
Kỷ Niệm Ái Hữu Lê Kim Thắng. 
 

Người trích thư: NT 

 
Tôi định viết một bài kỷ niệm về Ái Hữu 

Lê Kim Thắng, một bạn Công Chánh vừa mới 
về trời trong tháng 11 năm 2014. May mắn quá, 
bạn bè của anh Thắng đã viết sẵn, tôi chỉ trích 
đoạn, sắp xếp lại thứ tự, khỏi phải suy nghĩ gì 
cả. 
 
Đoạn viết sau đây của anh Trình Hữu 

Dục, có thể xem như tiểu 
sử và quá trình sinh hoạt 
của anh Thắng: 

 
“Lê Kim Thắng là 

người bạn đồng nghiệp 
của tôi trong thời gian 
còn ở Việt Nam cũng 
như sau khi vượt biên 
qua Mỹ. Anh Thắng tốt 
nghiệp Kỹ Sư Công 
Chánh khóa 9 (1966-
1970). Anh thông minh 
học giỏi, đậu Tú Tài 
Toàn Phần năm 18 tuổi 
và Kỹ sư năm 22 tuổi. 
Sau khi tốt nghiệp Anh 
được trường tuyển chọn 
và lấy học bổng Unessco du học tại Đại học 
quốc tế AIT (Asian Institute Technology) tại 
Bangkok, Thailand. Nơi đây anh tốt nghiệp 
bằng Master of Science in Civil Engineering, 
chuyên về Soil Mechanic. Về Việt Nam 1972, 
Anh được bổ nhiệm làm Nhân Viên Giảng 
Huấn trường Cao Đẳng Công Chánh, Học Viện 
Quốc Gia Kỹ Thuật, Phú Thọ, Sài Gòn. Tại đây 
Anh phụ trách phòng thí nghiệm Địa Cơ và 
Cầu Đường. Năm 1978 Anh vượt biên qua Mã 
Lai, trại tị nạn Pulau Bidong. 

 

Được nhà thờ bảo lãnh qua Mỹ, về 
Pennsylvania. Anh thi vào Caltrans và được bổ 
nhiệm vào làm tại Translab, Sacramento từ 
1979. Nơi đây Anh đã qua nhiều năm chuyên về 
Concrete, Asphalt, Soil Test, Seismic và cuối 
cùng phụ trách về Training. Anh là một trong 
những người đầu tiên có PE chuyên nghiệp về 
địa chất của tiểu bang California. 

 
Anh Thắng là người 

ít nói, thận trọng trong 
khi phát biểu, đôi khi có 
tính khôi hài nhưng ít khi 
làm mất lòng người 
khác. Với tính tình thầm 
lặng, Anh dường như ít 
có bạn bè thân, nhưng 
bạn chơi quần vợt chắc 
hẳn là nhiều. Có lẽ vì thú 
vui quần vợt, những năm 
sau này, Anh ít có dịp 
liên lạc với anh em Công 
Chánh chúng tôi. 

 
Anh ra đi thật là đột 

ngột đối với mọi người. 
Lần cuối cùng chúng tôi gặp Anh là hôm họp 
mặt ăn tại nhà hàng AA Tasty đường 65th 
Sacramento, hôm đó Anh có giới thiệu anh Ánh 
Đan, một Kỹ sư Tiến sỹ còn trẻ đang làm việc 
với Anh tại Translab cùng đi tham dự. 

 
Vài hàng để tưởng nhớ tới anh Lê Kim 

Thắng, một người bạn trẻ hiền lành ít nói, tài 
giỏi mà ít khi muốn tỏ lộ ra ngoài. Anh ra đi 
quá sớm so với tuổi đời và sức khỏe của Anh, 
làm cho Gia đình, Bạn Bè ai cũng luyến thương 
nhớ tiếc. 
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Anh Thắng ơi! Viết mãi chẳng hết lời...Trên 
Thinh Không, Anh hãy cùng chúng tôi tụng một 
lần bài Kinh Bát Nhã cho tan đi tất cả mọi nỗi 
u s  ầu” .. 
 

