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Tôi biết rõ và nhiều chuyện về thằng cuội dâm chủ này, truớc kia tôi đã cảnh báo,
nhưng nhiều nguời vẫn còn quá dễ dãi để cho cuội sỏ mũi dắt đi lòng vòng, cũng tại
vì danh vọng và tiền tài mà chúng bán linh hồn cho quỷ đỏ.
SỰ THẬT VỀ NHẠC SĨ VIỆT KHANG! (để tùy mỗi người suy xét...)
Bài viết này không công kích cá nhân nào cả, nhằm để mọi người hiểu rõ hơn về Việt
Khang phơi bày sự thật trước ánh sáng sẽ giúp mọi người thoát khỏi sự u mê, ngu
muội cho hai chữ Thần Tượng.
Câu chuyện có thật và được tác giả kể lại nguyên văn...
----Trong chuyến về VN năm rồi, tôi ngoài muc đích sưa chữa hàm răng và thăm người
me bi bệnh, nên tôi không có dự tính để thăm viếng ai cả, suôt ngày chi ru rú
trong nhà không đi đâu chơi, chi vì tôi gắn implant nên có muôn đi cũng đi không
được. Do đó thời gian quá rảnh rỗi tôi lên Fb, và tình cờ thấy trong cmt của một
người bạn "xin lỗi không nhớ tên” có đăng hình một người phu nữ đã luông tuôi,
chup hình chung với Việt Khang tại nhà của Việt Khang, đó là cô Tuyết Cao...
Tôi thầm phuc trong lòng vì cô Tuyết đã quen biết với Việt Khang, là thần tượng
của Khúc Linh Lê tư lâu lắm rồi, sau khi nghe tin Việt Khang bi bắt vào tù, chi vì
hai bài hát yêu nước, chông cstq, tc. Thế là tôi đánh liều xin kết bạn với cô Tuyết
Cao, và nhắn tin xin cô sô phone, đia chi của Việt Khang để xin găp măt thần
tượng cao cả của mình…
Thật sự quá sung sướng cô Tuyết Cao tư My quôc đã cho tôi biết sô phone của
Việt Khang để tôi liên lạc. Rồi tôi đã gọi phone cho Việt Khang để xin đia chi. Lúc
đó tôi đã cho Việt Khang biết tôi tư nước Uc mong muôn thăm viếng Việt Khang, vì
sự ngương mộ của tôi với Việt Khang qua hai bài hát của Việt Khang sáng tác..

Lúc đó Việt Khang nói chuyện với tôi trong điện thoại rất hoan hi và vui mưng, nên
đã săn lòng cho tôi đia chi nhà ơ My Tho, gần nhà thờ.
Chuyện làm răng tôi chi còn gắn hai cái răng implants là xong, nên tôi còn được
bôn ngày là về lại Uc.
Tôi có người bạn thân văn nghệ rất thân thiết làm nhạc công ơ Bà Ria Vũng Tàu.
Vì chuyện tôi về VN, tôi đã làm cho người thân tôi lo lắng, cho nên tôi không dám
cho biết tôi sẽ găp thần tượng Việt Khang, là người tù nhân lương tâm, nên tôi đã
âm thầm gọi phone rủ rê anh bạn mời đi găp Việt Khang.
Anh ta là thuộc dạng người "phản động" không ưa cs, nên khi được tôi rủ, anh liền
bỏ cả công việc để lái chiếc xe máy tư Vũng Tàu tới Saigon ơ Quận Bình Tân găp
tôi cùng đi tìm "thần tượng”.
Trên đường đi sắp đến My Tho, tôi đã phone cho Việt Khang biết là "sắp tới”, và
hỏi căn ke nhà của Việt Khang ơ khúc nào, vì cả hai còn mù mit về đường xá
của thành phô My Tho.
Việt Khang đã cho chúng tôi biết đang trong nhà thờ sắp ra, và hen đia điểm trước
một công ty bán hàng điện tư, rồi đưng ơ đó chờ, khoảng 10 phút sau Việt Khang sẽ
ra rước. Việt Khang còn cho chúng tôi biết rằng: "Anh chi đưng ơ đó chờ em, em
sẽ ra đón vào nhà em chơi. Me em tư sáng đã làm đồ ăn và nước uông đầy đủ.
