
Thư Gởi Người Bạn Đã Đi Xa!/ Ngô Tấn Bình. 

Thời Nông Lâm Súc Pleiku đã xa mù mịt trong tâm thức của chúng ta, đã mấy chục 

năm rồi còn gì, 1970 mà bây giờ 2014, có ai rãnh cho tôi con số còn lại, nhẩm đếm 

thời gian gõ nhịp đều trên mỗi con tim héo úa của chúng ta, bạn đã ra đi miên 

viễn. 

 Ai cũng có một thời tuổi trẻ, và làm hành trang mang theo mình của quảng đời 

còn lại. 

 Bạn của tôi, Mai Thị Phú, NLS Pleiku, khóa 1, cùng lớp A với tôi. Bạn dịu dàng và 

nhỏ nhắn trong đám bạn nam ồn ào và quậy phá. Ngôi trường đơn sơ vì mới 

thành lập nhưng bù lại chúng tôi có một thầy Hiệu Trưởng (thầy Biên) năng nổ và 

chịu chơi theo đám học trò chơi nhiều hơn học. 

 Lớp A thì có khoảng chục bạn gái,còn lớp B thì rặt đực rựa.Bởi thế thân tình nẩy 

nở đậm đà vì chỉ có mấy chục mạng trên ngọn đồi buồn trơ xương. 

 Bạn Phú cũng hòa lẫn trong đám bạn nữ. 

Thế mà nước chảy hoa trôi,bốn chục năm hơn đã bay vèo đi trong nháy mắt.Bạn 

và tôi với những nếp nhăn đã hằn trên khuôn mặt của bà nội hay bà ngoại.Những 

dấu chân chim rõ ràng ở đuôi mắt bạn in vết thời gian hằn theo năm tháng. 

 Thời gian là vô hạn ,còn con người là hữu hạn. 

 Tình bạn là vô hạn,nhưng tình đời thì có hạn. 

 Mới ngày hôm qua bạn còn cười đùa mà hôm nay chỉ còn tấm ảnh của bạn trên 

kia và còn nhìn đời bằng nụ cười phôi pha.! 

 "Hại bụi nào hóa kiếp thân tôi 

Để một mai tôi trở về cát bụi" 



 Không phải TCS cũng đã trở về cùng cát bụi đó sao! Hay một Phạm Công 

Thiện,một Bùi Giáng cũng đã ra đi không một lời từ giã với thế gian này! 

 Trong năm nay ,chúng ta có nhiều bạn đã ra đi ,một Quý Hoan,một Đình Lợi,giờ là 

bạn M.t.Phú. 

 "Nước cuốn hoa trôi",gió cát phù du như mây trôi viễn xứ. 

Cuối cuộc đời bạn để lại gì cho đời. 

 Cuối cuộc đời này bạn để lại gì để lưu danh hậu thế. 

Có phải cuối cùng là bạn cảm nhận một cách sâu sắc rằng đời sắc sắc không 

không. 

 Vậy tại sao bạn không tập cho mình một cảm nhận rõ ràng rằng bạn đang thở, 

bạn đang đi...trong mỗi sát-na của cuộc sống này. 

 Thư này viết để gởi một bạn đã đi xa và cả những bạn mà tôi gặp hằng ngày, 

những bạn mà tôi quen, những bạn sơ giao, những bạn tâm giao và những bạn 

mà tôi đã có cơ hội gặp trên facebook. 

 

Thân chào bạn của tôi, 

binhngotan@gmail.com 


