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Thay Đỗ i 
 

Thay đổi có phải lúc nào cũng tốt? 

Thay Đỗi goi là "changing" theo định nghĩa của tự điển Meriam- Webster thì có nghĩa là làm cho 

khác đi vị trí hay trạng thái, hay phương hướng của vật chất hay sự kiện đặc thù nào đó. Nói nôm 

na ra là "thay đổi" tức là làm cho không còn được như xưa, như cũ, như lúc ban đầu mà ta xuất 

hiện trong một khỏang thời gian hay không gian của quá khứ. 

 Quê Huơng Việt Nam của hơn 1 triệu 700 ngàn người Việt đang sốngt lưu vong trên đất Mỹ, 

thật ra chỉ còn là một hình ảnh Quê Hương trong trí nhớ với biết bao hình ảnh thân thương và 

biết bao tình cảm thiết tha của người dân miền Nam Việt Nam về những vùng đất thanh bình, 

những đô thị trù phú, mua bán sầm uất với nhiều hàng hóa tự sản xuất bởi các nhà máy trong 

nước như hãng dệt VINATEXCO, Xà bông CÔ BA, xà bông PHONG LAN, hãng kem đánh 

răng PERLON, HYNOS...vv.. những vùng đất bất an trong chiến tranh, những vùng đất tan 

hoang, những làng mạc điêu tàn trong lữa khói của chiến tranh_ Một cuộc chiến mà mãi mãi còn 

ghi đậm dấu ấn trong tâm hồn các cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa cùng các cựu chiến binh 

Hoa Kỳ và các cựu chiến binh của Quân Đội các nước Đồng Minh trong khối Tự Do tham 

chiến_. Quê Hương đó đã bị biến đỗi, bị làm cho thay đổi mọi thứ, bị làm cho thay đổi mọi giá 

trị mà bao nhiêu năm hình thành từ những phong tục tập quán mà cả xã hội miền Nam tôn trọng 

và giữ gìn. Có thể những thay đổi ấy làm cho các lớp thế hệ lớn tuổi ngán ngẩm nhìn trong 

những nỗi lo âu bất lực, và các tầng lớp trẻ thì hòan tòan bị lạc lõng, rồi có những tiêu cực như 

một sáng tác cũa nhà văn Trần Thiện Phi Hùng có tên là "Làm Sao Để Chôn Hai Chế Độ" Câu 

chuyện mà Tôi cho là đầy huyền thoại của hư cấu. Một anh chàng Sĩ Quan Hải Quân trình diện 

đi tù cãi tạo nhưng mà khai gian lý lịch của mình, rồi ngẫu nhiên bị một nữ Bí Thư của Cộng Sản 

lúc nằm vùng biết mặt và thầm có cảm tịnh Cảm tình đến cái độ mà bỏ công theo dỏi tìm tòi cho 

ra chỗ mà chàng Sĩ Quan Hải Quân ấy bị nhốt, bị cô ta nhận diện, nhưng được cô ta cứu ra khỏi 

trại cãi tạo và cuối cùng lo cho vượt biên cùng cô ta sang Mỹ và chung sống với nhau như vọ 



chồng và cùng nhau chôn sâu trong lòng " Mỗi người chôn chặt chế độ của mình không bao giờ 

hé môi với người khác" Có thể như thế được chăng? 

Anh chàng Hải Quân ấy cũng không hề công nhận chế độ mà mình từng hy sinh tuổi trẻ và 

xương máu ấy là chính nghĩa. Cô Bí Thư chi bộ Việt Cộng cũng không nhìn nhận rằng chế độ 

mà mình từng phục vụ và cướp được toàn miền Nam Việt Nam là chính nghĩa. Và Quê Hương 

Việt Nam tội nghiệp của chúng ta bị một lũ người tham lam, cuồng tín, phi nhân cách chiếm hữu 

trong hơn 40 năm vừa qua, thật tình chưa thấy được một ai yêu Que Huong, hy sinh cã đời vì 

Que Huong như họ từng nói trên cữa miệng.  

 Bất cứ một người Việt Nam nào khi đã đến tuổi trưởng thành và có chút ít trí nhớ về lịch sử và 

nguồn gốc của nước Việt Nam đều không khỏi hoảng hốt ngậm ngùi cho những thay đổi hiện 

nay của nước Việt. 