Chi không cần phải lo gì cả, chờ chút em tới đón.”
Khoảng chưa đầy 10 phút Việt Khang lái xe ơ bên kia đường vòng xe lại găp chúng
tôi. Lần đầu tiên thấy chúng tôi Việt Khang đã lộ măt vẽ ngạc nhiên, và không tin
tôi là "Việt Kiều”... chi vì tôi ăn măc kiểu rách rưới bui đời, không đi xe hơi mà
ngồi trên cái xe máy cũ dính đầy bui vì đường xa.
Việt Khang đã đôi y không mời vào nhà để tiếp đãi nồng hậu như Việt Khang đã
hưa trong điện thoại. Cậu ta đã mời vào đại quán nước ơ via he trong khí hậu rất
nóng nực vì mái tôn che nắng, thời gian đó đang ơ giữa tháng tư VN rất nóng.
Tôi còn nhớ như in trong đầu tôi khi Việt Khang chạm măt tôi và thôt lên rằng: "Ua
chi có hai người thôi sao? Em cư tương chi đi xe hơi nguyên một phái đoàn chớ...
thôi chúng ta vào quán này đại để nói chuyện.”
Tôi đã thật sự sôc vì thái độ khinh người của Việt Khang, nhưng tôi vẫn dằn lòng
xuông và nghi thoáng đi “có lẽ Việt Khang là người miền nam, nên ăn nói mộc
mạc…”
Khi ngồi xuông chúng tôi bắt đầu câu chuyện bằng những lời giới thiệu tên và vùng
miền.
Tôi có hỏi Việt Khang là: "Có an ninh theo dõi chúng ta không?
Thì VK cho biết: "Không có chuyện đó, găp mấy thằng công an tôi còn chưi nó chớ
sợ gì…”
Trong bung tôi thầm phuc trong bung quên đi cái sự sôc với Việt Khang vưa qua.
Chà Việt Khang đúng là người đâu tranh cam đảm.

- Chi rất cám ơn Việt Khang, vì nhờ Việt Khang sáng tác hai bài hát, mà đã khơi
dậy lòng yêu nước. Hiện nay ơ hải ngoại, người đồng hương chúng ta khi làm
chương trình văn nghệ, đều có hai bài hát của Việt Khang. Cả chương trình trong
hội chợ tết đều ca vang hai ca khúc đó.
Việt Khang cười rất vui và nói chuyện rất là "khiêm tôn”, đến nỗi trong lòng tôi
cũng không thể ngờ được.
Việt Khang, "Em cũng không biết tại sao em đăt được hai bài hát đó chi ạ. Có lẽ
nhờ đưc me đã soi sáng cho em, nên em mới có y tương đó, chớ em không ngờ nó
lại tác động đến mọi người như vậy…”
Trời... hai bài hát với lời lẽ yêu nước chông giăc tàu quá hay, mà lại viết không
phải do sự xúc cảm trong trái tim mình, mà do đưc me soi sáng!? OMG...
Muc đích tôi đến thăm Việt Khang là mong găp "thần tượng” của mình, nên tôi đã
không quên bôn phận của mình là dân "Việt kiều”, phải tỏ lòng ủng hộ bằng miệng
và tấm lòng không thôi, mà còn ủng hộ tiền bạc. Măc dù lòng tôi có những hoài
nghi về thái độ khinh người của Việt Khang, nhưng tôi cũng chi là nưa tin nưa ngờ,
thay vì dự đinh cho Việt Khang 3 trăm đô tư ban đầu, nhưng tôi chi rút ra một tờ
giấy 1 trăm đô Uc mà thôi.
Tôi khách sáo nói Việt Khang rằng: Mong em nhận đây tấm lòng của chi "của ít
lòng nhiều”, vì gần ngày về lại Uc nên chi có nhiêu đây thôi, mong em thông cảm.
Thật là bất ngờ cho tôi khi Việt Khang lấy tiền, bỏ vào bóp rồi nhét vào túi quần với
động tác rất nhanh, không một lời tiếng cám ơn hay vài câu nói nào cho mát lòng
người... Cho ta cảm giác như sô tiền này nhỏ nhoi quá, không đáng nói tiếng cám ơn,
coi như đó là bôn phận của người muôn găp "thần tượng”.
