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Vĩnh Biệt Bạn Lê Công Minh
Trần Trung Trực
họp nào mà tôi về thăm Việt Nam. Bạn Huỳnh
Thu Nguyên có lẽ thân tình hơn, có đến khu
Lộc Xuân thăm và nghỉ đêm cùng bạn Lê Công
Minh. Cách đây vài năm, mỗi lần tôi quyên giúp
thầy BHL, bạn là người duy nhất ở VN đều
đóng góp. Lần chót, năm 2018, bạn đã nhầm
100 USD đổi sang tiền VN là 5 triệu đồng VN.
Tôi nghĩ là bạn trí nhớ đã suy sụp.

Bạn Lê Công Minh chụp chung với một thượng tọa
và một nhà thơ chụp năm 2019

T

ôi với bạn Lê Công Minh cùng học với
nhau 4 năm từ năm 1963 đến năm 1967.
Tôi học ngành Công Chánh và bạn học ngành
Địa Chánh. Trong ngành Địa Chánh có các bạn
Đoàn Văn Thân, Lê Công Minh, Nguyễn Văn
Sên, Nguyễn Thanh Sơn và Đỗ Chung. Tôi ít
giao dịch với các bạn đồng khóa, nhưng tôi với
bạn Lê Công Minh thường ngồi học gần bên
nhau và thường xuyên nói chuyện tâm tình. Hồi
đi học bạn đã làm thơ và thỉnh thoảng đưa tôi
xem những sáng tác mà bạn vừa mới làm ra.
Chúng tôi cùng đi thụ huấn ở Quang Trung, rồi
lên trường Sĩ Quan Võ Bị Thủ Đức, Công Binh
Bình Dương. Sau đó tôi với bạn cùng lập gia
đình cùng một thời gian. Bà xã của bạn là chị
của một anh cùng học chung với em trai út của
tôi và cùng đi du học ở Ý năm 1973.
Rồi thời cuộc tháng 4 năm 75 biến đổi.
Tôi may mắn được sang Mỹ, bạn còn kẹt ở Việt
Nam. Tôi nghe nói sau năm 75 bạn lập công ty
đo đạc, làm ăn rất khá, có tiền mua nhà lớn.
Nhưng thế cuộc thay đổi, họ đã gán cho bạn
những tội chính trị, tuyên án tử hình và tịch thu
nhà cửa. Sau đó, giảm dần chung thân và được
tha nhưng bị quản lý. Tôi nhớ, có lần về Việt
Nam, chúng tôi có tổ chức họp mặt Khóa 6
KSCC, và bạn không thể tham gia vì bị quản lý,
chúng tôi có gọi điện thoại thăm bạn. Sau đó,
khi hết bị quản lý, bạn đã tham gia bất cứ cuộc

Thời gian sau này, khoảng 5 hay 6 năm
gần đây, bạn đã sinh hoạt với nhóm thơ văn ở
VN và sinh hoạt rất đậm đà. Họ đã cùng nhau
ra mắt tập thơ, quyển truyện, hàng tháng. Đặc
biệt, khi bạn 2 lần vô nhà thương, họ đã đến
tận nơi thăm viếng tận tình. Bạn đã có một thời
gian ấm cúng và thân tình cùng các nhà thơ
văn đó.
Khi tôi làm Lá Thư AHCC, bạn đã giúp
tôi rất nhiều. Những bài thơ trong 5 LT vừa qua
và những LT sau, phần lớn là thơ của bạn. Tôi
nghĩ rằng bây giờ bạn ở miền Vĩnh Cửu, thấy
những bài thơ của bạn được đăng tải và hâm
mộ, chắc bạn cũng yên lòng. Riêng tôi, khi
đăng thơ bạn, lòng thơ của tôi mỗi ngày rung
động hơn.
Bạn có 3 cậu con trai: 1 ở VN, 1 ở Úc và
1 ở Mỹ. Nghe nói cậu con trai ở VN làm địa ốc
và rất khá giả. Tôi chưa một lần gặp 3 cậu con
trai đó, nhưng thấy chúng chăm sóc cho bạn
những ngày cuối đời, tôi mừng cho bạn có
những giây phút tình phụ tử rất quý báu. Bạn
cũng vài lần nói với tôi là bạn có thể đi Mỹ,
nhưng bạn không muốn đi vì muốn chia bùi xẻ
ngọt với dân tộc VN và bây giờ nằm yên trong
khuôn viên Xuân Lộc ở VN.
Chúc bạn yên nghỉ nơi Vĩnh Hằng và cầu
giúp cho dân tộc Việt Nam sớm dành được Độc
Lập và Tự Do, một nguyện ước mà trước đây
bạn theo đuổi. Cũng xin bạn giúp cho Lá Thư
AHCC mỗi ngày tốt đẹp hơn.
Trần Trung Trực
Phần mộ của bạn Lê Công Minh do cháu Lê
Công Khanh thiết kế và chỉ đạo và bạn Trần
Thành Nhân cố vấn.

