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Nh� v� Tr�nh Công S�n 
 

Bùi Th� Kh�i 
 
 
V�nh Ðào thân, 
 

B	n có h�i tôi có nh� Tr�nh Công S�n không? S�n h�c Philo c�a tr��ng Jean-
Jacques-Rousseau c� c�a tr��ng mình �ó! V�nh Ðào �i! Mình nh� l�m: S�n ch�i ��u 
"tango", dáng ng��i m�nh kh�nh v�i �ôi kính c�n to l�n x� x� trên m�i �ó mà! V� sau 
này Tr�nh Công S�n �ã tr thành m�t nh	c s� l�n c�a th�i �	i, m�t "tay ph�n chi�n" n�i 
ti�ng d��i m�t nhìn c�a qu�c gia, m�t "v�n ngh� s� ng�y ph�n ��ng", theo l�i nhìn c�a 
c�ng s�n. 

Thôi, �ó là nh�ng gì mình bi�t sau này, nh�ng h i còn là h�c sinh JJR v�i t�i 
mình, thì S�n v!n là m�t b	n h�c có nhi�u k� ni�m niên thi�u vui vui, bu n bu n… v�i 
nh�ng ��c thù c�a m�t con ng��i ngh� s� �ã có ti�n c�n t" thu "còn xanh"! 

B	n nh� không? Lúc Tr�nh Công S�n vào Sài Gòn �� h�c v�i t�i mình, nó  ��u 
 nhà bán huy ch��ng, qu�n áo quân ��i An Thành, ���ng Lê Thánh Tôn, sau l�ng ch# 
Sài Gòn �ó. Lâu lâu, ti�m này - ch� là bà con c�a S�n – có t� ch$c vài cái "boum", t�i 
này có ��n d
. S�n ch% ng i nhìn b	n nh�y, lâu lâu ra "làm" vài b�n tango, nh�p �i�u 
mà S�n thích thích. 

 

 
 

Tr	nh Công S�n và Khánh Ly (1966) 
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Chi�u th$ b�y nào S�n c�ng th��ng r� t�i mình �i phòng trà Anh V�, �� nghe ca 
nh	c, nh�t là �� nghe ca s� Thanh Thúy hát. M&i l�n sau khi cô này hát thì khán gi� m� 
�i�u th��ng hô "bis" và yêu c�u b�n th$ hai. Dù nhi�u ng��i yêu c�u b�n này, b�n kia, 
nh�ng t�i này -- ch% m�t s� ít, vài ba ng��i ng i trong m�t góc, trong �ó có Tr�nh Công 
S�n -- ch% c�n m�t ti�ng yêu c�u b�n "'�t mi" c�a Tr�nh Công S�n, là cô ca s� th�a 
mãn l�i yêu c�u này ngay. "'�t mi" là b�n nh	c c�a Tr�nh Công S�n ��t �� nh� ��n k� 
ni�m �áng ghi nh� v�i Thanh Thúy thu h�c trò. L�n nào c�ng v�y, sau b�n "'�t mi" 
là t�i này và Tr�nh Công S�n ��u rút êm h�u tránh ��ng ch	m, nh�ng tia nhìn khiêu 
khích c�a các nhóm khách khác! 

B	n bi�t không? H i nh�, Tr�nh Công S�n th��ng d�#t cho Thanh Thúy hát và 
�ã �� ý cô bé này t" lúc tu�i tr(. S�n tâm s
 v�i t�i này, b� t�i mình "xúi d	i" là ph�i 
"t�n công tr��c �� chi�m m�c tiêu", không thì ng��i khác s) chi�m tr��c! S�n nghe l�i 
xúi d�c này, và k�t qu� là �n m�t cái tát! Bu n bã b� �i, s�ng l( loi cô ��n,  ��u, vào 
h�c JJR v�i t�i mình �ó, và sau này sáng tác nhi�u bài hát �áng ghi nh�, gi�a lúc cu�c 
chi�n �ang nóng b�ng  Vi�t Nam. 

 

Th�t ra, theo mình bi�t, Tr�nh 
Công S�n là m�t ng��i yêu n��c, 
xót xa v� vi*n �nh ��t n��c, v� 
tình c�nh t��ng tàn c�a anh em 
ru�t th�t, mà nói lên n&i lòng c�a 
ng��i trai tr( th�i �ó. 

Th�i qu�c gia, Tr�nh Công 
S�n b� ch�p m� là ph�n chi�n, là 
giúp giáo cho gi�c, th�i Vi�t 
C�ng m�i vào ti�p thu Hu� là b� 
��a �i t+y não  tr	i h�c t�p c�i 
t	o vì là "v�n ngh� s� ng�y ru ng� 
thanh niên". B� ��a �i h�c t�p t�p 

trung, lao ��ng c�i t	o v�, S�n bu n "tàn thu" và quên chuy�n ��i trong chén r�#u (�� 
th$ r�#u, t�t có, x�u có, gi� m	o có…), sáng tác nhi�u bài ch�ng ch� �� m�i mà ng��i 
nghe ph�i làm "synthèse" m�t lúc m�i hi�u. Cùng v�i Tr��ng Thìn, Ph	m Tr�ng C�u, 
Tr�n Long Ân, Miên Ð$c Th�ng, Tr�nh Công S�n l�p ra ban nh	c trí th$c, di trình di*n 
 các c� quan, ��#c các cán b� công nhân viên các c� quan, xí nghi�p, b�nh vi�n, r�t 
hoan nghênh… Cu�i cùng b� nhà n��c c�ng s�n c�m tuy�t và �òi b�t nh�t c� �ám! 

Quên chuy�n ��i qua r�#u, Tr�nh Công S�n b� chai gan, s$c kh�e y�u ��n n&i 
m&i l�n trình di*n S�n ph�i ng i mà �àn. Sau này, Tr�nh Công S�n còn v( tranh, sáng 
tác nhi�u tác ph+m có giá tr�. 

Lìa ��i trong s
 luy�n ti�c nh� nhung c�a nhi�u ng��i, trong �ó có c� cô b	n 
thân ng��i Nh�t, mê Tr�nh Công S�n qua b�n "Di*m x�a"… B	n bè  l	i Vi�t Nam, 
trong tang l* Tr�nh Công S�n, tr��c khi quan tài ��#c l�p ��t �� S�n yên ngh% vào lòng 
��t m,, �ã t��i lên quan tài nh�ng lon la-ve, t" bi�t m�t nhân tài "c
u JJR, Tây con", 
nh�ng có m�t tâm h n Vi�t Nam thi�t tha. 

Thân ái, 
Kh�i 

 
Bùi Th� Kh�i 

(Promo 59 – Les Mureaux, France) 