Bài sau đây của em trai anh, Lê Kim 
Lạc, với tình cảm chan chứa dành cho một 
ngưòi anh, mà cũng thân thiết như bạn: 

  
“Anh tôi. 
Anh Thắng là anh kế tôi, là con thứ năm 

trong gia đình 8 anh chị em, tôi là thứ sáu, anh 
Thắng tuổi Đinh Hợi, sinh tháng 2 năm 1948, 
Những năm 1948-1949, vì nhiều biến cố chiến 
tranh, sổ bộ thất lạc nên đến khi bắt đầu đi hoc, 
phải làm lại giấy chứng chỉ thế vì khai sinh, 
thay vì sinh tháng 2 năm 1948 thì ông thư ký hộ 
tịnh làm nhầm tháng 12 năm 1948, thành ra 2 
anh em tôi trong giấy khai sanh chỉ cách nhau 
2 tháng. 

 
Hai anh em kế nhau nên rất thân thiết, có 

thể nói trong 8 anh chị em thì anh Thắng là 
người thân thiết nhất với tôi. Học cùng trường 
tiểu học hàng ngày cùng dắt nhau đi học, chiều 
về cùng nhau về nhà, thường đi chơi với nhau, 
thời ấy trẻ con làm gì có nhiều đồ chơi, chỉ có 
chơi bi và chơi căng là thông dụng nhất. Ba má 
tôi rất nghiêm khắc nên cấm chơi căng vì sợ 
Căng Cù U Óc, mổi khi Ba tôi bắt được thì 
phải nằm xuống sập và bị đánh vài roi, Anh 
Thắng thường bảo tôi: Mầy bỏ cái quạt mo 
dưới quần thì không đau, Ba tôi biết nhưng 
thương con nên Ba tôi cũng chẳng nói gì, chỉ 
giơ cao đánh nhẹ thôi. 

 
Anh Thắng có tài xuất khẩu thành thơ, tôi 

còn nhớ khoảng năm 1956-1957 Ba chúng tôi 
chở chúng tôi, có anh Lợi cùng đi, đi Nha 
Trang, ngang qua Vạn Giả, có dừng lại thăm 
Chú Lê Nghệ, Quận trưởng Vạn Ninh, anh xuất 

khẩu thành thơ như sau, tuy là thơ con cóc 
nhưng tôi còn nhớ đến bây giờ: Lờ ê là Lê, 

Ngờ ê nặng Nghệ, tức là Lê Nghệ, Quận 
trưởng Vạn Ninh, Ở tỉnh Khánh Hòa, Tức là 
Vạn Giả, ở phố Nha Trang. Hôm đó tôi phục 
anh quá, Không biết sau nầy anh còn làm thơ 
hay không. 
 

Anh Thắng học giỏi và thông minh, anh thi 
đậu vào lớp Đệ Thất cuối cùng của trường 
Quốc Học năm 1959, sau đó trường Quốc Học 
bỏ dần dần trung học đệ nhất cấp. Đến khi thi 
Tú Tài anh bị Cúm nặng, nằm liệt giường sốt 
41 độ, đến ngày thi má tôi phải đưa anh đi xích 
lô đi thi vì anh muốn phải thi kỳ đầu, đậu kỳ 
đầu mới có hy vọng vào Saigon để thi vào các 
trường đại hoc. Năm đó anh vào Saigon thi đậu 
trường Kỷ Sư Công Chánh và đậu hạng nhất 
toàn quốc vào trường Nông Lâm Súc. Anh đã 
chọn ngành Công Chánh. 

 
Anh Thắng rất thương anh em, lúc tôi làm 

luận án tốt nghiệp anh Thắng đã giúp rất nhiều 
để hoàn thành cho đúng ngày giờ. Sau biến cố 
tháng 4 năm 1975, anh đưa tôi đi trình diện 
hoc tập cải tạo, tôi thấy anh khóc. Trong khi tôi 
ở trại cải tạo, anh đã nhớ tới ngày sinh nhật 
của bạn gái tôi, nay là vợ tôi, và đem bánh sinh 
nhật đến bảo là tôi gởi. 