Anh bạn tôi nãy giờ ngồi nghe, và thấy thái độ cư xư của Việt Khang, nên anh ta
cũng sôc như tôi ngồi im như tượng… Khoảng độ dăm phút, anh ấy cũng muôn xóa
tan bầu không khí "lạ thường” ấy, nên tìm cách lên tiếng hỏi cho khỏa lấp phần bi
kich đời bạc bẽo.
- Lúc này em có còn chơi nhạc không?
Việt Khang trả lời là:
- Không anh, em giờ không làm gì cả, vì ban nhạc không ai mướn em đánh, em chi
đánh organ cho nhà thờ thôi... thời gian còn lại, em lo chơ con trai đi học.
Khúc Linh Lê nghe thế hỏi thêm:
- Phải Việt Khang theo đạo công giáo?
Việt Khang,
- Không chi, em mới vào đạo sau này thôi, khi em ra tù, em nhờ ơn đưc me soi sáng,
nên đã theo đạo. Còn ba me em theo đạo phật, nay trong nhà chi có mình em theo
đạo thôi chi…
Thêm một điều ngạc nhiên cho tôi nữa về Việt Khang, là tại sao lúc đầu nói hai bài
ca Việt Khang sáng tác là nhờ đưc me soi sáng nên mới nảy sinh ra viết trong trước
khi bi bắt, Việt Khang chưa vào đạo, thì lại được cho là nhờ huyền năng của Đưc

me soi đường dẫn lôi, câu chuyện Việt Khang sáng tác giông như chuyện cô tích
thần tiên, và rất là trưu tượng.
Việt Khang còn cho chúng tôi hay là Việt Khang sắp được xuất ngoại, và Việt Khang
đang dậy lại cho lớp tre trong nhà thờ đánh organ, để khi Việt Khang xuất ngoại
có người thay thế đánh cho nhà thờ vào dip lễ.
Tôi nghe nói thế ben tò mò hỏi:
- Em đi chung với vợ con không?
Việt Khang,
- Không chi, em chi đươc đi một mình mà thôi, còn vợ em đã ly di tư khi em vào
tù... chuyện vợ chồng khó nói lắm chi, khi người ta không còn thương mình nữa thì
đành chiu thôi. Giờ em chi lo cho con trai của em, tương lai em sẽ bảo lãnh nó qua
My.
Anh bạn tôi đã mời Việt Khang, và nhờ Việt Khang rủ thêm bạn be cùng vào quán
có nhạc, để ăn nhậu một bữa trước khi chia tay. Ngày đó là chiều Chủ Nhật, thiết
nghi mọi người được rảnh rỗi, nhưng Việt Khang cương quyết tư chôi, rồi nói:
- Em không đói... em còn phải về chơ con đi học thêm. Tôi nay em còn phải thưc
khuya để nói chuyện mấy người ơ bên My. Nếu sáng mai anh chi về, thấy em không
gọi thì chi cư việc về đi nhé và cũng đưng gọi cho em, có thể em ngủ dậy rất
muộn, vì thưc khuya bận tiếp chuyện với người nước ngoài…
Nói xong Việt Khang đưng dậy thản nhiên dắt xe đi về, còn tôi ơ lại tính tiền nước.
Đến tôi hai chúng tôi vào một quán ăn cũng khá sang và sạch sẽ, anh bạn tôi có lẽ
vẫn còn luyến tiếc chuyện găp gơ quá ít ỏi thời gian này, nên cô gắng gọi phone
cho Việt Khang ra để quán cùng ăn uông nói chuyện cho vui ve, nhưng Việt Khang
vẫn một mực tư chôi.
Lúc này tôi mới cản anh bạn:
- Thôi anh, đưng keo nài nữa, chắc Việt Khang rất bận, mình ăn đi, Khúc Linh Lê
cũng đói bung lắm rồi…
Tôi đã cô gắng ăn, cô nuôt trôi thưc ăn, nên cư phải liên tuc uông nước cho khỏi
mắc nghen. Trong lúc này hai cái răng hàm tôi là cái tru răng mới gắn hồi lúc sáng,
vẫn còn đau nhưc ê ê, và vẫn còn ri máu. Nhưng cái đau ấy không bằng cái nỗi đau
trong lòng tôi, một người không còn mang quôc tich VN, nhưng vẫn hoài bảo và vẫn
còn trái tim của dân tộc VN, thế mà tôi đã bi lưa dôi, bán đưng bơi người VN
không có một lương tâm đấu tranh vì quê hương dân tộc.
