
Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 22 

 

  Các Bạn Mình thân mến, 

Thức dậy sáu giờ sáng, đứng trước khung cửa sổ nhìn ra ngoài, 

thấy bầu trời bình minh không còn trong trẻo như mọi hôm. 

Một màn sương âm u kỳ bí đang hiện ra trước mặt, bao trùm 

hầu như kín cả những ngọn cây palm cao ngất ngưởng vẫn 

thường đứng chụm đầu bên ngoài khu chung cư có mặt tiền 

nhìn ra hướng biển. Sương mù. Đúng là sương mù. Chợt nhớ 

hôm nay là ngày đầu thu. 

Ngày 22 tháng 9, theo lịch thời tiết là ngày đầu tiên của mùa 

thu, ngày báo hiệu mùa hè chấm dứt để nhường thời gian lại 

cho những ngày có gió heo may se lạnh mang theo những giọt 

mưa nhẹ rơi. Chợt nhớ... “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót 

rơi...trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi...” của nhạc sĩ 

Đặng Thế Phong. 

Nhìn sương mù lãng đãng trên những ngọn cây không thể nào 

không nhớ tới Đalạt. Đàlạt của chị, của anh và của mình ngày 

nào. “Ngày nào”...là để xác định thời gian của nửa thế kỷ trước 

hay hơn nữa của Đàlạt một thuở thanh bình dù đang trong thời 



chiến tranh, khác với Đàlạt ngày nay, không còn bóng dáng 

chiến tranh nhưng người ta vẫn lo âu sợ hãi từ mọi phía: thiên 

nhiên và con người. Thiên nhiên bị hủy diệt nguồn sống. 

Người thi đua giết người bằng đủ thứ luật từ trong “hang” 

mang ra. 

Ai trong chúng ta cũng đều biết Đàlạt là một vùng địa lý có 

núi rừng bao quanh, lắm suối nhiều hồ, khí hậu mát mẻ, cây 

trái bông hoa tươi tốt quanh năm, người Đàlạt hiền hòa tử tế 

và lịch sự. Vì thế mà nhà cầm quyền Pháp trước đây đã chọn 

vùng đất Langbian làm nơi nghỉ mát cho công chức và binh sĩ 

của họ. Công cuộc xây dựng phát triển thành phố theo mô hình 

kiến trúc Âu châu, nhưng dù có xây dựng bao nhiêu công trình 

đi nữa, khung cảnh thiên nhiên vẫn còn giữ được nguyên trạng. 

Người ta yêu thiên nhiên! Người ta quý thiên nhiên và người 

ta biết giữ gìn thiên nhiên như một báu vật của Đất Trời ban 

cho. Những cư dân của Đalạt từ những ngày mới đặt chân lên 

mảnh đất Hoàng Triều Cương Thổ hồi tiền bán thế kỷ 20 cho 

đến những người đến Đalạt vào những thập niên 40 - 50 – 60 

vẫn hưởng được vẻ đẹp tuyệt vời của Đàlạt. Có không biết bao 

nhiêu văn thi sĩ, nhạc họa sĩ...cảm nhận được cái đẹp của Đàlạt, 

đã viết, vẽ thành những tác phẩm ngợi ca thành phố tuyệt đẹp 

của Miền Nam Việt Nam.                                

Thập niên 50 và 60 chúng ta được nghe bài nhiều bài hát viết 

về Đàlat, trong đó có bài “Hoài Thu” của nhạc sĩ Văn Trí viết 

vào cuối những năm 50 với những lời ca phác vẽ đậm nét tâm 

hồn lãng mạn của một chàng lãng tử miền Trung một lần đến 

Đàlạt để rồi sau đó cứ vấn vương - vương vấn mãi không thôi. 

Giờ thì xin mời Các Bạn Mình thầm thì những lời sau đây để 



hiểu được “nỗi niềm” của Văn Trí. Hy vọng Các Bạn Mình 

chưa quên giai điệu của bài hát này:                      

Mùa thu năm ấy trên đường đến miền cao nguyên         

Đà Lạt núi rừng thâm xuyên. Thác ngàn núi bạc thiên nhiên        

Chạnh lòng tôi thấy lá vàng rơi nhẹ say mơ       

Trong rừng thu đẹp nên thơ. Lưng trời đàn chim bơ vơ      

Mùa thu năm nay tôi lại thấy lòng lâng lâng  

Khi nhịp bước nhẹ đôi chân trong rừng vắng lặng  bâng khuâng 

Bầy nai ngơ ngác, lá vàng rơi đầy miên man  

trên bờ cỏ rộng thênh thang nghe mùa thu đi ngỡ ngàng.       

Đóa hoa phù dung trắng xóa.  Ngàn cây hiu hắt tiếng nhạc. 

