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tại Plano, Texas  
ba ngày cuối tuần của tháng tư 2006 

 
Nguyễn Văn Bảnh 
  
Sau khi hay tin Hiền Nội của AH Trưởng 

Bối Mã Minh qua đời, tôi bày tỏ với AH Lê 
Minh Trí ước mong có một chuyến đến Plano, 
Texas, phân ưu và thăm viếng AH Trưởng Bối 
Mã Minh. 

AH Lê Minh Trí trước 1975 phục vụ cùng 
Bộ Công Chánh với AH Trưởng Bối Mã Minh, 
và thêm nữa, lúc thiếu thời là học trò của chị 
Mã Minh tại trường học Tỉnh Lỵ Châu Đốc. 

Không đắn đo, AH Lê Minh Trí quyết định 
hưởng ứng ngay ước mơ của tôi. AH Trí ngụ 
tại La Habra miền Nam tiểu bang California, và 
tôi ở Laurel của tiểu bang Maryland, đồng ý 
ngày khởi hành là ngày thứ sáu 28 tháng tư 
2006, hẹn gặp vào buổi chiều tại phi trường 
Dallas Forth Worth, sau đó thuê xe trực chỉ về 
hướng Đông Bắc của thành phố Dallas, trước 
khi trời sụp tối. 

Hai chúng tôi đến được Plano, không bị lạc 
đường, sau một giờ rưỡi lái xe dưới cơn mưa 
rào của vùng Trung Mỹ, ghé trước tiên vào 
khách sạn nhận phòng đồng thời để có chút thì 
giờ nghỉ ngơi giải toả sự căng thẳng của hành 
trình ngày đầu tiên. Ngay lúc đó AH Trần Bá 
Quyên gọi điện thoại đến cho biết ý định tham 
dự cuộc viếng thăm và xin được rước ở phi 
trường Love Field sáng sớm ngày hôm sau để 
cùng tháp tùng đi thăm AH Trưởng Bối Mã 
Minh. Thế là nhóm này được ba người. 

Được trưởng nữ của AH Trưởng Bối Mã 
Minh hướng dẫn, chúng tôi rất vui mừng gặp 
lại tại nhà với đầy đủ gia đình. AH Trưởng Bối 
Mã Minh vẫn còn phong độ như xưa, sức khoẻ 
tương đối còn khoẻ so với tuổi cao của AH. 
 Sau phần chào hỏi tay bắt mặt mừng và 
phần phân ưu sự ra đi của chị Mã Minh, chúng 
tôi được sự quan tâm của AH về mọi mặt. Sự 
hiện diện của chúng tôi đem lại sự thanh thản 
cho AH Trưởng Bối Mã Minh sống lại thời quá 

khứ, có bổng có trầm, và 
AH có lòng hỏi thăm từng 
bạn bè AH quen biết 
không sót một ai. 

Thật cảm động và biết 
ơn, chúng tôi được gia đình tiếp đón nồng hậu 
và chu đáo, đặc biệt Trưởng Nữ và Nghĩa Tế 
của AH Trưởng Bối Mã Minh tình nguyện lái 
xe tạo dịp cho chúng tôi tham quan vùng Plano 
Richardson…và đưa chúng tôi đến chùa dâng 
nén hương cầu nguyện cho Người quá cố. 

Hiền nội của AHTB Mã Minh khi qua đời 
được hoả táng và tro gửi tại chùa nơi đây thờ 
phượng. 

Anh chị Mã Minh từ ngày sang sống với 
các con tại xứ Hoa Kỳ, vì tuổi cao và lòng còn 
buồn cảnh nhà cảnh nước, nên ít có đi đó đây, 
ẩn dật lấy nghệ thuật vẽ tranh, đọc sách, cảm 
tạo thơ văn làm thú vui cho phần còn lại của 
cuộc đời. 

Sau khi Hiền Nội ra đi, AHTB Mã Minh 
mặc dầu thấm nhuần sinh lộ của con người là 
Sinh Lão Bệnh Tử, AH bắt đầu cảm nhận hiu 
quạnh cô đơn. 

AH có vài vần thơ sau đây để chia sẻ với 
các bạn cùng cảnh ngộ. 

Đời sanh ra trả nợ 
Đừng vì thế than van 
Nợ ít được chết sớm 
Nặng nợ phải sống dai 
AHTB Mã Minh, trước 1975 phục vụ tại 

Tổng Nha Công Chánh, Cơ Quan Công Binh, 
Nha Kiều Lộ, và thành viên của Ban Chuyên 
Viên Kỹ Thuật của Phủ Tổng Thống. 
 

Ảnh kèm, từ trái qua phải: 
AH Lê Minh Trí, Nguyễn Văn Bảnh, Mã Minh, 
Trần Bá Quyên  


