
Học Trò Viết Thư Qua 

 

Học trò viết thư qua:  "Thầy về, đừng Đà Lạt!  Em đã đi chỗ khác".  Hai câu rồi ký tên. 

 
* 

Một chỗ tôi không quên, sao em cấm tôi nhớ?  Một chỗ em từng ở, sao em nỡ bỏ đi? 

 
Tôi mới viết cách nay, chừng bốn, năm tháng trước:  "Nếu vé bay mua được / thì Thầy về thăm 
em". 
 
Lời hứa còn y nguyên.  Dịch y nguyên không đổi.  Máy bay bay quốc nội, quốc ngoại còn nín 
khe... 
 
Cả triệu người muốn về / thăm Quê Hương đổi sắc.  Cả triệu người nuốt nhục, nhớ Quê 
Huơng...cúi đầu! 
 
Tôi cũng thế, từ lâu - ba hai năm đâu ít?  Sức càng ngày càng kiệt, lòng trẻ trung vẫn còn! 
 
Đà Lạt ơi chỗ thương!  Sao em đi chỗ khác?  Em không ra ngoài Bắc...vì dân mình - Việt Nam, cái 
tên nước nhà Thanh / bắt mình nghe răm ráp! (*) 
 
Hồ Chủ Tịch lập quốc / lấy lại tên Việt Nam / Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Độc Lập Tự Do Ấm No 
Hạnh Phúc...Dân di cư lúc nhúc ,cả triệu người vô Nam... 
 
Đó, hồi năm Bốn Lăm...rồi Năm Tư,  nhớ mãi...Bảy Lăm đầy sợ hãi...chạy xuống Singapour! 
 
Việt coi như chạy đua!  Chạy đua như Chạy Trốn!  Tẩu Kế là cái vốn của dân mình lận lưng! 
 
"Phải chạy xuống phía Nam!  Không được lên phía Bắc!"  Phía Bắc là Trung Quốc...quê của Hồ 
Chí Minh! 
 
Im lặng, quên bất bình. nói ra, buồn đứt ruột! 
 
* 

Ba Vì Tây Lĩnh non tê buốt 

Một dải Thu Giang nước nghẹn ngào... 
 
Thơ Tản Đà, ôi chao!   
Em ơi!  Mình...Đà Lạt! 
 
 



Trần Vấn Lệ  

o (*)Năm 1802, Nguyễn Ánh toàn thắng nhà Tây Sơn, lên ngôi Vua mở ra niên lịch Gia Long, đặt 
quốc hiệu Nam Việt (chữ Việt viết bộ Mễ), xây kinh đô Thần Kinh (kinh đô đẹp đẽ), cử sứ sang 
Tàu cầu phong theo truyền thống lịch sử.  Năm 1804, nhà Thanh mới hồi đáp và cử sứ sang 
buộc Gia Long, tức An Nam Quốc Vương được Tàu phong, phải sửa quốc hiệu lại  là Việt Nam 
(chữ Việt viết bộ Tẩu, chạy trốn, Việt là Vượt Đi), không công nhận Thần Kinh, chỉ công nhận 
Thăng Long là Kinh Đô.  Vua Gia Long cắn răng chịu đựng, giữ tục triều cống cứ 3 năm 1 lần 
một tượng vàng ròng biểu trưng Liễu Thăng bị quân Lê Lợi chém đầu trong cuôc chống quân 
Minh hồi đầu thế kỷ 15, Vua Gia Long dùng gọn hai chữ Nam Quốc. Vua Gia Long mất, Minh 
Mệnh lên thay, 1820, đổi lại tên nước là Đại Nam, Thăng Long đổi là Hà Nội, Huế là Kinh Đô. Vì 
cuộc xâm lăng của Pháp và các nước phương Tây, ở nước ta, cả nước Tàu, mọi liên hệ với Tàu 
chấm dứt từ năm 1858, và triều đình Huế chưa kịp ổn định thì bị Pháp đô hộ, chia nước ra ba 
phần.  Năm 1945, đảng Cộng Sản Đồng Dương do Hồ Chí Minh cầm đầu, cướp chính quyền 
của Vua Bảo Đại, buộc Đại Nam Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị, lập ra nước Việt Nam Dân Chủ 
Cộng Hòa...(2-9-1945).  Dân miền Bắc đổ xô vào Nam.  Năm 1954 lại có  thêm cuôc di cư vĩ đại, 
năm 1975 thì "cuộc việt nam" mới dễ sợ hơn...cứ xuống phía Nam thôi (một số vượt biển lên 
phía Bắc tắp vào Hong Kong do chính quyền Cộng Sản trá hình tổ chức, gọi là "ra đi bán chính 
thức", nộp vàng cho nhà nước, có tàu Công An áp dẫn ra biển quốc tế...đàng hoàng), họ được 
ở trại tỵ nạn HongKong, họ treo hình Hồ Chí Minh và chào cờ Cộng Sản). Các sử gia ta giấu 
giếm nhiều chuyện...Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim thì viết rất sơ sài...không hiểu tại 
sao.  Cũng nên nói thêm:  năm 1976, Lê Duẩn lên chức Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, 
cầm quyền lãnh đạo cả nước thống nhất, đặt tên nước mới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam!  Vẫn Việt Nam!  Tàu gọi ta là Duế Nản! 

 