 
Sau ngày định cư ở Mỹ, vì hoàn cảnh công 

ăn việc làm nên anh em ở cách xa nhau hàng 
ngàn dặm, 1-2 năm mới gặp mặt một lần nhưng 
những kỷ niệm đẹp chẳng bao giờ phai mờ. 

 
Tháng 9 vừa qua, vợ chồng anh Thắng qua 

Virginia dự đám cưới con trai chúng tôi, cũng 
là cháu anh Thắng, sau đó chúng tôi cùng đi 
Địa Trung Hải 2 tuần, thời gian gần gủi anh 
Thắng đó là thời gian rất vui của tôi. 
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Trong tiệc cưới ở Virginia, anh có hỏi: 
Nghe nói mùa thu ở Virginia đẹp lắm, tôi trả 
lời mùa thu ở đây có lá vàng, mổi năm hàng 
triệu du khách đến xem lá vàng ở đây, nhưng 
phải giữa tháng mười đầu tháng 11 lá vàng 
mới đẹp, Anh Thắng có nói chừng nào về hưu 
qua Lạc chơi vài ngày đi coi lá vàng. Tôi rất 
mong đến ngày đó để đưa anh đi các vùng 
Skyline Drive, Blue Ridge Mountains, Thế mà 
nay anh đã ra đi không về nữa. 

 
Tôi tiễn anh về cõi địa đàng, 
Bây giờ bên nớ có thu sang? 
Anh đi đi mãi không về nữa 
Để lại mình tôi ở cõi nầy.” 

 
Bạn thời thơ ấu Ngô Văn Giáo:  
 
“Tôi gặp Thắng từ khi lên Đệ nhị cấp ở 

trường Quốc học (1963). Trong lớp, Thắng 
ngồi cạnh tôi. Ba chúng tôi: Ngô Văn Giáo, Lê 
Kim Thắng, Nguyễn Văn Lanh suốt 3 niên 
khóa, năm nào cũng giành phần thưởng Danh 
dự, Ưu hạng và Hạng nhất. Rồi Thắng vào Phú 
Thọ, tôi vào Nông Lâm Súc. Sau Đại học, 
Thắng đi Thái Lan học Master. Vào thời gian 
này Thắng khuyến khích tôi học Cao học Báo 
chí và cho mượn tiền ghi danh. Sau 1975, lúc 
Thắng đã vượt biên ra nước ngoài nên tôi phải 
tìm đưa cho Lạc (em Thắng) để gửi trả và cám 
ơn lòng tốt của Thắng. Những năm kinh tế 
trong nước khó khăn thỉnh thoảng Thắng còn 
gửi quà về cho, có lần gửi cho Cúc (em gái 
Thắng) mang về. Năm ngoái, nhận được tin 
đứa con út của tôi lập gia đình, Thắng còn gửi 
quà về mừng cháu. Tôi hằng mong có dịp gặp 
lại để hàn huyên, nhưng tiếc quá. …". Thắng ra 
đi thật yên bình…” 
 

Nguyễn Tường Bách bạn thời thơ ấu: 
“...Khoảng năm 1958, lúc gia đình chúng tôi 
dọn lên ở 163 Trần Hưng Đạo Huế thì tôi cách 
nhà Thắng chỉ một nhà. Chúng ta liền quen 
thân nhau và rủ nhau đi chơi, từ đánh bi-da, đá 
banh bàn, đáng cờ tướng... Tôi hay qua nhà 
Thắng chơi với Thắng và Lạc, nhiều đến nỗi có 

khi leo balcon qua nhà nằm ở giữa, có khi leo 
trên mái nhà đó. Dĩ nhiên chúng ta cũng rủ 
nhau học hành và cuối cùng đều là học trò giỏi. 
Chúng ta xa nhau từ khoảng 1967, lúc tôi đi 
Đức. Khoảng 1972 trở đi, kể cả sau 75, tôi hay 
về thăm nhà và lúc nào cũng qua chào mẹ 
Thắng và hỏi thăm Thắng…” 
 