Những thay đổi như: "đại gia, chân dài, quí tộc đỏ, tư bản đỏ,con ông cháu cha..hay còn có thể 

nói lóng rằng: chó...quí tộc" đã ngấm sâu vào nếp sống trở thành văn hóa của người Việt Nam 

trong nước hiện nay. 

Chúng ta, những người Viet Nam sống lưu vong trên thế giới đã chọn con đường của mình, con 

đường mà tôi cho là đầy khổ đau, mất mát với niềm đau canh cánh bên lòng vì có một "Quê 

Hương Bõ Lại" hãy nhìn nhận rằng Quê Hương Việt Nam của chúng ta đã hoàn toàn biến mất, 

Quê Hương ấy chỉ tồn tại trong ký ức ngút ngàn của chúng ta mà thôi. 90 triệu dân Việt Nam 

hiện còn đang sống trong nước vẫn tiếp tục chấp nhận Đảng Cộng Sản Việt Nam cai trị, một 

cách vừa chuyên chính, độc quyền mà còn gia đình trị trong hơn 40 năm qua, không hề có một 

cuộc xuống đường biểu tình nào của Sinh Viên Học Sinh như 1/10 cua  Phong trào Sinh viên 

phản chiến của các trường Đại Học Saigon trước năm 1975, không có các nhà sư tự thiêu, không 

có lôi các bàn thờ Phật ra ngoài đường để phản đối, không có các dân biểu hay nghị sĩ trong 

Quốc Hội phản đối chính quyền, không có các thương phế binh của chế độ chiếm đất cắm 

dui...gay rối cho xã hôi. Việt Nam đang sống hài hòa, hạnh phúc, vui vẽ, ăn chơi hằng đêm bằng 

dollars...Thì thử hỏi, bây giờ chúng ta đang sống, đang là một công dân trong quôc gia mà chúng 

ta đang sống, chúng ta lại không hề quan tâm đến những chuyễn biến những thay đỗi trong đất 

nước mà mình ở hiện nay, chỉ hô hào chống cộng rồi lập ra muôn vàn "ban quãn trị cộng đồng" 

và hô hào "chống Cộng" tại chỗ trong khi nếu chế độ Cộng Sản Việt Nam tồi tệ, bán nước, bán 

đảo cho Trung Quốc thi 90 triệu dân trong nước hiện đang ở đâu?, họ đang làm gì? Họ vì nghèo 

đói cho nên không yêu nước được chăng? 

Gây quỉ nầy kia cho thiên tai, lụt lội, cho trẻ mồ côi, cho người nghèo o Viet Nam, Phải thông 

qua sự đồng ý của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, hay thông qua tiếng nói của chính quyền 

Cộng Sản Việt Nam mà làm từ thiên., thay vì gây quỉ học bỗng cho con em chúng ta , tìm công 

ăn việc làm để giới thiệu cho con em chúng ta, thành lập những công ty góp vốn cho con em 

chúng ta làm ăn với lãi suất thấp, cho vay tiền học phí với lãi suất thấp, làm nhiều công tác thiện 

nguyện để giúp cho đồng hương già nua, không thông thạo ngoại ngữ trong các vấn đề luật pháp 

và xã hội, tại các quốc gia mình đang sống. 

  Mong rằng chúng ta nên nghĩ về chiều hướng tích cực trên, chúng ta nên thay đổi(changing) 

những gì thiết thực cho cộng đồng chúng ta nhiều hơn, là ôm ấp một Quê Hương chỉ còn trong 

kỹ niệm, rất mong là như vậy, mong vậy thay. 
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Chỉ  cỗ  thế  thỗ i 
 

 

Hello, How are you 

Hello, How are you. Chỉ có thế thôi, mà Adele một cô ca sĩ của nước Anh nổi tiếng thành ra một 

"icon" âm nhạc của thế giới nói chụng Tôi đã thấy 1,200,068,653( hơn một tỉ lượt người vào 

trong You Tube để nghe cô ca sĩ nầy hát tác phẩm Hello của cô trong một Album mà cô mới 

phát hành) Album có sức bán lên đến hằng trăm triệu bản, người ta còn ứoc tình là cô ca sĩ nầy 

sẻ trở thành tĩ phú( billionaire ) Adele hoàn toàn xứng đáng với bao nhiêu trăn trở bao nhiêu khổ 

luyện trên con đường sáng tác âm nhac. Âm nhạc nói chung, tôi không dám lạm bàn về phương 

pháp, hay kỹ thuật hòa âm,( những thứ ấy đã có rất nhiều kinh điển, phương pháp giảng dạy hằng 