Tôi đã bi lầm bơi hai bài hát mà tôi vẫn luôn miệng cất tiếng hát theo với những
ngày trong hội chợ tết, ôm thùng tiền đưng chào xin mọi người đóng góp, cho qũy tù
nhân lương tâm…
Sáng hôm sau tôi ngồi trong quán ăn hủ tiếu, anh bạn tôi tiếp tuc lì, cô gọi cho Việt
Khang ra để ăn sáng, nhưng không được đáp lại, măc cho tiếng phone réo gọi cho
tới cuôi, khi nghe tiếng đầu giây kia giọng eo éo tiếng Bắc trả lời: "cuộc gọi của qúi
vi không liên lạc được…”

Trong suôt hành trình trên đường về, tôi và anh bạn không nói một lời nào, có lẽ ai
nấy đều bi sôc, và ngượng ngùng khi "thần tượng” mình đã hoàn toàn sup đô, và
nát bấy hơn tương bầm…
Sau khi vê lại Uc tôi đã im lăng và buồn lăng lẽ một mình, sau đó tôi đã nhắn tin
anh bạn là xin lỗi anh ấy, đã rủ rê anh bỏ cả công việc, và không quản ngại
đường xa để đi găp một con người quá tâm thường hơn người tầm thường…
Lúc này anh bạn tôi mới lên tiếng quá bất mãn với Việt Khang. Anh đã không dám
thô lộ lòng mình vì tương Khúc Linh Lê không nhận ra con người của Việt Khang.
Còn Khúc Linh Lê lại không dám nói ra vì quá xấu hô, vì mình đã vô tình giới thiệu
tâng bôc Việt Khang lên trên mây, để rồi phải hưng chiu sự ê chề rất cay đắng này.
Cả hai cùng chung nhận xét và cùng quan điểm về con người Việt Khang, nhưng
phải mất một tuần mới thông hiểu nhau là vậy…
Sau khi về Uc tôi đã post hình lên nhưng không hề viết chi tiết cuộc găp gơ này. Đó
là hình chưng minh tôi đã găp Việt Khang. Đã có nhiều người thầm trách tôi sao
không nói gì cả…
Biết nói sao đây? Ai sẽ tin mình? Nếu Khúc Linh Lê nói ra, không chưng sẽ mất hết
bạn be trong Fb. Rồi mọi người sẽ ồ ạt chưi rủa mình không tiếc thương, còn sẽ bi
chup mũ oan ưc cho mình cái nón côi, là người phá hoại người đấu tranh yêu
nước…
Trong vài dip tôi đã cmt thô lộ tâm trạng của tôi, nhưng vẫn giấu thông tin, cô bé
Emily đã hỏi tôi, và có vài người còn nhắn tin cho tôi để biết người lưa đảo là ai...
nhưng tôi cũng vì nghi cho đại cuộc nhất đinh im tiếng không cho biết.
Câu chuyện này giờ tôi đã hiểu và nguôi ngoai phần nào, vì có những người biết
chuyện hai bài hát không phải của Việt Khang, đã an ủi tôi, và cho những thông tin,
nhưng tôi vẫn phải tôn trọng, không nói ra những nhân vật nào đã cho tôi thông tin
này.
Nhờ vậy tôi đã vẫn thêm niềm tin và vẫn còn yêu hai bài hát đó. Bơi vì hoàn cảnh
quá phưc tạp, nên tác giả thật sự đã nhường cho Việt Khang hai bài hát, cũng chi
vì nghi cho đại cuộc đấu tranh chung, cũng như tôi.
Nhưng bây giờ tôi cũng mong rằng mọi chuyện nên đưa ra ánh sáng, chấp dưt sự
lưa lọc để lấy tiền những kiều bào yêu nước, qua hai bài hát. Mong rằng Việt Khang
còn có chút lương tâm, nên chấp dưt sự lạm dung bài hát đó, đưng tham lam ích kỷ
những hư danh tiền tài vật chất, nó sẽ làm nản lòng những người có tâm cho cuộc
đấu tranh chông bạo quyền cs.
Cám ơn qúi vi đã đọc câu chuyện thật của tôi.
Khúc Linh Lê