Anh Thọ chị Tám bạn thời trung học:   
“Thắng và tôi cùng học 7 năm Quốc Học 

niên khóa 1959-1966. 
Năm đệ thất hai đứa ngồi bàn đầu gần 

nhau. 
Tôi thì ham chơi hơn là ham học 
Thắng củng nghịch nhưng nghịch ngầm 

…………….. 
Học chung lớp suốt 4 năm trung hoc đệ 

nhất cấp. 
Và thêm vào năm Đệ Nhất B1.. 
Chúng tôi chơi thân với nhau từ thuở đó 

cho đến bây giờ... 
……… 
Nói chuyện tu hành và đời sống lúc về hưu 
Thắng hứa hẹn sang năm sang nhà mình ở 
Phoenix chơi vài ba tháng   

Tụi mình nói về Đạo Phật là đạo để Hành chứ 
không phải để bàn   
Thắng đọc mấy câu thơ Thiền: 
"... Chỉ thẳng chân Tâm 
Thấy Tánh thành Phật…" 
…… 

Bạn cùng khóa Tôn Thất Thiện: "Thắng, 
Vọng và mình (Thiện) gặp nhau ở Sài Gòn 
trong dịp thi vào trường Công Chánh - Phú 
Thọ. Thắng thì ở đường Trần Hưng Đạo (SG 
chớ không phải phần kéo dài trên Chợ lớn), 
Vọng thì ở gần cầu Sắt Gia Định còn Thiện thì 
ở đường Nguyễn Hoàng - Chợ lớn, rứa mà gần 
như mỗi ngày mỗi đứa một chiếc xe đạp đi kiếm 
tìm nhau (Vọng thì có chiếc xe đạp tốt nhất, xe 
đạp DURA), khi thì Thiện đến Thắng rồi lên 
nhà Vọng, bữa khác thì Vọng lọc cọc đến 
Thắng rồi đi kiếm Thiện ... sau đó là chúng 
mình đạp lên Phú Thọ, hay đến nhà Minh 
Nguyệt, Dỏ ... hay đi ăn bún bò ở đường Lê văn 
Duyệt (gần đường Nguyễn văn Thoại - trước 
mặt trường cao đẳng Phú Thọ),chung chung 
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mỗi ngày bộ 3 đạp cả 20 cây số nên rồi cũng 
khá rành đường SG, chúng ta đi nhiều rứa 
cũng một phần là vừa rời một thành phố nhỏ bé 
vào thủ đô thấy cái chi cũng lớn, cũng lạ (tâm 
trạng người nhà quê lên tỉnh). 

Sau khi học ra trường, Thắng, Vọng và 
Thiện đã "đủ lông đủ cánh" có thể rời nhà chú, 
anh chị để ra sống riêng 'tự lập' (đúng thì Vọng 
đã tung cánh chim tìm về cư xá trường Phú Thọ 
khi "campus" dành cho sinh viên làm xong), bộ 
3 lúc đầu thuê nhà ở xóm Bàn cờ (đường 
Nguyễn Thiện Thuật, gần nhà của Thuần), rồi 
bị đuổi phải gồng gánh đồ đạc (cũng may hành 
lý không nhiều, nên chỉ chiếc xe JEEP của Sài 
Gòn Thủy Cục là đủ chở rồi mà không cần đến 
các hãng dọn nhà cửa như thế giới phương Tây 
bên này) dọn đến Cư xá Lữ Gia (ở đây có 
Nguyễn Hữu Thái ở chung một thời gian khi 
Thái dạy ở trường Công Nghệ rồi sau đó đi qua 
Thái Lan làm cho chương trình MEKONG). 
Vài tháng, năm sau lại bị đuổi phải chạy đến 
cư xá quân đội ở đường Trần Quốc Toản, gần 
chợ cá. Thêm một lần nữa bị đuổi và chổ cuối 
cùng ở chung là căn gát trọ ở đường Trần 
Quốc Toản (trước trường Quốc Gia Hành 
Chánh) cho đến 1975. 
 

