
     Người Đóng Vai Thành Cát Tư Hãn 

 

 Cách nay hơn một năm, nói cho chính 

xác là tuần lễ thứ ba của tháng 7 - 2014, tôi 

đang dự một cuộc cắm trại dài ngày trong 

một khu rừng cách thành phố Dallas khoảng 

40 dặm về hướng đông bắc, buổi tối có chút 

thì giờ rãnh, mở laptop đọc tin tức bạn bè 

gửi đến, việc mà tôi vẫn thường làm lúc đi xa. 

Máy mở, liếc qua thì thấy rất nhiều thông tin 

quảng cáo hiện ra chung với các email của 

bạn bè và người quen gửi cho tôi. Việc đầu 

tiên tôi làm là detete tất cả thông tin quảng 

cáo, nào là xe hơi giá rẻ, chương trình du lịch, 

lắp đặt hệ thống security ở nhà, chương 

trình trợ giúp y tế, quảng cáo bảo hiểm…và 

rất nhiều chuyện linh tinh kể cả có mấy lá thư 

nội dung giống nhau 100% của mấy anh mấy 

chị Việt Nam đang đi du lịch ở Tây Ban Nha 

hoặc Phi Luật Tân bị mất hết giấy tờ tiền bạc, 

yêu cầu gửi cho mượn $ 2,500.00 và sẽ hoàn 

trả lại vào dịp tết… Công Gô…Khi đã loại hết 

những thông tin quảng cáo và mượn tiền, tôi 

mới đọc đến tên của những người gửi email 

cho tôi. Thú thật là sau khi lướt qua những 

tên rất quen, tôi còn phải loại bớt một số 

email xét ra không cần phải mở ra để đọc của 

những người này nữa. Số email còn lại 

thường khoảng trên dưới hai chục và tôi lần 

lượt mở ra đọc. Thói quen của tôi là chọn 

những email mail nào có đề tài đặt biệt để 

ưu tiên đọc trước. Tôi thấy email của một 

người cựu học sinh Bùi Thị Xuân cho biết là 

anh Nguyễn Hữu Trí trong Gia Đình Củi Ngo 

bị stroke phải vào bệnh viện. Hình ảnh đầu 

tiên hiện ra trong đầu tôi là anh Trí, một 

người chưa bao giờ có biểu hiệu gì là có sức 

khỏe kém. Có thể nói anh là người thuộc loại 

khỏe nhất trong Gia Đình Củi Ngo, anh là một 

người hoạt động rất tích cực trong các sinh 

hoạt của nhóm, anh cùng với chị Nguyệt – vợ 

anh làm rất nhiều công việc thiện nguyện mà 

việc rõ nhất là anh chị hàng ngày đến sinh 

hoạt và giúp cho trung tâm người cao niên 

vùng tây bắc thành phố Houston. Cả anh lẫn 

chị đều vui vẻ, tính tình phóng khoáng dễ 

thương. Đặc biệt anh có một giọng hát rất 

truyền cảm, ai đã từng nghe anh hát những 

bài như “Bên Giàn Thiên Lý, Chèo Thuyền 

Trên Sông” hay những bài hát cổ của người 

Mông Cổ…đều phải lắng lòng nghe giọng hát 

trầm bổng của anh và không khỏi xúc động. 

Thế mà anh đã bị đánh gục bởi cơn stroke 

oan nghiệt, tôi cho là oan nghiệt. Lần thăm 

anh mới đây, tôi có nhắc ngày 22 tháng 7 



năm ngoái là ngày anh bị đột qụy. Anh cũng 

nhớ chính xác là ngày đó. Sau một năm anh 

vẫn còn nằm một chỗ trong  nursing home. 

 

