TRANG 96

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Vĩnh Biệt Bạn Võ Quốc Thông
AH Trần Trung Trực
Khi điện thoại di động hiếm, bạn đã có.
Rồi khi được tiếp nối điện thoại vô xe hơi,
bạn là những người đầu tiên đã có.
Bạn đã làm công việc chính cho
City of Austin, Texas State, và về hưu rất
sớm, khoảng 55 tuổi.

Bạn Thông chụp trong chuyến đi cruise

Tôi được biết bạn Thông khi nhập
ngũ học quân sự khóa 2/68 ở Quang
Trung. Khi đó, bạn ta là đại diện sinh viên
cho đại đội khóa sinh viên. Rồi khi lên
quân trường Bộ Binh Thủ Đức và trường
Công Binh Bình Dương, bạn ta vẫn là đại
diện cho sinh viên.
Sang Mỹ, khi tôi muốn thuyên
chuyển về Austin, Texas, bạn đã giúp tôi ý
kiến và giúp chúng tôi mua 2 căn nhà.
Bạn làm đủ nghề phụ, từ việc mua
xe cũ sửa lại để bán, mua bán dụng cụ, và
là nhà địa ốc người Việt đầu tiên tại
Austin. Bạn là người Việt học master đầu
tiên trường University of Texas ở Austin.
Bạn đã có bằng lái và dạy lái máy bay
Cessna cả 30 năm nay. Bạn đã có tất cả
những gì bạn muốn, từ xe gắn máy, tầu, xe
hơi mắc tiền, rồi đến máy bay Cessna. Tôi
đã mua lại chiếc máy hình của bạn. Chúng
tôi được bạn chở tầu đi hồ Austin và hồ
Travis vài lần.
Xe hơi đủ loại từ Lexus tới
Mercedes, cái gì bạn thích, bạn đều có.

Về đồ ăn, bạn là người sành sỏi
nhất. Uống trà xanh hay cà phê bạn dùng
mật ong. Món nào ngon bạn cũng biết. Đi
tiệc, ngồi gần bạn, ăn theo bạn là thưởng
thức được hương vị món ăn.
Chúng tôi có dịp đi cruise với bạn
vài lần. Trong khi đi đường, chúng tôi nói
chuyện với bạn. Tuy ý kiến bất đồng,
nhưng chúng tôi tôn trọng tư tưởng và ý
kiến bạn. Tôi thích tính tình bạn, thực thà
và có gì thì nói thẳng, không sợ người
khác dị nghị.
Bạn Thông ơi, bạn là người mà tôi
nghĩ trong nhóm AHCC, ít người đã được
như bạn. Bạn đã có những cái mà bạn
thích. Bạn đã làm những cái gì bạn muốn.
Cuộc sống này là tạm bợ và vô
thường. Nhưng bạn đã có những gì bạn
muốn và đã mãn nguyện. Nay, bạn về nơi
Vĩnh Cửu.
Bạn Thông ơi! Nợ tang bồng bạn đã
trả xong, chí làm trai đã mãn nguyện, cái
gì bạn thích bạn đã làm và đã có. Bây giờ
bạn đang ở cõi Cực Lạc, xin giúp chúng
tôi được như bạn: an cư và lạc nghiệp.
Nếu mai ra đi, xin bạn cầu bầu cho chúng
tôi ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như bạn.
Tạm biệt bạn.
AH Trần Trung Trực, K6KSCC