Sau đó thì mỗi người mỗi phương, Vọng và 
Thiện có dịp gặp lại sau 75. Vọng + Thiện nghĩ 
là sau khi tất cả về hưu thì ngày gặp nhau đầy 
đủ cũng không xa, gặp nhau ở Huế để được 
Thắng mời đi nhậu đủ nhà hàng ăn như thời trẻ 
tuổi, thế mà … đã hết dịp gặp lại người bạn 
quý.” 
 

Bạn cùng khoá Trần Như Vọng: “..Tụi 
mình cùng học với nhau khoá 9 kscc năm 66-
70. 

 
Ra trường Thắng đi học AIT ở Thai Lan rồi 

về trương dạy học. Mình đi làm ở Tổng nha 
Kiều Lộ, đi lính, vào Công Binh, làm việc ở 
Cục. Một thời mình với Thắng, Thiện thuê nhà 
ở chung, việc ai nấy làm, tối tối về nhà thấy 
không có bạn cũng cảm thấy buồn buồn man 
mác. Tụi mình cùng ở Huế, và chơi thân nhau 
như anh em. 

 

Năm 1978 mình về Huế, gặp Thắng lần 
Thắng về thăm Huế rồi từ đó tới nay chưa một 
lần gặp lại và đột ngột Thắng qua đời. Con 
người Thắng bình dị, chân thật và tốt với bạn 
bè. Bạn thích thể thao, chơi gì cũng được- bida, 
tennis, bóng chuyền, thích dancing. Chơi gì 
cũng đam mê. Tính Thắng dễ bị người khác 
hiểu lầm vì ít nói, mình có cô em vợ là bác sĩ 
(em của Thọ bạn thân của Thắng) nhận xét về 
Thắng "anh nớ răng mà coi thường người 
khác". Những cảm nhận này ở thời điểm cách 
đây mấy chục năm rồi, bây giờ cô ấy cũng đã 
qua đời sẽ có dịp để họ giải toả điều này ở cõi 
vĩnh hằng. 
 

Bạn cùng khóa Lê Trung Định: Mới 
tháng trước bạn về nhà mình chơi, chúng ta nói 
chuyện vui vẽ, nhắc đến từng tên đứa bạn và 
lập chương trình dự định cùng nhau về VN một 
chuyến. Những hình ảnh thân thương thời đi 
học hiện ra mỗi khi gặp bạn. Bạn và mình có 
duyên sống gần nhau tính ra cũng gần tròn 50 
năm . 
 

Bạn  cùng khóa Nguyễn Khắc Dõ: “…một 
người bạn có nhiều đức tính đáng thương và nể 
phục. Bạn và mình có nhiều kỹ niệm hồi còn 
học ở Phụ Thọ, có lần được bạn mời về nhà 
bạn số 1 Huỳnh Thúc Kháng được hai bác và 
chị Hảo lo cho những bửa cơm Huế rật đặc 
biệt- trong thời gian này anh Lộc còn là sinh 
viên Y Khoa Huế. Sang MỸ, khi chưa lập gia 
định, có lần bạn và Cúc thăm gia đình mình 
thuở ở Ohio-“ 
 
Bạn ở trại tị nạn Mã Lai My-Nhi, Nguyễn 
“… Nhớ ngày nào ở Paulo Bidong, nhờ vả anh 
dẫn vào khối xây cất cho Nhi đi làm, kiếm thêm 
thức ăn cho mấy đứa em, Cúc còn nhớ? Hồi 
sang trại chuyển tiếp ở Kuala Lumpur, anh 
chưa chịu đi Mỹ liền, vì Cúc bị bệnh đó, một 
ông anh thật là quí…” (Germany) 
 

Nguyễn Đức Tùng và Loan bạn từ thời 
mới đến Mỹ:  