Nói theo kiểu của những người sinh hoạt 

trong các hội đoàn ở hải ngoại thì anh Trí là 

rể của Bùi Thị Xuân. Vợ anh là chị Nguyễn Thị 

Nguyệt (BTX 65). Nếu anh chị cựu học sinh 

Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo có tham dự 

đại hội lần thứ 6 của hai trường vào tháng 6 

năm 2012 tại Nam California thì trong 

chương trình văn nghệ vào buổi tối có một 

hoạt cảnh lịch sử mang tựa đề là “Vang Lời 

Sông Núi” do nhóm cựu học sinh BTX-THĐ 

thuộc thành phố Houston trình diễn. Hoạt 

cảnh diễn lại giai đoạn lịch sử vẻ vang của 

dân tộc Việt Nam khi đánh tan đạo quân xâm 

lược từ Bắc phương – quân Mông Cổ. Anh Trí 

là người đóng vai Thành Cát Tư Hãn trong 

hoạt cảnh này rất thành công, đồng thời anh 

cũng đóng luôn vai Hốt Tất Liệt, cháu nội của 

Thành Cát Tư Hãn khi giặc Mông đưa quân 

sang nước ta lần thư hai với ý đồ muốn nuốt 

trọn Việt Nam. Anh Trí giữ một vai nổi bật 

trong hoạt cảnh với những trang phục rất bắt 

mắt. Anh chị Trí và Nguyệt cũng đi du thuyền 

cùng nhóm và anh chị em cựu học sinh. Khi 

trở về Houston, anh chị em lại muốn có một 

nhóm nhỏ để sinh hoạt thường xuyên hơn và 

Gia Đình Củi Ngo đã được thành lập vào mùa 

xuân năm 2013, những buổi sinh hoạt  

thường được tổ chức lần lượt tại nhà của 

từng anh chị thành viên, trong đó anh chị Trí 

và Nguyệt luôn luôn có mặt. Riêng chị 

Nguyệt, trong hoạt cảnh nói trên đã đóng vài 

một thiếu niên yêu nước, hô hào dân chúng 

theo Trần Quốc Toản ra trận đánh nhau với 

quân Mông Cổ.  

Các thành viên trong Gia Đình Củi Ngo và các 

chị cựu học sinh Bùi Thị Xuân thay nhau đến 

viếng thăm anh Trí và an ủi chị Nguyệt. Thế 

nhưng đùng một cái, tin đưa ra như sét đánh 

là chị Nguyệt được phát hiện là có khối u 

trong gan (ung thư). Chị được mổ và làm 

chemotherapy. Theo các bác sĩ thì chị đã qua 

khỏi cơn bệnh ngặt nghèo và lành hẳn. Tội 

nghiệp cho anh Trí, tin chị Nguyệt bị bệnh 

được hoàn toàn dấu kín vì sợ ảnh hưởng đến 

tinh thần của anh. Khi chúng tôi vào thăm, 

anh Trí lúc nào cũng chuyện trò vui vẻ và lạc 

quan, anh rất mong chóng khỏi bệnh để về 

nhà và tiếp tục sinh hoạt với anh chị em. Anh 

chị Trí Nguyệt không có con cái. Em chị 

Nguyệt, anh Lộc từ Canada và anh Thịnh từ 

Việt Nam thay phiên nhau sang phụ giúp chị 

Nguyệt chăm sóc cho anh Trí. Hoàn cảnh của 

anh chị thật ngặt nghèo! Bệnh tình anh Trí 

không phục hồi bao nhiêu, ai bày gì anh chị 

cũng làm. Nhưng có trường hợp trị chửa làm 

cho anh kinh hoàng là đến một ngôi chùa để 

cho một anh thầy lang mặt trông rất “cô 

hồn” thượng cẳng chân hạ cẳng tay để chửa 

bệnh đến nỗi anh Trí chịu không nổi phải van 

xin ông ta nhẹ tay. Hai tháng sau khi vào 

thăm, nghe nhắc lại chuyện chửa bệnh của 



ông này, anh Trí vẫn còn kinh hãi. Tôi biết có 

một số người nghe theo lời quảng cáo đường 

mật đem con bệnh tới cho ông này dùng tay 

đấm và dùng cả gối để chửa bệnh trông rất 

hãi hùng, hình ảnh này được ai đó đưa lên 

youtub nhiều lần. Có người cũng thu hình lúc 

anh Trí đang được “đấm bóp”, thấy mà kinh 

hoàng. 

 

Chưa hết, đến phiên chị Nguyệt một lần nữa 

vào nhà thương vì cơn đau lại tái phát. Chỉ 

trong một thời gian rất ngắn, theo tin của từ 

một chị Bùi Thị Xuân phổ biến thì bệnh tình 

của chị tái phát và di căn nên các bác sĩ đã 

không nhận chửa trị mà đề nghị chị vào nằm 

trong nhà “cận tử” để chờ ngày ra đi. Nhưng 

chị Nguyệt đã từ chối, không vào trong 

hospice, chị về nhà. Khi chúng tôi đến nhà 

thăm thì thấy chị quá sức là gầy ốm vì chị 

không ăn uống gì được, chỉ uống loại thuốc 

Fucoidan của Nhật để khỏi phải gục. Chị cho 

biết là vài hôm nữa chị vào nhà thương để 

gặp bác sĩ một lần chót.  

