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VIẾT CHO NGƯỜI

“ĐÃ CHẾT”
(Bài 95)
*/ Chuyện rất đời nay.
Nhận thư Ngọc Sáng.
Dalat, Nov. 01/2017 at 2:19 PM.
Thưa Cô,
Ba con bị té cách đây 2 hôm, hiện giờ tình trạng có thể không qua khỏi.
[]
*/ Thư gửi Ngọc Sáng.
San Jose, Nov. 01/2017 at 4:57 PM
Sáng ơi,
Cô đã pack xong một thùng quà định đi gửi về Ba thì nghe tin này. Bây giờ Ba nằm ở bệnh viện hay ở nhà? Con
nói “tình trạng sợ không qua khỏi” có nghĩa là sao? Ba còn nhận ra con không? Có ai ở cạnh Ba khi té?
Hổm rày tự dưng sao cô thấy buồn quá và chỉ nghĩ đến điều bay về VN mà thôi.
Nếu Ba khá hơn hay tệ hơn cũng cho cô biết liền nghe.
Cô TV.
[]
*/ Thư gửi chị Kim Chi.
San Jose, Nov. 02/2017 at 7:39 AM
Chị ơi,
Em chuyển chị hai lá thư ngắn (như trên) để biết tin về anh Ngọc. Chị gọi điện thoại cho Sáng hỏi thử xem tình
hình thế nào rồi cho em biết.
Nghĩ ân hận lần về vừa rồi (tháng 7/2017) giận ảnh vẫn liên lạc với cô Hoàng nên em không lên Dalat gặp ảnh, mà
bảo ảnh xuống Nha Trang như lời hứa thì ảnh cũng không xuống dù lúc nào ảnh cũng chỉ “muốn làm chồng em” như
lời ảnh nói.
Đang viết thư cho chị thì nhận điện thoại Âu Cơ gọi báo tin anh Ngọc đã chết lúc 5 sáng bên Mỹ (7 giờ tối VN).
Lòng em trống trơn chị ạ, mừng cho ảnh thoát được kiếp sống đau khổ và buồn cho em từ nay bỏ hẳn cung đàn.
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Thương chị.
Em, TV.
[]
*/ Nhận thư Ngọc Sáng.
Dalat, Nov. 02/2017 at 8:16 AM
Ba con đã ra đi lúc 7 giờ 51 đêm Nov. 02/2017 (giờ VN).
*
**
*/ Đọc lời đăng của Mỹ Vân (Nov. 6/2017 trên Facebook TTBG nhân xem tấm ảnh chụp năm 1997 tại căn nhà
anh ở số 12 Nguyễn Tri Phương Dalat:
“Hoa Margueritte nhiều quá. Thầy Ngọc biết Cô thích nên cắm nè, có ai để ý đến chi tiết này không. Dalat bây
giờ không còn bán loại hoa này nữa, gần như là tuyệt chủng, nhưng em sẽ tìm và trồng lại để đón Cô ghé qua nhà.”
*/ TTBG trả lời:
Mỹ Vân ơi,
Không những thầy, mà cả chị Lan và bốn đứa nhỏ cũng được Thầy chuyền cho cái thú mê hoa margueritte của cô
khi cô về ở trong căn nhà Định Mệnh, tháng 3/1975.
Bó hoa trong ảnh này là của “Cu Tý” đem đến nhà số 12 Nguyễn Tri Phương Dalat để chào mừng sự gặp lại cô
mùa hè 1997.
Cô đang gom tất cả các bài viết VỀ và CÓ LIÊN QUAN tới Thầy suốt 43 năm ròng, (dạo trước đăng rải rác theo
giòng thời gian trên từng tác phẩm đã viết) làm thành MỘT TÁC PHẨM. Sở dĩ thế là bởi câu chuyện Nhật Nguyệt
Buồn Như Nhau nay ĐÃ CÓ ĐOẠN KẾT.
Làm xong điều đó, chắc cuộc đời cô cũng kết thúc luôn, Mỹ Vân ơi. Cả hai cái Nợ cho “Hai Người Âm Nhạc và
Văn Chương”, cô đã hoàn tất. Dù vậy, Mỹ Vân vẫn cứ trồng hoa margueritte để có lần đem viếng mộ cô!
[]