 
“…Chưa đầy hai tháng trước gặp anh ở 

D.C. anh vẫn như ngày nào. Bao nhiêu kỷ niệm 
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ngày còn ở California lúc mới qua tị nạn lại 
hiện về. Ai cũng nghèo khổ nhưng anh chẳng 
bao giờ ngần ngại để giúp đỡ người quen. Anh 
bao giờ cũng khiêm tốn, nói năng nhỏ nhẹ, nhất 
là với cô em út. Có lần cô Cúc nấu 1 nồi bún bò 
cho anh ăn nguyên 1 tuần; khi ăn hết nổi anh 
cũng chỉ nhỏ nhẹ nói: "tối nay cho anh ăn 
cơm". Có lần anh đã ứng trước tiền mua giúp 
cho Tùng cái TV và chở từ Sacto về San 
Francisco. Từ khi rời Cali. ít gặp mặt nhau 
nhưng những kỷ niệm đẹp tình bằng hữu ngày 
mới tị nạn chẳng bao giờ phai mờ. (Virginia). 
 

Bạn quần vợt Thạnh Trần:  
“…Anh là một người thật hiền lành, thân 

thiện hòa đồng, Anh nói năng từ tốn nhưng 
không kém phần hài hước, dáng đi lượm banh 
quá chậm chạp nhưng khi theo đánh banh thì 
lại nhanh nhẹn đầy ấn tượng, tấm lòng từ thiện 
thương người của anh cũng thật bao la: Anh là 
người đầu tiên đóng tiền nguyên năm ủng hộ 
“Quán Cơm 2000₫” thay vì đóng 5₫ hằng 
tháng. Làm nên phong trào đóng góp nguyên 
năm, giúp Sơn thủ quỉ vận hành suôn sẻ. Quỉ 
Cấp Học Bổng hằng năm cho Học Sinh Việt 
Nam Nghèo do tôi đứng ra vận động, khởi sự từ 
năm học 2013~14 đã có nhiều anh chị ủng hộ, 
trong đó có anh Thắng và đã giúp được 98 
cháu học sinh thay vì là 70HS như yêu cầu, 
năm học 2014~15 đã giúp 123HS thay vì 
100HS như yêu cầu...Nhưng cách đây khoảng 
một tháng anh Thắng hỏi để ủng hộ thì quỉ đã 
đóng, anh Thắng ̣đã phiền trách tôi rằng: “Sao 
Thạnh không thông báo hạn chót đóng tiền và 
đóng cho ai.?”. Tôi đã nhận lổi thiếu sót và 
hứa sang năm sẽ bổ sung và sẽ thu tiền anh 
sớm nhất... giờ đây anh Thắng đã ra đi vĩnh 
viễn không từ giả mất rồi…” 

 
Bạn bè trong nhóm quần vợt Sacramento 

 
Hai lão tướng Bửu Hiệp và Lê Kim Thắng 
 

Bạn quần vợt Nguyễn Đình Hoàng: 
 
 “Vỉnh Biệt Thắng Râu. Anh Lê Kim Thắng 

đã qua đời. Cái chết của anh Thắng đã làm khá 
nhiều người trong nhóm tennis Sacramento xúc 
động. Lý do chính là bản tính hiền từ và thân 
thiện của anh Thắng đã lấy được cảm tình của 
hầu hết mọi người. Tôi chưa thấy anh Thắng 
giận ai bao giờ cả. Có ai giận anh chăng? Anh 
chỉ cười hề hề là xong chuyện. 

 
Tính hiền từ và thân thiện của anh được thể 

hiện ngay trong lối đi đứng và chơi tennis của 
anh. Anh thường lái xe vào parking lot rồi sau 
đó khoan thai mang giày, lấy nước, ghế, vợt, ... 
rồi sau đó mới thủng thẳng bước vào sân. Có 
lần tôi tò mò lấy đồng hồ thử xem từ lúc anh 
đậu xe đến lúc anh vô sân tennis mất bao lâu. 
Kết quả là 45 phút. Tôi thấy anh lái xe vô 
parking lot nên định chờ anh vào để bắt cặp. 
Trong khi chờ đợi mọi người rủ tôi chơi một độ 
khác. Tôi chơi xong set mà anh Thắng vẫn 
chưa vô sân. Lối chơi tennis của anh có thể 
được gọi là "Giơ cao đánh khẻ". Chẳng hạn 
như khi anh giao banh, anh bước vài bước đến 
nữa sân rồi giơ vợt lên cao nhưng lại đánh nhẹ 
trái banh vào sân đối thủ. Khi anh smash banh 
cũng vậy. Anh hùng hổ đưa vợt lên cao rồi vổ 
nhẹ banh qua như sợ làm đau đối thủ. Tuy 
nhiên anh Thắng ̣là một tay tennis hay với hai 
tuyệt nghệ - smash vào 2 góc, và đánh rất đều, 
đều đến nỗi mang danh bức tường Bá Linh. 

