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Vài hàng tng nh bn Lê Minh Trí
Nguyễn Văn Mơ
Bạn Hồ ðăng Lễ vừa ra ñi chưa ñầy một
tháng, tôi lại nhận ñược tin buồn bạn Lê Minh
Trí nối gót theo, làm tôi sửng sờ và ñau xót.

Thành khẩn cầu nguyện hương linh anh
ñược sớm tiêu diêu miền cực lạc.
Nam Mô A Di ðà Phật!

Năm này là năm Giáp Ngọ, thế mà ñầu năm
ñến giờ, sao Quả Tạ lại chiếu vào hai bạn thân
thương tuổi Thân, tuổi Mùi.
Tôi quen biết anh Lễ nhờ tình ñồng nghiệp
(Kiều Lộ) và tình ñồng hương (Huế). Riêng
anh Trí, ngoài tình ñồng nghiệp (Kiều Lộ),
chúng tôi còn có thêm tình bạn ñồng khóa
(khóa 4 KSCC 1956) nữa.
Ở Sàigòn, nhà anh Lễ cách không xa nhà
tôi, nên sau 30/4/75, mỗi lần ñến nhà tôi chơi,
anh Trí cũng ghé thăm luôn anh Lễ.
Sau khi chị Trí mất, anh thường hay ñi nghe
Phật pháp, nhất là về môn ngồi thiền. Cách ñây
mấy năm, nhân dịp ñi Los Angeles, tôi có ghé
thăm anh ở La Habra. Gặp tôi anh nói thao thao
bất tuyệt về thiền, tôi ngồi nghe mà ngẩn ngơ,
vì không biết gì nhiều về môn này.

Anh Trí và tôi (trước nhà anh Trí, năm 2009)

Anh có một ñiểm ñặc biệt là không chịu
làm quen với Internet, nên trước ñây, muốn liên
lạc với anh, tôi phải gởi thư bằng bưu ñiện hay
ñiện thọai. Mãi gần ñây, anh mới thay ñổi ý
kiến và cho bạn bè thân hữu biết ñịa chỉ email
ñể liên lạc.
Nay anh ñã ra ñi, tôi mất một người bạn
hiền tánh tình rất vui vẻ, cởi mở và thẳng thắn.
Anh Trí và vợ chồng tôi (tại tư gia anh Trí, năm
2009)