Mảnh linh hồn tôi thu nay là linh hồn tôi thu nào.     

Nắng đây vẫn là nắng ấm, mùa thu thương nhớ mơ màng.    

Gió thu về đây mơn man, hồ thu xanh biếc tràn lan.   

 Đồi thông vi vút, nghe chừng lá động muôn phương     

Đà lạt những chiều mây vương, có mùa thu vàng dâng hương             

Nhịp chân ai đấy? Hay là gió thoảng xa xôi.        

Gió nào lay động tim tôi. Hay là dư âm thu rồi... 

Có nhiều bài hát nói về Đàlạt rất hay trong đó có những bài 

của nhạc sĩ Hoàng Nguyên như “Ai Lên Xứ Hoa Đào” “Bài 

Thơ Hoa Đào”...      nhưng mình vẫn thích bài “Hoài Thu” của 

Văn Trí với lý do rất đơn giản là lần đầu tiên trong đời nghe 

bài hát về Đàlạt là bài “Hoài Thu”. Về thơ, “Đalạt Trăng Mờ” 

là bài thơ đầu tiên mình được đọc khi mới học lớp nhì. Mình 

yêu thơ, thích nhạc và mê thiên nhiên nên cứ cuối tuần là vác 



ba lô vô rừng cắm trại. Nhiều chục năm lấy núi rừng làm bối 

cảnh vui sống đời Hướng Đạo khiến mình càng yên nhiên 

nhiên hơn. Đến lúc sống trên đất nước Hoa kỳ cũng vậy, núi 

rừng sông suối vẫn là nguồn cảm hứng không thể thiếu của 

cuộc sống. Không bao giờ quên “Núi Rừng Đalạt” là vậy! 

 Trở lại bài thơ “Đàlạt Trăng Mờ” của Hàn Mạc Tử, Các 

Bạn Mình có lẽ cũng đồng tình với mình qua nhận xét: ngôn 

ngữ trong “Đà Lạt Trăng Mờ” hoàn toàn khác hẳn với những 

ngôn ngữ mà sau này một số nhà thơ xử dụng – một thứ ngôn 

ngữ cổ điển mà hôm nay đọc lại mới nhận ra rằng “Đà Lạt 

Trăng Mờ” như là một thành phố cổ tích mà nhà thơ bạc mệnh 

đã vẽ ra cách nay đã bảy thập niên. Ta hãy đọc:      

  Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu      

  Trời mơ trong cảnh thực huyền mơ      

  Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt    

  Như đón từ xa một ý thơ 

   Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều      

  Để nghe dưới đáy nước hồ reo      

  Để nghe tơ liễu rung trong gió       

  Và để xem trời giải nghĩa yêu 

  Hàng thông thấp thoáng đứng trong im    

  Cành lá in như đã lặng chìm       

  Hư thực làm sao phân biệt được     

  Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm 

  Cả trời say nhuộm một màu trăng     

  Và cả lòng tôi chẳng nói rằng      

  Không một tiếng gì nghe động chạm     

  Dẫu là tiếng vỡ của sao băng... 



Mùa thu đến gợi nhớ Đàlạt nên ngâm nga mấy vần thơ xưa để 

lòng nguôi ngoai. Còn Đàlạt bây giờ thì sao? Chắc Các Bạn đã 

biết “nó ra làm sao rồi!” 

                

Các Bạn Mình thân mến,          

Cali cuối tháng 9, báo chí, truyền thanh, truyền hình hoan hỉ 

báo tin “mùa thu đã đến” đồng thời mỗi ngày đều đưa tin thời 

tiết đến khán thính giả, cho biết rằng nhiệt độ vẫn còn là nhiệt 

độ của mùa hè, nghĩa là vẫn còn trên 90. So với Texas, 90 độ 

của Cali, trên thực tế chỉ bằng khoảng 80 độ của Texas, nên dù 

có đi lang thang dưới trời Cali vẫn thấy thoải mái chứ không 

như bên trời Texas.  

Ở Cali chỉ vài tuần, thấy và nghe cả khối chuyện đáng viết ra 

Các Bạn Mình đọc chơi nhưng dài dòng lắm, phải viết nhiều 

kỳ mới xong nên hẹn với Các Bạn Mình vào những thư tới 

trong đó có thư “nói tốt dân Cali”. Giờ chỉ xin viết vài chuyện 

có liên quan đến người Đàlạt. 