 
Tuy hiền từ nhưng anh không thụ động. 

Ngược lại anh rất chủ động lo cho vợ con. Sau 
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khi cưới vợ anh sốt sắng hỏi tìm công việc cho 
vợ. Khi con gái anh vô Trung Học và muốn 
chơi tennis cho trường, anh hỏi tôi về kinh 
nghiệm của 2 đứa con gái của tôi chơi tennis 
cho Trung Học và Đại Học. Sau đó anh đem 
con gái ra dượt tennis ở sân Sacramento State 
University. 

 
Một lý do khác làm mọi người xúc động là 

"Trông người lại nghĩ đến ta". Anh Thắng là 
một trong những người đánh tennis đều đặn 
nhất trong nhóm. Thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 tôi 
thường thấy mặt anh ở sân tennis. Đó là chưa 
kể Chủ Nhật. Anh có thể đánh 4, 5 set tennis 
mà không mệt. Nghĩa là bề ngoài anh Thắng 
trông khõe mạnh hơn nhiều người trong nhóm. 
Vậy mà anh Thắng đã ra đi thì mọi người có lẽ 
nhận thức được sự mong manh của cuộc sống. 
Tại sao anh Thắng có tên Thắng râu? Số là 
khoảng năm 1984 gì đó nhóm tennis chúng ta 
có 3 Thắng. Mọi người mới gọi Thắng Bầu, 
Thắng -anh Thái-, và Thắng Râu để phân biệt. 
Nay cả 3 Thắng đều nghỉ chơi tennis với nhóm 
chúng ta. 
 

Anh Dan Lê bạn đồng nghiệp vong niên: 
 
“LỜI ĐIẾU VĂN CHO CHÚ THẮNG 
Sáng nay nghe tin chú mất 
Lòng giật mình chua xót làm sao 
Ngẩng đầu muốn hỏi trời cao 
Chuyện này phải hiểu thế nào cho thông? 
Chú còn nhớ không 
…mỗi ngày đi bộ 
Nói chuyện đời, chuyện công việc, gia đình,… 
Nhiều chuyện linh tinh 
nhưng cũng giúp mình …đi mấy vòng công sở 
Rồi những lúc  
…đi ăn trưa, đi chợ 
Cứ ngỡ rằng đời như thế kéo dài 
Nhưng quả thật bi ai 
Hôm nay chú ra đi  
…buông xuôi tay, nhắm mắt 
Lòng đau như cắt 
Sinh tử tương phùng 
Giờ lại lạnh lùng 
Quay về lòng đất! 
Nghe tin chú mất 

Rất đỗi đau thương… 
 
Cuộc sống vốn dĩ vô thường 
Vừa mới đó, giờ hai đường cách chia 
Cầu cho chú ở bên kia 
Tâm hồn thanh thản, sớm khuya an lành…” 
 

Trong sổ ai điếu, anh Nguyễn Đình 
Hoàng, bạn quần vợt, chuyển ngữ thơ của Lý 
Bạch sau đây: 
 

“Hoài Niệm: 
Sống, ta là lữ khách, 
Chết, ta trở về nhà. 

Trời đất, một quán tro,.̣ 
Xót xa, bụi muôn đời. 

Trên trăng thỏ nghiền thuốc, 
Dâu xanh thành củi khô, 

Xương trắng lặng không nói, 
Tùng xanh chả biết xuân 
Xưa nay người ta thán, 
Phù vinh đáng gì đâu. 

 
 

 
Ái Hữu Công Chánh tại Sacramento 
 

 

Hình Gia Đình anh Thắng và các anh TH Dục, Bửu Hiệp 
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