bao nhiêu thế kỹ qua ) Tôi chỉ xin nói về cảm xúc, cái đó chỉ là một trong muôn vàn đặc thù của 

nhân loại, bất kể họ đang là người của quốc gia nào, họ thuộc về chủng tộc nào. Như đã nói ở 

trên hơn một tỉ lượt người nghe Adele hát, một bài hát có nội dung thật bình thường mà ít ra 

trong mỗi người chúng ta cũng có khi phải nuối tiếc cho những sai lầm khi chúng ta còn trẻ, 

trong mối quan hệ bạn bè, trong tình yêu, hay trong các giao tiếp hàng ngày của những người 

thân trong gia đình hay trong giòng họ.Nội dung bài hát Hello đã chạm được vào cảm xúc của 

hơn một tỉ người trên thế giới nó chỉ là :" rất tiếc, tôi đã gọi cho Anh hàng ngàn lần ở bên ngoài 

mà dường như không lúc nào anh có nhà, để nói vối Anh là tôi rất tiếc về những gì tôi đã làm 

cho Anh...biết rằng điều ấy cũng chẳng làm anh đau khổ nhiều hơn...và thật sự chúng ta không 

còn đũ thời gian nữa ". Chỉ vậy thôi, chừng ấy thôi mà đã trở nên thành Platinum Hit Record. 

Chúng ta trong lúc trà dư tửu hậu thường cho rằng "người ngoại quốc" chỉ sống trên căn bản vật 

chất, chỉ sống vì lợi nhuận, cho lợi nhuân, không có một tâm hồn, không có một tính chất của 

con người nghệ sĩ.Về mặt nầy có lẽ chúng ta sai. Vì sao? Vì chỉ nhìn tất cả những tác phẩm văn 

chương, thi ca, âm nhạc nổi tiếng được dịch ra hàng trăm thứ tiếng cho người thưởng thức trên 

hàng trăm quốc gia của thế giới, chúng ta không thấy, hay đúng hơn "chưa thấy" các tác giả đó là 

người Việt Nam.Mặc dù không ít người Việt của chúng ta từng tự hào có một nền văn hóa lâu 

đời của văn minh nhân loai. Lực cãn lớn nhất cũng chính là thụ hưởng nền văn hóa lâu đời ấy mà 

chúng ta kiêng kị nhiều thứ, không hề muốn cởi bỏ những xích xiềng của ngôn ngữ, đi tìm một 

cách tha hóa và chưa bao giờ dám trở lại để nhìn chính cái Tôi vô vàn tội nghiệp của mình để 

nghe xem mình đang có cãm xúc gì khi mở mắt ra chào bình minh cho một ngày mới. "present" 

có ý nghỉa "hiện tại" mà còn có ý nghỉa là "quà tặng". Mỗi một ngày là quà tặng của Thượng Đế 

ban tặng cho chúng ta. 

Bản nhạc "Ly Rượu Mừng" của nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã có mặt trong nền âm nhạc người 

Việt chúng ta khoảng 65 năm rồi, vì bài nhạc được sáng tác vào năm 1951. 40 năm qua nhà nước 

Công Sản Việt Nam cấm không cho ai hát nó trên sân khấu, nhưng người Việt khắp nơi Xuân về, 

Tết đến đều nghĩ ngay đến bài hát nầy, họ ca trong các buổi họp bạn, trong tiệc Tất Niên của gia 

đình, trong không khí rộn ràng đón Xuân.Từ "Ly Rượu Mừng" trở về sau, không còn thấy một 

bài nhạc Việt nào nói về Xuân về Tết trên quê hương mà có nhiều người biết đến trong suốt thời 

gian hơ 60 năm như thế. 

So sánh ra giữa Phạm Đình Chương và Adele, có thể nhạc sĩ Hoài Bắc không được giàu có bằng, 

không có ghi vào Sách Kỹ Lục, nhưng nói về sức sống thì "Ly Rượu Mừng" tuổi thọ nhiều hơn 

"Hello" là cái chắc. Bạn có nghỉ giống như tôi không? 
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Tuyế  t cu  mế ỗ 

 

 

