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VĨNH BIỆT AH NGUYỄN ĐẮC KHOA 
AH Lê Văn Sâm 

 
Có thể nói tôi là bạn tâm giao của 

anh Khoa. Trước 1975, sau khi tu nghiệp ở 

Australia, anh về làm Chủ Sự Phòng 

Không Ảnh, còn tôi làm Chủ Sự Phòng Tổ 

Chức Đo Đạc, thuộc Tổng Nha Điền Địa 

Saigon. Tôi ở Oklahoma City,  anh Khoa ở 

Garland, Texas, lái xe khoảng 3 tiếng. Hai 

ba tháng tôi lái xe xuống nhà anh Khoa 

chơi 3 đến 4 ngày (bây giờ anh dời về 

Dallas, Texas). 

Chúng tôi thường nói chuyện về thư 

phú với nhóm MTC (Morning Tea Club) 

do anh Huỳnh Chiếu Đẳng ở California 

thành lập.  

Anh Khoa có in ra 4 tập thơ vào 

năm 2006 hay 2007. Tôi đem về Việt Nam 

2 tập nhờ nghệ sĩ Viết Minh và vợ Thanh 

Nhàn, cả hai từng đoạt giải nhất cuộc thi 

ngâm thơ ở Saigon mới đây, ngâm và thâu 

vào 2 CD. Ngoài ra, một nghệ sĩ ở 

California ngưỡng mộ thơ của anh Khoa 

nên đã ngâm 1 tập thơ. 

Anh Khoa copy ra tặng bạn bạn bè 

ở Texas và những người bạn ở nơi khác.  

Dựa vào 2 CD ngâm thơ này và CD 

do cô Hương Nam ở California ngâm, tôi 

làm cho anh Khoa 1 DVD ngâm thơ  Ngọc 

Ngà Xưa  gồm 7 bài thơ chen với 6 bài tân 

nhạc do cô Hương Nam ca. 

Có một thời gian tôi tràn đầy cảm 

hứng nên đã vẽ hình anh Khoa, chị Khoa 

và các bạn của tôi trong nhóm MTC, 

chồng lẫn vợ có hơn 20 tấm hình. Tôi 

mượn cọ, dao, màu của Photoshop để vẽ.  

Vào khoảng 2011-12, anh Khoa báo 

tin cho tôi biết đôi mắt của Khoa không 

nhìn thấy được nữa. Tôi đau lòng hết sức, 

chỉ còn an ủi anh Khoa. Từ đó, anh Khoa 

không còn làm thơ nữa. Anh Khoa sống 

trong mù lòa, nhưng an phận, vẫn lạc quan 

sống bên vợ con. Anh Khoa thường điện 

thoại cho tôi hỏi thăm tin tức bạn bè.  

Tôi có đưa lên Youtube 3 bài thơ 

của anh Khoa: 

1- Dấu Xưa Quê Cũ  

2- Bến Phà Xưa  

3- Trở Lại Chốn Xưa. 

Mấy ngày trước đây, anh Khoa gọi 

điện thoại cho tôi,  tôi nói với anh Khoa 

tôi vừa bypass surgery tim, anh òa lên 

khóc nức nở. Tôi cũng khóc theo.  

Một lúc sau, tôi nói bây giờ thì 

không sao. 

Vài ngày sau chị Khoa khóc nức nở 

báo tin anh Khoa đã qua đời. Tôi khóc 

nghẹn ngào.  

 

Vĩnh biệt Khoa.  

 

AH Lê Văn Sâm 

https://youtu.be/8XwnfuxAGAk
https://youtu.be/ycmVg39wcJ8
https://youtu.be/G2-otRaxXXA

