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Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn thắc mắc là tại 

sao tôi lại được vinh dự hầu chuyện TT Diệm 

trong hai giờ đồng hồ trong lúc tình hình chính 

trị ở Sài Gòn lúc bấy giờ đang ở trong giai 

đoạn dầu sôi lửa bỏng. Như vậy có nghĩa là TT 

Diệm chỉ chú ý đến công việc hành chánh, xây 

dựng đất nước còn mọi chuyện đối phó chính 

trị là do ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu phụ trách? 

Nhưng tại sao Tướng Tổng Trấn Đô Thành lại 

phải bay từ Sài Gòn lên Đà Lạt để lấy mệnh 

lệnh trực tiếp ? Hay đơn dản chỉ là TT Diệm 

muốn đi nghỉ mát Đà Lạt tiêu khiển để quên đi 

những công việc nhức đầu tại Sài Gòn? 

 Đa số các vị tổng thống đều có những thú 

tiêu khiển cá biệt trong những lúc nghỉ ngơi. 

TT Nguyễn Văn Thiệu thích đi câu cá tại 

Vũng Tầu. Theo lời đồn, thì TT Kennedy tiêu 

khiển bằng cách gần các người đẹp, thí dụ như 

minh tinh màn bạc Marylin Monroe. Thú tiêu 

khiển của TT Diệm không có tính cách làm lợi 

cho cá nhân mà biểu lộ tâm trạng của Cụ là lúc 

nào cũng lo chỉnh trang, kiến thiết đất nước. 

Tôi chỉ có thể phát biểu giới hạn trong một 

không gian nhỏ hẹp tại vùng Đà Lạt mà tôi 

được biết rõ là thú tiêu khiển của TT Diệm 

không phải là những thảo hoạch tương lai tào 

lao mà thật ra đã mang lại một số kết quả thực 

tiễn, thí dụ như con đường ĐàLạt- Ban Mê 

Thuột hay  khu cư xá Pic Robin cho viện Đại 

Học Đà Lạt. Nếu TT Diệm có cơ hội phục vụ 

đất nước lâu hơn thì chắc chắn trên vùng Đà 

Lạt đã có nhiều khu resort du lịch tại Hồ Suối-

Vàng và Hồ Đa-Nhim từ lâu rồi. Viện Đại Học 

Đà Lạt chắc chắn đã trở thành một trường đại 

học tân tiến nhất Châu Á.       

 THƠ 

CUỘC ĐỜI VÔ VỊ 
 Hữu Nghị 

(Thân tặng các Ái Hữu thích hát karaoke và nhậu)  

 
Cuộc đời vô vị nếu không ca  (KaraOKe) 
Không thơ cung họa bóng chiều tà 
Không bạn tâm giao say suối nhạc  
Không nụ cười vui ấm tình già  
 
Cuộc đời vô vị nếu không say 
Không áng văn thơ họa trời mây 
Không bạn tâm giao vui men rượu 
Không nụ cười vui cạn chén đầy 
 
Cuộc đời vô vị nếu không ca 
Câu thơ, bầu rượu, ánh trăng tà 
Trà xanh, bạn mới, ta nâng chén 
Nhạc hay, Thơ sắc, thỏa tình ta. 

 

********************************************************************************    

 
T.T. Diệm chú ý đến công việc hành chánh, xây dựng đất nước. 