Tuyệt cú mèo, nghen Đức!!! Bạn làm một cú tổng kết khá hào hứng đấy Nói chung là chúng ta ai 

cũng ôm một bụng "cứng ngắt" cái mà thiên hạ ban cho mỹ từ "kỹ niệm", nhưng không biết làm 

sao mà " xã ra" cho nó xẹp xuống, bởi thế cho nên nếu mà đúng thời điểm, và nhất là có người 

nghe, có người ngồi xuống mà hưỡng ứng, chắc chắn là chúng ta còn biết được nhiều điều lý thú, 

nhiều kỹ niệm cho người ra đi, cho kẻ ở lai... Tôi cũng như bác vô hình chung lại là chứng nhân 

cho quá nhiều thay đổi của người dân Việt Nạm Chúng ta từng chứng kiến cái trò "phản bội" 

Hiệp Định Paris, rồi cải tạo, riêng tôi còn bị thêm cái trò "kinh Tế Mới" được về quê hái rau, bắt 

ốc, mò cua, và dược hân hạnh làm quen với cái "gàu thùng" trong các mùa thủy lợi, khi nhà nước 

phát động phong trào " thay trời làm mưa". 

 

Ôi nói sao cho hết khi mà một thằng học sinh sinh ra tại Saigon hoa lệ, lùc còn mặc quần xà lỏn 

chạy lon ton đàng sau chiếc xe thổ mộ với một lão già và một con ngựa ốm yếu đi phát những tờ 

quảng cáo phim Ấn Đô của rạp Thành Chung ở ngã ba vườn lài, chùa Án Quang bán tương hột 

rất ngon, và vì là tương "chùa" nên cũng rất rẽ, cho đến một thằng sinh viên mang sặc mùi "phản 

chiến" của Trịnh Công Sơn mày mò chống đối chính quyên vào trong nhóm Hiện Đại của 

Nguyễn Văn Phước Cương dưới sự bảo trợ của Hồ Ngọc Nhuận( VC nằm vùng đội lốt Dân Biểu 

để in báo roneo tha hồ bươi móc, tha hồ diễn tả những đau thương tang tóc của quê hương bởi 

bom đạn của Mỵ Nhiều năm sau nầy, nằm trong tù cãi tạo thấy càng thấm thía hết sự thơ ngây, bị 

lợi dụng của một thời sinh viên trẻ người non da. 

 

Bạn làm tôi nhớ lại rừng Phước Long, nhớ lại giàn mướp hương, trái nhiều vô kể mà mình từng 

nấu ăn cho đỡ đói, tôi cũng từng vốc từng hạt nếp mà Cộng Sàn bắt tù cải tạo canh tác trên các 

triền đồi vào trong bidon, rồi khi về đến trại thì tuôn xuống bờ suối thằng thì canh chừng thằng 

thỉ rang nếp để giả cho tróc võ bằng cái nón sắt cũ, rồi nấu cháo mà ăn. 

 

Bài thơ tuy cải biên, nhưng đượm tình đồng đội, nghe buồn không thể tả. 

Trước thềm năm mới, chúc cho bạn và gia đìng mọi điều vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Cầu chúc 

cho các anh em và gia dình trong nhom Kien Trì của chúng ta được nhiều bình an và may mắn.  
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CON HẼ M CŨ                            

 

Con đường hẽm vào trong căn nhà mang số 309/38 đường Sư Vạn Hạnh Quận 5( sau chuyễn 

thành Quận 10) của Saigon hoa lệ lúc trước, vẩn còn là con hẽm bằng...đất vào thời ấy. Mùa mưa 

thì có một chút sình dính chân, mùa khô thì có một chút bụi, dĩ nhiên nói một "chút" thôi cho có 

vẽ "dân giang hồ của Saigon thuở ấy". Tôi được Má ( người miền Nam ưa gọi Mẹ bằng Má )tôi 

sinh ra tại đầu con hẽm đó, theo lời kể lại thì tôi nằm trong cái bọc trên mặt đất( không biết cái 

bọc màu gì, nhưng chắc ăn là không phải bọc điều, như mấy ông thầy bói mù rờ mu rùa mà đoán 

mò )Bởi vì khởi đi từ dạo ấy cuộc đời của tôi cũng đen như mõm chó mực, chẳng những không 

sáng sủa gì, mà ba má tôi còn lại nỡ lòng nào khai sinh cho tôi một cái tên dài lê thê là Đào 

Thanh Long tự Rớt. Cái tên đó nằm chình ình trên tấm giấy khai sanh của tôi, rồi trên các học bạ, 

trên bằng Tiểu Học, và trên bằng Tú Tài Một, rồi trên bằng Tú Tài Toàn phần của những năm 

