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Thay lời tựa
Ít người thầy thuốc ở tù lâu như anh Phùng văn Hạnh. Bạn chúng tôi như Vương ngọc Lâm ở
khoảng 7, 8 năm, Ysĩ Tôn thất Sang trên 10 năm, riêng anh Hạnh được chiếu cố đến 12 năm
Anh ª lâu có lë vì cái quá khứ cûa anh Çã Çành, nhÜng lš do chính nhÃt Ç‹ anh ª lâu quá ch¡c
ch¡n là do cung cách sÓng và lÜÖng tâm cûa m¶t kÈ sï miŠn Nam trong anh. Anh Çã cÓ nén, cÓ
nín thª, nhÜng lòng chu¶ng cái ÇËp, cái chân thiện cûa cu¶c Ç©i làm hÖi thª anh phäi bÆt ra.
Anh là ngÜ©i bån tù bu¶c chúng tôi phäi ngÜ«ng m¶ và quí m‰n. Ÿ tù thì phäi có ngÜ©i ra trÜ§c,
kÈ vŠ sau; nhÜng khi ª ngoài Ç©i nh§ Ç‰n cänh tù, thì chúng tôi không khÕi nh§ Ç‰n anh Ç‹ bùi
ngùi, vì anh vÅn còn ª Çó.
Chính vì ÇÜ®c ª tù cùng tråi v§i anh, cùng m¶t khoäng không gian, mà chúng tôi cäm thÃy ÇÜ®c
an ûi tinh thÀn. Anh là m¶t Çi‹m t¿a quš báu Ç‹ chúng tôi ÇÜ®c Ãm áp. Khi ÇÙng trÜ§c b†n cai
tù Ç‹ xin phép ho¥c cÃp báo ÇiŠu gì, hãy nhìn anh Hånh: anh không bao gi© khép ch¥t hai tay
vào ngÜ©i. Anh dùng m¶t cánh tay ÇÜa lên cùng v§i ngón trÕ Ç‹ nói. Cái cao ngåo cûa anh Çã
trä thù ÇÜ®c cho anh em quä là nhiŠu. B†n C¶ng sän tuy ghét và cæm hÆn anh, nhÜng trong thâm
tâm chúng rÃt nÍ và cÀn Ç‰n anh. ChÙng c§ là anh Çã vào ra ª t° Y-t‰ Ç‰n ba lÀn.
Gi© Çây anh nhìn låi cu¶c Ç©i mình qua bao thæng trÀm, giông bäo. Anh Çang tâm s¿, tÌ nhÜ tø
tÆp b†n tôi dæm ba ngÜ©i Ç‹ ÇÃu láo, tán phét, Ç‹ cÜ©i Çùa hä hê, chÙ không phäi Ç‹ Çæng Çàn..
Toàn b¶ t¿ truyện mô tä m¶t cu¶c tranh Çãu không ngØng nghÌ, bao gi© cÛng vÜÖn lên, phóng
t§i. M¶t cu¶c Ç©i phong phú v§i nhiŠu l§p lang. Trong 12 næm tù Çày, anh nh¡c Ç‰n cái kh° cûa
chúng tôi Ç‹ thÜÖng, nhắc Ç‰n cái ngu mu¶i cûa kÈ thù thÆt Çáng ghét, nhÜng không phäi Çể mà
ghét, vì bây giờ ch¡c lòng anh cÛng thanh thän, tràn ÇÀy hân hoan cûa m¶t kÈ Çã n‰m Çû, n‰m
h‰t.
Nói nhÜ Dos, chính cái ÇËp së cÙu r‡i nhân loåi, thì trong t¿ truyện nÀy, chúng ta nên trích ra
tØng cái, tØng cái ÇËp räi rác Ç‹ làm ‘’mÒi’’. Vì sao? Vì chúng ta cÀn có rÜ®u, thÆt nhiŠu rÜ®u Ç‹
cu¶c tuÖng phùng luôn m¥n mà, ÇÆm nét.
Trân tr†ng cùng các bån,
M¶t bån tù: Dược sĩ NguyÍn thu Giao

Vài Lời Bộc Bạch
Tôi in Tuyển tập, gồm một số truyện ngắn và thơ trong
 TÌNH YÊU HIỆN SINH ra mắt năm 2000
 MỘT KIẾP NGƯỜI ra mắt năm 2002
 TUYỂN TẬP THƠ ra mắt năm 2004
Tuyển Tập ra mắt đặc biệt trong ngày Hội ngộ Tiên Lãnh 21-06-2009, đáp ứng lời yêu cầu của
nhiều anh chị em muốn biết tôi viết gì về quảng đời chúng ta ở tù Tiên Lãnh. Phần lớn các
truyện ngắn là hồi ký của tôi mà cũng của các anh, vì kể lại chuyện trong trại có mang tên nhiều
người trong chúng ta, và những sự việc chúng ta cùng trải nghiệm và chứng kiến. Thánh kinh
bảo: “chúng ta trở nên chí thiết khi đã ăn chung một đấu muối” Vâng trong hơn10 năm ấy,
chúng ta đã ăn chung vài đấu muối, vì món ăn chính là nước muối. Cho nên thâm tình chúng ta
khắng khít biết bao!
Thân ái,
BS Phùng văn Hạnh
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Một hạt đậu hai người khiêng
Nhật ký một bạn tù
Câu chuyện trên một chuyến xe

