
 

Vần ca muôn điệu:  
“Adieu mon pays” 

Lê văn Truyền K12 

Thoáng mắt, lại đến ngày quê hương 
tôi đã bị thả trôi theo dòng nước, trong 
tôi, chỉ còn đọng lại như một dĩ vãng, 
một kỷ niệm buồn mà thôi.... đã nhiều 
lần trên đường tha hương, tôi cũng 
thường ngồi lại, ghi nhận biến cố này, 
xong lần này tôi muốn viết gì đây cho 
quê hương đã mất của tôi, dù chỉ một lần 
rồi thôi, cũng phải viết... để gửi đến bè 
bạn email cùng chia sẻ cuối tuần.... 
 

Tôi không chọn tựa đề “Ngày 30/4” 
hay “Sụp đổ Sài Gòn” mà lại chọn “Vần 
ca muôn điệu Adieu mon pays” tạm dịch 
là “Vần ca muôn điệu Vĩnh biệt quê 
hương tôi” lẽ vì ...muôn người, muôn 
điệu, kẻ ra đi người ở lại. hôm qua, hôm 
nay khi nghĩ về quê hương Việt Nam 
đó.... mỗi người, một nỗi lòng riêng... 
song chung quy đều “Adieu mon pays”. 

 
Thực tế, ngày tôi rồi quê hương Việt 

Nam ra đi, khi nhìn lại phía sau kia ánh 
đèn điện le lói của bãi Vũng Tàu, đã 
thầm bảo như vậy ...tôi đã chọn trên 
Web đôi ba hình ảnh để bè bạn cùng 
xem, cùng nhớ về biến cố này trên quê 
hương đó... những hình ảnh luôn mãi 
không mở phai trong lòng muôn người 
dân Việt, đã, đang chịu đựng cái đau 
thương kéo dài... lê thê và triền miên qua 
nhiều thế hệ... tôi buồn khi viết rồi... 

 
Sẽ có người trách bảo rằng tôi tiêu 

cực, dân Việt Nam tiêu cực, ...trả lời sao 
đây... khi nơi đó chỉ có lê thê và buồn 

bã.... nhìn những hình ảnh năm xưa, 
không thể nói dân Việt Nam tiêu cực.... 
họ tích cực chiến thắng.... họ tích cực 
reo mừng.... họ tích cực trốn chạy... họ 
tích cực cởi bỏ quân trang để sống... rồi 
sao? Vẫn trở về lê thê và buồn bã... mãi 
đến khi China sản xuất đồ dùng cho toàn 
cầu... rồi sao? Vẫn mãi cầm súng, đàn áp 
dân lành... cướp của bán nước... mọi thứ 
phát khởi từ đâu?... ngày Hồ râu mang 
dòng lịch sử về trên quê hương tôi... quê 
hương tôi không tránh khỏi ...vị Vua 
cuối cùng của quê hương tôi.... vị Tổng 
thống thời đệ nhất Cộng hòa... rồi sao?  

 
... Họ đã không còn nữa... kẻ bị buộc 

thoái vị, người bị giết thê thảm... rồi 
sao? Nơi tôi sinh ra đó phải như vậy... 
không thể khác..... 
 
Để cùng nhìn lại biến cố 30/4/1975 và 
nghe lại “Adieu mon pays” chắc chúng 
ta sẽ buồn vui?  
Hay buồn cho thân phận nhược tiểu? 
 
Violetta 20/4/2017  
viết nhớ về 30/4/75 
 và vần ca muôn điệu “Adieu mon pays” 
 



 