1969 nhìn thấy có một chút kỳ cuc. Bởi vậy khi đi den tại trường Petrus Ký để dò tên mình trên 

bảng "vàng" thì thấy ngay cái tên" yêu quí" nằm không chút xấu hổ, và nghe mấy thằng bạn la 

lớn...Mẹ! nó tên Rớt mà nằm ở đây hoại Nghỉ cũng ngộ, nhưng nhớ lại khi ấy, khi mình còn là 

một tên thanh niên mới "mọc lông theo"( Nếu ai có đi chăn vịt chạy đồng ở miền Tây của Việt 

Nam sẻ hiểu rằng "mọc lông theo" đó là cọng lông mọc ngược ở sau đuôi của những con vĩt đực 

mới lớn, mới biết đạp mái, ý muốn nói rằng đó là lứa tuổi mới ra ràng, còn trai tơ ) lòng còn 

mang đầy tham vong. Cũng bởi tại cái tên cúng cơm đầy ấn tượng đó mà tôi lúc nào cũng thấy 

quê với mấy thằng bạn chí cốt, tòn teng ngoài quán cà phê tối ngày, va ra sức học cật lực, học 



cho đến đổi mà cuốn Toán Tổng Hợp Đại Số và Hình Học Không gian của Giáo Sư Cù An Hưng 

và Đinh Đức Mậu do nhà xuất bản Trường Thi ấn hành "sình" lên gấp đôi và đổi màu như thùng 

nước lèo của tiệm cà phê "Tự Lập ở ngay ngả tư hai con đưởng Sư Vạn Hạnh và Bà Hạt, tiệm cà 

phê nầy do một chú chệt làm chủ, mà lúc đó cũng không biết rằng vì thời tiết nóng quá hay sao 

mà chú chỉ có mỗi một cái áo thun ba lỗ cũ mèm mà còn rách te tua, nhưng lại cuốn tròn lên khỏi 

rún, hai bên "cánh gà" còn ló ra mấy cọng lông đen thui, bây giờ nhớ lại cũng không khỏi cười 

một mình, nếu bây giờ chú định cư ở đây chắc chạy không khỏi tội "sexual harrassment". 

Căn nhà của tôi thời thơ ấu chỉ là một căn nhà lợp lá, đằng trước con hẽm thời ấu thơ có một 

hàng ba cây gòn, chắc quí huynh không quên cây gòn chớ gì? Cây gòn cho trái gòn, khi còn non 

thì màu xanh, đến khi già thì vỏ ngoài cứng lại và có màu hơi nâu vàng, xé ra bên trong là rột 

trắng bong lên goi là bông gòn, lúc còn nhỏ má tôi gọi là bông gòn ta để phân biệt với bông gòn 

tây là loại bông gòn dùng trong y tế. Bông gòn ta dùng để dồn gối, gối nằm và gối ôm. Những 

cái gối mà lúc 5-6 tuổi khi tôi bắt đầu nhận biết được sự có mặt mình trên đời thì tôi chỉ làm bạn 

với nó khi mà Má tôi quẩy đôi thùng thiếc hiệu con gà hai bên( đó là những cặp thùng thiếc đầu 

tiên của Saigon dùng để đi hứng nước phông-tên Một loại vòi nước của người Pháp để lại trong 

những vùng dân cư đầu tiên tại Saigon trước những đợt di cư của người miền Bắc vào trong 

miền Nam để định cư. Các thùng thiếc đó có từ những thùng dầu lửa trắng( gọi dầu lữa trắng để 

thắp đèn hay nấu rê-sô được dùng để phân biệt với dầu Diessel có màu đỏ) thường thì xuất phát 

từ các hảng dầu Shell( hiệu con sò ) hay Esso( mình quên mất dấu hiệu của hãng nầy) 

Người ta dùng hết dầu rồi khui miệng thùng ra đóng một cây ngang miệng thùng bằng cây dầu 

vuông, hay tiện tròn tùy thích xong rồi dùng lọai sắt tròn 6 ly(mm) mà bẻ thành hai đôi móc, sau 

đó họ luồn đòn gánh bằng tre vào và ra phông tên hứng nứoc để gánh về nhà nấu ăn hay tắm giăt. 

