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Nhớ Về Bác Các 

 
Từ trái cô Uyên, bạn Các, cô Trang và ông Đồng 

Sài Gòn, ngày 18/3/2020 

Bác Các xa rồi Bác Các ơi 

Nhớ về Bác Các nhớ chơi vơi! 

Tết năm nay, Canh Tý 2020, Bác Các lên nhà tôi ăn bữa cơm trưa ngày 28 Âm Lịch khi ở 

Mỹ về Việt Nam được hai ngày.  

Mâm cơm có bánh chưng, canh khổ qua dồn thịt, thịt kho trứng. Món tráng miệng là dưa 

hấu đỏ au, ngọt mát. 

Bác Các cười nói: 

- Ăn Tết sớm, toàn món Tết. 

Bác ăn nhiệt tình, ngon miệng. Ba tôi và Bác cụng ly: Chúc Mừng Năm Mới. 

Cả nhà tôi vui niềm vui đoàn tụ. Năm nay Bác về thật bất ngờ. 
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Ba tôi và Bác là những người bạn cùng học từ thời thơ ấu mà giờ cả hai tóc đã bạc phơ. Tôi 

nhìn Bác và có điều gì đó khó nói?! 

Ba tôi cho Bác hay tin bác Lê Công Minh mất và sáng hôm sau cùng các bác khóa Công 

Chánh ở Việt Nam đi viếng đám tang. Bác đến nhà thật sớm, cùng ngồi uống chén trà nóng 

với ba tôi và gật gù: 

- Uống trà nóng ấm bụng thấy khỏe người. 

Hai người ngồi “trà đạo” một chút về bác Minh rồi đi bộ ra đường, đúng giờ hẹn có xe 

của các bác Sơn, Huấn, Thân đón. Nhà bác Minh ở Xuân Lộc, Long Khánh. Sau khi viếng 

đám tang, các bác có ăn trưa với nhau rồi Bác về nhà ba tôi nghỉ trưa. Tôi mời Bác:  

- Chiều nay mời Bác ở lại ăn cơm. Con chuẩn bị món cá chiên mà Bác thích. 

Bác từ chối: 

- Hôm nay Bác mệt rồi, khi khác Bác đến. 

Ba tôi đưa Bác ra đầu ngõ để đón Taxi. Tôi nhìn bác thiệt lâu và như có một linh cảm chợt 

đến là sẽ không còn gặp Bác nữa. Tôi ra cửa nhìn theo Bác. Bác quay đầu lại nhìn tôi như 

muốn nói điều gì đó rồi bước đi….!? 

Dịch bệnh Covid -19 lan nhanh. Bác sợ không dám đi đâu chỉ ở nhà. Trước khi bác quay về 

Mỹ, ba tôi có gọi điện cho Bác: 

- Các ơi, mình có để dành cho bạn một ít quà, đặc sản Phan Thiết quê mình. Lên ăn 

cơm cùng gia đình luôn nha! 

Bác nói:  

- Cảm ơn nha, muốn đi mà ngại quá. Xa quá. Ngại đi taxi quá Bốn ơi! 

Ba tôi  chúc bác đi Thượng Lộ Bình An, về đến cho ba hay tin. 

Không ai ngờ đó cũng là lần nói chuyện sau cuối. Và hôm nay tôi nghe tin bác mãi mãi ra 

đi. Có một khoảnh khắc mà khi cảm nhận kỹ thì đó là phút giây Vĩnh biệt cuối cùng. Tôi 

chợt nhớ lại ánh mắt Bác quay lại nhìn tôi như một lời vĩnh biệt ….!  

Vĩnh biệt Bác! Cầu xin Ơn Trên gia hộ cho Bác được An Nghỉ Thiên Thu, bình yên như 

cách sống của Bác: Sống vui vẻ, chan hòa với mọi người.  

Con sẽ nhớ mãi nụ cười và ánh mắt quay nhìn lại sau cùng khi chia tay Bác! 

Thương tiếc! 

Con Trang (con của Nguyễn Đình Bốn) 

Nguyễn Thị Thu Trang 

 


