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Trần Lâm Thạch 

Cố ái hữu Trần Lâm Thạch tốt nghiệp khóa 

6 KSCCðC. Sau khi ra trường, bạn Thạch phục 

vụ ở Tổng Nha Kiến Thiết, ñộng viên vào Khóa 

2/68 SQTB Thủ ðức và chuyển sang Khóa 2/68 

Sĩ Quan Căn Bản Trường Công Binh Bình 

Dương. Sau thời gian phục vụ trong quân ñội, 

bạn Thạch về Nha Lộ Vận và giử chức vụ 

Trưởng Ty Xa Cảng Miền Tây. 

 

Tháng 2 năm 1975, bạn Thạch ñi du học 

Thái Lan theo chương trình của Ủy Ban Quốc 

Gia Sông Cửu Long. Sau biến cố ngày 30 tháng 

4, bạn Thạch sang Mỹ theo diện tị nạn, ñịnh cư 

tại California và xa gia ñình từ ñó mãi cho ñến 

tháng 2 năm 1983 mới ñoàn tụ với ch ị Th ạch 

và hai con trai. 

 

Bài thơ này trong tập thơ dày 27 trang, mà 

bạn Thạch gởi cho bạn Trực vào năm 2003, do 

bạn Thạch sáng tác trong thời gian sống cô 

ñơn ở xứ người 

AH Ngô Hoàng Các ghi lại 
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Ba ! 

Thế mà ñã mười năm rồi nhỉ 

Ba ñâu ngờ con ở Mỹ lang thang ! 

Ngày Xuân về không một nén hương tàn 

Quỳ trước di ảnh vái van Ba phù hộ 

Mạ ! 

Con vẫn biết con ñây bất hiếu 

Bỏ ra ñi mẹ yếu già nua 

Biết bao giờ nghe lại tiếng chuông Chùa 

Nơi cầu nguyện những mùa Xuân tươi thắm 

Em.. ! 

Nếu giờ ñây anh về vui em nhỉ 

ðêm giao thừa thủ thỉ chuyện ñôi ta 

Nhớ chăng em: nguyện ước dưới trăng ngà 

Hai ñứa nói: “về già chung một lỗ” 

Con.. ! 

Con biết chăng lòng Ba ñang ñau khổ 

Mấy năm qua, ai dậy dỗ con thơ ! 

Mỗi ñộ Xuân sang Ba tủi hổ từng giờ 

Mong con trẻ tuổi thơ ñầy mộng ñẹp 

 

CA 1979 

Trần-Lâm-Thạch 

 