Trước khi Saigon Thủy Cục ra đời, gia đình tôi sống bằng loại nước nầy, nước nầy người Saigon 

gọi là nước phông tên(chắc tư chữ Fountain mà ra chăng? )Các cô cậu lớn tuổi hơn tôi, hay 

những người nội trợ như má của tôi phải đi sắp hàng từ rất sớm, có khi là phải từ 2 giờ sáng, để 

gánh nước về đổ vào những cái kiệu, hay những mái vú lớn, xin thưa phải gọi như vậy, cũng bởi 

vì hình dáng của những vật dụng nầy giồng y chang như tên dùng để gọi nó. Hôm nào trời mưa 

thì khỏi phải đi gánh nước. Nước mưa mà hứng từ những mái lá rất trong và uống ngọt lắm, 

muốn lược nó thì chỉ trùm một tấm vải mùng lên miệng kiệu là xọng còn nếu mà lỡ có con muổi 

nào không biết điều mà đẻ trứng vào trong kiệu nước rồi thành lăng- quăng( người miền Bắc gọi 

là bọ gậy) đơn giản là xúc vài con cá lia thia thả vào cho chúng xơi tái là xong. 

Tôi nghỉ chắc từ thời gian ấy mới có những danh từ như: ca sĩ phông tên, hay nhạc Sến xuất 

hiện, bởi đa số những em đi gánh nước ban đêm phần đông đều là các em Mari-Sến( tiếng lóng 

dùng chỉ người ở mướn của các ông Thông, ông Phán hay ông Cò làm chức vụ hành chánh cho 

Pháp còn sót lại sau khi thủ tướng Ngô Đình Diệm về Việt Nam chấp chính và lập ra Nội Các 

đầu tiên cho nền Đệ Nhất Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam. 

Sắp hàng từ đầu hẽm, con hẽm cũng ngắn, ngoài đường thì có một căn nhà lá chũ là ai không 

nhớ rõ( chắc tại còn nhỏ và ham chơi) bán lại cho một gia đình người Bắc di cư vào Nam, gia 

đình nầy cũng khá đông con Tôi thân với thằng con trai thứ tư trong gia đình tên là thằng Thành, 

nó có hai bà chị xinh lắm, bà cả tên Hằng, bà thứ hai tên Hoàn, ngày xưa tôi là thằng nhỏ lớn lên 

từ miền Nam nên tôi cứ gọi sai tên của bà nầy hoài, bà tên Hoàn nguyên xi là Cao Thị Ngọc 

Hoàn( tức là ông bố muốn đặt cho bà là Viên Ngọc) còn tôi lại cứ tưởng là Ngọc Hoàng Thượng 

Đế, bỡi cũng vì thế mà tôi với bà nầy có một chút lần cấn về tình cãm trong thời gian tôi đã là 

SVSQ của Trường Bộ Binh và bà đang là công chức của Bộ Xã Hôi. Nếu tôi nhớ không lầm khi 

tôi mạo muội viết một bức tâm thư "vài hàng gởi Em trìu mến" cho Bà để tỏ thiệt tấm chơn tình, 

thì bà trả lời một câu mà cho tới tận bi giờ tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao. Câu ấy nguyên văn 



như vầy: "Xin đừng trèo qua dốc mơ với đôi chân nhỏ bé" Tôi là một tay hâm mộ cuồng nhiệt 

của nào là "Trong vòng tay học trò của Nguyễn Thị Hoàng, Tay che Thời Tiết của Túy Hồng hay 

Mưa Trên Cây Sầu Đông của Nhã Ca" mà hiểu không nỗi bà muốn nói gì. Nhưng nói gì thì nói, 

chỉ biết rằng sau đó bà mặc áo dài trắng rồi theo tôi dông ra Xa Lộ Biên Hòa, gối đầu vào dây 

biểu chương Bảo Quốc Huân Chương của Trường Bộ Binh trong các túp lều tranh dọc hai bên 

Xa Lộ vừ uống Beerley vừa khóc nức nỡ.Vừa lặng thinh, còn tôi thì mặc dù mình là lính, nhưng 

mà chỉ là lính sữa thôi thì mình dám làm gì nhau? 

Chuyện còn khá dài giòng với những kỹ niệm thời thơ ấu trong một Saigon nguyên sơ, hay sau 

nầy trong một Saigon tao loạn, trong một Saigon hấp hối và thở hơi cuối cùng thang 4 nam 1975. 

Xin các Huynh Trưởng hãy cùng tôi bỏ một ít thời gian mà hồi tưởng lai những vùng đất thân 

yêu thời thơ ấu. Có ai biết đâu chúng ta sẽ hội ngộ trên một khoảng đường nào đó của kỹ niệm 

muôn trùng. Câu chuyện còn rất dài.... 
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