Chiều ngày 5 tháng 10 mình lái xe ra khu chợ ABC trên đường 

Bolsa (khu chợ nổi tiếng lắm rác rưởi), nơi có chuyến xe đò 

Hoàng từ San Jose sẽ về bến lúc 3 giờ để đón vợ chồng Trần 

Quốc Tôn xuống tham dự đại hội Thụ Nhân. Đáng lẽ Phạm Bá 

Đức ra đón nhưng chẳng thấy Đức đâu cả. Cho đến lúc gặp vợ 



chồng Tôn mới biết rằng Đức sẽ ra đón khi Tôn gọi báo cho 

hay là đã tới bến. Vì lẽ đó mình đã vớt vợ chồng Tôn đưa thẳng 

về nhà Đức. Ba tay THĐ 63 gặp nhau đấu hót vui vẻ và tính 

chuyện họp mặt một số anh chị em THĐ 63.  

                  

                       Hình trên:Vợ chồng Trần Quốc Tôn vừa “tới bến” xe đò Hoàng ở Bolsa.  

                                                                Hình dưới: 3 cặp Đức, Tôn và Châu 

 

 

Ngày 7 tháng 10 mình gọi cho vài anh em. Bảy giờ sáng, 

Trương Nho đang ngon giấc thì bị chuông điện thoại réo. Biết 

ai đây không? Hoàng Kim Châu chứ ai! Thật là tài! Vài phút 

sau Trần Hữu Tân cũng đang ngon giấc bị đánh thức. Biết ai 

đây không? Hoàng Kim Châu chứ ai! Giỏi thật! Sau đó lại gọi 

cho Xuân Ninh nhưng nàng bận đi tập thể dục, Trần Hữu Tân 



gọi lại thông báo cho Xuân Ninh. Có gọi mời Đặng Kim Tuyến 

nhưng cô nàng bận dọn nhà cho con nên không ghé tham dự. 

Gọi mời Nguyễn Đình Cường thì chàng cho biết bận chạy 

show. Công việc nhanh chóng phân chia như sau: Phạm Bá 

Đức và Trần Hữu Tân lo tìm chỗ để phục vụ bao tử. Vì nhằm 

vào cuối tuần nên phải gọi đặt chỗ trước. Hết Paracel Seafood 

đến Thiên Ân, Hồng Ân...cuối cùng hẹn gặp nhau ở Seafood 

Palace trên đường Westminster lúc 6 giờ chiều thứ sáu. 11 

người gồm cặp Phạm Bá Đức, cặp Trần Quốc Tôn, cặp Trần 

Hữu Tân, cặp Trương Nho, cặp Hoàng Kim Châu và Xuân 

Ninh (phu nhân của chàng Tân là Cẩm Ly và phu nhân của 

chàng Nho là Lý Ngô đều là cựu nữ sinh trung học Bùi Thị 

Xuân). Có một chuyện xảy ra: lúc mình mở cốp xe để lấy mấy 

chai nước uống thì chìa khóa xe rơi vào cốp xe lúc nào không 

hay, đến khi mở cửa xe thì mới biết chìa khóa đang nằm sau 

cốp đã đóng. Thế là “nine one one” réo Phạm Bá Đức đưa xe 

đến rước. Mười lăm phút sau Đức đã có mặt. Trong khi đó bà 

xã của Đức lái xe đưa vợ chồng Trần Quốc Tôn đến địa điểm 

đã hẹn. 

   

Gặp nhau…quanh chiếc bàn tròn… Các đấng nữ nhi vui vẻ vì…cạn nồi ráo chén…. 

Ăn uống chuyện trò vui vẻ nhưng cũng không quên nhắc 

những chuyện ngày xửa ngày xưa ở Đàlạt. Năm sáu mươi năm 

trước có ai nghĩ rằng giờ đây những người trên bảy mươi tuổi 



có thể còn gặp nhau chuyện trò vui đùa với “mày tao tao mày” 

(của bọn con trai – đàn ông) như ngày nào. Chuyện rôm rả 

chân tình qua ngôn ngữ mang mùi thơm Củi Ngo Đàlạt dù là 

dân gốc Bắc Cờ, Trung Cờ hay Nam Cờ (chữ của Trần Quốc 

Tôn). Trần Hữu Tân đã nhanh tay lãnh phần Mạnh Thường 

Quân và hứa hẹn còn nhiều lần họp mặt như thế nữa. Cứ mỗi 

lần có một cuộc họp mặt vui như thế ắt tuổi thọ sẽ được tăng 

thêm năm bảy...Trước khi chia tay, Trương Nho và Trần Hữu 

Tân có dặn nhỏ mình: Lần tới có gọi thì gọi trễ trễ một chút. 

Ông bà ta xưa có câu: “Ăn được ngủ được là tiên. Ăn ngủ 

không được làm phiền đốc tơ”. Chúc hai bạn thành hai tiên 

ông, lần sau không dám gọi sớm. 

