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Khóc Nguyễn Văn Đông
Kính gửi: Cố nhạc sỹ Nguyễn Văn Đông

Hockley Texas 8-6-2018

Anh Nguyễn Văn Đông kính mến:
Tôi đang ở thành phố Hockley, Texas, Hoa Kỳ.
Khi nghe tin anh qua đời, tôi đã có ý gom một vài bản nhạc bất hủ của anh để viết nên
LỜI GIÃ BIỆT; Tìm mãi, hôm nay mới thu thập đươc 75 bài ca của anh;
Khi viết Lời Giã Biệt (53) anh, lòng tôi lạnh buốt y như tâm trạng của người lính trẻ
đang đứng gác trên chòi canh vào một Phiên Gác Đêm Xuân (32), thì chợt nghe tin Đại
Tá thân yêu và kính mấn của mình đã lìa đời;
Từ hải ngoại, tôi thả hồn, bâng khuâng, tìm về Việt Nam, Về Mái Nhà Xưa (38), nơi mà
anh đã ở trước tháng 4 năm 1975, để thăm anh, nhưng:
Đầy vườn, cỏ mọc lau thưa
Khuôn trăng quạnh quẽ, vách mưa rã rời
Trước sau, nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngóai còn cười gió đông (Kiều)
Nào phải chỉ mình tôi tiếc nhớ anh đâu: Những người khách qua đò năm trước, nơi Bến
Đò Biên Giới (6), chỗ mà đại đội anh đã đóng quân, bảo vệ hồi trước, cũng vẫn còn đang
trông mong gặp lại anh!
Kỷ niệm xưa thật đẹp! mong rằng anh đừng quên Đôi Bờ Thương Nhớ (15), của giòng
Bến Hải, nơi giòng sông chia cắt đôi tình nhé;
Không những chỉ ở miền thùy dương bóng dừa ngàn thông mới có những địa danh trìu
mến, mà ngay cả tại Đồng Tháp Mười, nơi anh đã lặn lội hành quân, ở đó, cũng có những
cô thôn nữ xinh xinh dịu dàng! Đồng Tháp Duyên Gì?(70) anh có còn nhớ hay không ?
Anh Trước, Tôi Sau (2), chúng ta cùng hy vọng một tương lai tươi sáng cho dân tộc;
chúng ta cùng ngóng đợi một bình minh tươi sáng, khi mà Đêm Buồn (13) lịch sử sớm
tiêu vong.
AH Vũ Quý Hảo
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Khóc Nguyễn Văn Đông
Buông Lời Giã Biệt, Nguyễn Văn Đông
Phiên Gác Đêm Xuân lạnh buốt lòng
Về Mái Nhà Xưa, người chẳng thấy
Bến Đò Biên Giới, khách đang trông
Đôi Bờ Thương Nhớ, đừng quên nhé
Đồng Tháp Duyên Gì, có nhớ không?
Anh Trước,Tôi Sau, cùng ngóng đợi:
Đêm Buồn, lịch sử sớm tiêu vong
Vũ Qúy Hảo
June 08, 2018

AH Vũ Quý Hảo viết bài Khóc Nguyễn Văn Đông và bài thơ trên dựa trên tên của
8 bài hát của cố nhạc sĩ. BPT kính mong hương hồn của cố nhạc sĩ sớm về cõi Vĩnh
Hằng và cầu bầu cho dân Việt sớm được Tụ Do và Độc Lập.

