! Tuy nhiên dầu sao đi nữa khi trời đã gọi 

thì ai nấy dạ ! Đã an bài rồi ! Kéo dài đời sống bệnh 

tật nó đâu có muốn như vây.  Mày hãy nghe lời thằng 

Dương Kiền : Có bệnh thì phải chữa trị, đúng thầy 

đúng thợ mà khỏi bệnh thì tốt còn nếu không khỏi 

bệnh thì cũng tốt thôi.  Đó lạ lời nó nói với tao qua 

phone một tuần trước khi nó mất, khi đó nó đang trị 

bệnh ! 

Bình tâm đi.  

GL 

THỨ SÁU 17/5/2019 

 17:54pm Dỵ gửi text  cho Dzũng : 

Dy va Tran Vu Ban đến thăm May 6, tỉnh táo, nhận 

được các bạn, nhưng “on ventilator”. News from his 

son, 2 days ago: no hope for recovery, but still awake 
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and recognize people. MDs said that there’s not much 

they can offer. Family will deside soon to stop the 

respirator to let him go. I recommend to give him 

more time. Next week, the family will make their 

choce. Sorry for the bad news. Trân, Dỵ, Minh will be 

in touch with his family. 

CHỦ NHẬT 19/5/2019 

  9:54am Dzũng báo cáo với các bạn CVA59 : 

Các bạn thân, 

Anh Đỗ Xuân Chính, bào đệ của ĐX Thắng vừa điện 

thoại cho Phạm Đình San cho biết tình trạng của 

Thắng hiện nay như sau : 

- Thắng đã được chuyển qua phòng ICU để được 

lọc máu với máy móc có cường độ mạnh hơn. Cơ thể 

phù thủng vì đầy nước. 

- Thắng còn tỉnh táo nhận được người thân và bạn 

bè vào thăm. Nhưng không nói được vì phải thở bằng 

oxy gắn vào cuống họng. Chỉ có thể bút đàm. 

PĐ San nhận tin này qua điện thoại trong lúc lái xe, 

nên gọi cho tôi, để chuyển ngay tin này tới các bạn 

với sư đồng ý của gia đình, theo lời anh Chính muốn 

báo cho bạn bè của Thắng. 

Xin cùng nhau cầu nguyện cho bạn chúng ta được 

mọi sự may mắn tốt lành. 

NT Dzũng 
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THỨ BẢY 25/5/2019 

 Text message giữa cháu Khánh Ly và Dzũng : 

- Lâu nay không liên lạc với cháu nhưng các bác vẫn 

theo dõi tin tức của bố cháu. Tất cả bạn bè của bố 

cháu đều cầu mong bố cháu tai qua nạn khỏi. 

Nếu lúc nào bố tỉnh, cháu nói với bố là có bác Khải 

(tự là Khải Lùn) ở Paris gửi lời thăm và chúc lành cầu 

xin bố cháu sớm lành bệnh. 

- Dạ cháu sẽ nói với bố cháu. Cám ơn bác nhiều lắm. 

THỨ HAI 3/6/2019 

 17:44pm Ấn viết cho Dzũng và Quân : 

Nhắc tới thằng Thắng là ai cũng buồn ! Nhưng 

chuyện tới nó sẽ tới, hôm nay thằng Chính cho biết 

hiện tại nhà thương đã chuyển thằng Thắng qua khu 

Rehab và không có chữa trị gì nữa ! Gia đình nó đã 

chuẩn bị tinh thần và chấp nhận.   

Tao thấy thằng Thắng đã sống cuộc sống quá đầy đủ 

hơn nhiều bạn cùng lứa ! 

GL 

 19:36pm Dzũng báo cáo với các bạn CVA59 : 

Các bạn, 

Tôi vừa được cháu Khánh Ly text cho biết Thắng của 

chúng ta đã ra đi lúc 8 giờ tối (giờ Houston) ngày 

hôm nay 3/6/2019. 
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Xin cùng nhau cầu nguyện cho Thắng sớm về yên 

nghỉ cõi Niết Bàn. 

NT Dzũng 

*** 

Lời kết: 

Cho đến đầu năm 2019, bạn bè gặp Đỗ Xuân Thắng, 

ai cũng phải nhìn nhận Thắng với tuổi đời 83 mà rất 

khỏe mạnh, du lịch quanh năm, nay đây mai đó.  Đầu 

năm lang thang Nam Bắc Cali, Houston TX, 

Georgia.... cuối năm trở về quê cũ ăn tết kiếm lại 

những kỷ niệm thiếu thời thân thương ! Đi tới nơi nào 

Thắng cũng tìm bằng được bạn bè rủ nhau tụ họp, 

uống ly cà phê đốt dăm điếu thuốc ! 

Thế mà đột nhiên một buổi tối tháng 3, Thắng cảm 

thấy khó thở, con gái đưa đi Urgent Care khám khẩn 

cấp, bác sĩ quyết định đưa vào nằm bệnh viện. 

Nguyên nhân từ một van tim bị nghẽn. Thế rồi từ tim 

qua phổi, tử phổi xuống dạ dày, lan qua thận, các bộ 

phận trong cơ thể đều suy sụp. Để cuối cùng bác sĩ 

đành bó tay. Thắng ra đi sau 79 ngày nằm bệnh viện, 

để lại bàng hoàng thương tiếc cho người thân, cho 

bạn bè quen biết. 

Nghìn trùng xa cách ! Hôm nay vừa đúng 49 ngày 

chung thất của Thắng, bạn bè khắp nơi xin thắp nén 
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hương lòng cầu nguyện cho hương linh Phật Tử 

Nguyên Đức Đỗ Xuân Thắng sớm được an nghỉ nơi 

cõi Niết Bàn, vong linh tiếp nối hội tụ cùng gia tộc họ 

Đỗ và các bạn hữu năm xưa: Nguyễn Ánh, Nguyễn 

Kim Đễ, Nguyễn Văn Đậu, Nguyễn Hoàng, Đào 

Khánh, Dương Kiền, Nguyễn Văn Quyên, Phạm Thế 

Sinh, Nguyễn Phúc Thành, Lưu Ngọc Thủy, Nam Sinh 

Trí, Phạm Quốc Trường, Bùi Văn Tước, Trần Trí 

Vượng và 2 “kiến càng” Trần Tuấn Khải (tức Khải 

Sếu), Đỗ Đình Lợi… và còn nhiều bạn khác nữa mà 

lâu Thắng không được gặp trong thời gian lang lang 

trên trần thế !. 

Nguyễn Trọng Dzũng 

Tuần chung thất Đỗ Xuân Thắng, 22/7/2019 

 

 