   

Tân – Châu – Tôn…dô.  THĐ 63: P.B. Đức, Xuân Ninh, T.H Tân, 

T.Q. Tôn, H.K Châu, Trương Nho 

Cũng trong ngày 7 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều có 

cuộc họp mặt cựu sinh viên khóa 1 và 2 Chính Trị Kinh Doanh 

Đại Học Đalạt. Mình là dân Văn Khoa nhưng được khuyên 

nên tham dự buổi họp mặt “tiền đại hội” này vì bạn bè bên đó 

rất đông. Mấy mươi năm qua, thỉnh thoảng có gặp một số anh 

chị em, nhưng lần này gặp hầu như khá đông:Trần Văn Chang, 

Trần Văn Hùng, Trần Ngọc Phong, Trần Quốc Tôn, Phạm bá 



Đức, Lê Tín, Võ Thanh Xuân… Gặp lại những khuôn mặt của 

“Le Toqui” ở 42 Võ Tánh với những lần tổ chức trại công tác 

ở Lạc Viên, Đơn Dương…sinh hoạt văn nghệ cùng Võ Kim 

Thoàn, Phùng Bích Sơn, Nguyễn Quang Tuyến...với vỡ kịch 

“Người Viễn Khách Thứ Mười” của Nghiêm Xuân Hồng trong 

đêm ra mắt đoàn Sinh Viên Phật Tử. Bùi Ngọc Nga với trại 

Công Tác Hè 65 tại Suối Thông I và II. Nhữ Văn Trí, Nguyễn 

Đức Quang (Già Cơ) với Tráng đoàn Hùng Vương của anh Lê 

Đường, Lê Tín với đoàn học sinh Phật Tử, gặp Trần Vịnh với 

nhớ trại hè Vũng Tàu – Mỹ Tho – Tây Ninh...Nhớ anh chị em 

khóa I CTKD tổ chức cho Ban Trầm Ca chính thức  ra mắt 

Phong Trào Du Ca Việt Nam vào đêm 19 tháng 12 – 1966 tại 

đại giảng đường Spellman với sự hiện diện của Linh mục viện 

trưởng cùng các giáo sư và sự hiện diện của vợ chồng Trần Dạ 

Tứ, Đỗ Quý Toàn, Nguyễn Ngu Í, Thanh Thoại, Viên Linh, 

Đỗ Ngọc Yến… Nhiều kỷ niệm quá! Tan họp, năm ba đứa vẫn 

còn nán lại cà kê nhắc nhở không biết bao nhiêu là chuyện vui 

chuyện buồn đã xảy ra. Cũng không quên nhắc đến các bạn đã 

hy sinh ngoài mặt trận năm 1971: Nguyễn Đức Phống, Nguyễn 

Văn Dũng, Lê Văn Hùng xuất thân từ Trường Võ Bị Quốc Gia 

Đàlạt.  

   

GS Ngô Đình Long và GS Trần Long (Ngồi phía trái)  Chụp hình lưu niệm 



            

Bạn xưa gặp lại: Cường, Thanh Tuyền, Tín, Tôn, Châu, Kim Thoàn. 

Con gái HK Châu hát giúp vui 

     

  Các bà nội bà ngoại… Thụ Nhân      cùng          Các ông nội ông ngoại…Thụ Nhân 

Sáng ngày 8 tháng 10, mình đến tham dự một buổi sinh hoạt 

với một số các bạn là cựu tráng sinh Tráng Đoàn Hùng Vương 

– Viện Đại Học Đalạt tại công viên Mile Square Park, thành 

phố Fountain Valley. Đặc biệt các bạn Nhữ Văn Trí, Nguyễn 

Đức Quang “Già Cơ” và một số anh em khác nhắc nhiều kỷ 

niệm với anh Lê Đường (Khóa I CTKD) là người đã thành lập 

tráng đoàn với những sinh hoạt hết sức phong phú tại thành 

phố Đàlạt và các vùng phụ cận.  



                

Cựu tráng sinh TĐ Hùng Vương, Đại Học Đàlạt 

Phạm Bá Đức, Hoàng Kim Châu, Trần Quốc Tôn 

Chuyện họp mặt Thụ Nhân còn dài và kéo qua hai ngày 8 và 9 

với Đêm Nhạc Thính Phòng và Đêm Gala, đồng thời cũng có 

một chuyến hải hành qua Mexico, trong đó có vợ chồng Trần 

Quốc Tôn và các con cháu tham dự. 

Các Bạn Mình thân mến,               

Đang đi lang thang trên bãi biển Huntington thì có con gái từ 

Texas gọi sang cho hay là Texas vẫn còn nóng gắt khiến mình 

nhớ đến mấy chậu hoa kiểng, chậu trúc và rau trái sau nhà chắc 

đã lìa đời vì nắng nóng và thiếu nước - chuyện vẫn thường xảy 

ra khi mình rời Texas vài tuần để đi ta bà đó đây… 

Hẹn Các Bạn Mình thư sau 

Phong Châu           

California đầu thu 



      

      

 

 

 

  

 

 



  

 

                      

   

  