Giữa tháng bảy chúng tôi đến thăm chị 

Nguyệt rồi ghé nursing home thăm anh Trí. 

Thấy anh xuống sắc và trí nhớ có phần chậm 

chạp. Anh cho biết là chị Nguyệt bị bệnh nhẹ 

về đường tiêu hóa (vì lâu ngày chị không đến 

với anh! Người nhà phải nói như thế…). 

Chúng tôi nhắc những chuyện cũ thì anh Trí 

cũng dần dần nhớ ra hết. Anh chỉ mong ước 

là được mỗi tháng về thăm nhà một lần 

nhưng điều kiện di chuyển của anh quá khó 

khăn nên người nhà vẫn chưa có giải pháp 

nào cho anh. Vì biết tình trạng của chị 

Nguyệt là đã vào cuối đường sinh tử nên khi 

chia tay chị để ra về, tôi có nói với anh 

Nguyễn Đạm Thuyên và chị Nguyễn Thị 

Hường là tôi mong sẽ có phép lạ đến với chị 

Nguyệt. Tôi không biết phép lạ đó là gì và xảy 

ra như thế nào nhưng trong đầu tôi nghĩ là 

chị Nguyệt sẽ thoát khỏi cơn nguy biến, 

nghĩa là chị không chết! Tôi cũng có nói điều 

tôi suy nghĩ với vợ chồng anh Nguyễn Vương 

Thái và Nguyễn Thị Thảo. Những ngày sau đó 

trong đầu tôi cứ nghĩ đến chị Nguyệt và tin 

rằng sẽ có phép lạ đến với chị. Một tuần sau, 

chị Thảo gọi điện thoại cho biết là khi chị 

Nguyệt đến cho bác sĩ khám lần cuối thì bác 

sĩ đã cho chị biết là chị đã không còn bịnh gì 

nữa. Tin này loan nhanh và ai ai trong chúng 

tôi cũng vui mừng. Riêng tôi, không hiểu 



động lực nào khiến tôi nghĩ rằng sẽ có phép 

lạ đến với chị Nguyệt. Nếu gọi việc chị không 

còn bệnh là một phép lạ thì có lẽ tôi là người 

có cái linh cảm tốt lành dành cho một người 

như chị Nguyệt, người mà tôi rất mến, kể cả 

anh Trí kể từ ngày được sinh hoạt chung 

trong nhóm cựu học sinh Bùi Thị Xuân – Trần 

Hưng Đạo. Tôi mong chị Nguyệt lẫn anh Trí 

chóng bình phục. Xin các bạn góp lời cầu 

nguyện. 

Nhiều lần đến thăm anh Trí, khi đó chị 

Nguyện chưa bị bệnh, tối có làm mấy bài thơ 

để tặng anh và đọc cho anh và chị Nguyệt 

cùng nghe. Nhân đây xin trích một trong 

những bài thơ viết vào tháng 9 – 2014 có tựa 

đề là: 

      Nguyệt Là Trăng Và Trăng Là Nguyệt 

Có chàng nhung nhớ một vầng Trăng 

Trăng mãi dặm xa? Trăng rất gần                       

Đời đã có Trăng, Trăng là Nguyệt          

 Nguyệt rằm, Trăng mộng mãi trăm năm 

Từ độ anh buồn đã có Trăng         

Trăng trao anh mộng đẹp đêm rằm        

Trăng soi đầu ngõ vui chân bước           

Gian khổ đường đời mãi có Trăng 

Năm tháng đi về tỏ bóng Trăng         

Ngày xuân nghe hát hội Trăng rằm           

Thu đến mây buồn Trăng đỉnh núi          

Chợt gió mưa về Nguyệt bâng khuâng 

Giờ anh vẫn có Nguyệt bên đời         

Trăm năm hò hẹn với cuộc chơi            

Hãy nói yêu Trăng, Trăng là Nguyệt      

Ta yêu em lắm Nguyệt Trăng ơi 

Phong Châu              

Ngày 1 tháng 8 - 2015  

        

        



 

 

 

 

 

 

 

   


