
Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 20 

    Các Bạn Mình Thân Mến, 

 

Phong Châu tự hứa là mỗi tháng sẽ viết 

một lá thư gửi tới Các Bạn Mình đọc cho 

vui. Viết linh tinh đủ thứ. Chuyện người 

chuyện ta. Chuyện xưa chuyện nay. 

Chuyện mới chuyện cũ. Chuyện trên núi 

cao dưới sông rộng. Chuyện bạn bè còn mất. Chuyện “chính 

chị chính em”. Chuyện trong nước ngoài nước. Các Bạn 

Mình thấy chưa? Viết những thứ kê khai trên được tạm gọi 

là chuyện “linh tinh” chắc cũng không sai. 

Để bắt đầu cho Thư Gửi Các Bạn Mình kỳ này, xin nhắc đến 

chuyện cũ. Tuy nói là cũ nhưng có liên quan đến chuyện vừa 

xảy ra khoảng hai tháng trước mà trong Thư Gửi Các Bạn 

Mình số 19 có đề cập đến. Số là sau khi Thư Gửi Các Bạn 

Mình số 19 được gửi đi thì Phong Châu nhận được một 

email của chị Đông Quỳ ở tiểu bang Arkansas gửi đế với nội 

dung như sau: 

 

Thân gởi anh Châu 



Em đọc được Thư Gửi Các Bạn Mình - số 19 của anh, em có 

vài chuyện cũng liên quan đến các bạn học của anh, nhân 

đây em cũng xin kể tiếp. 

Anh Trần văn Sa. Sau khi Đại Hội  BTX-THĐ lần thư 8 bế mạc, 

ngồi trên xe bus do Kim Tuyến thuê để chở 50 người tiếp tục 

thăm viếng Florida, em check phone nghe được giọng chị Sa 

rủ rê ngày 23 tháng 6 qua Cali tham dự họp mặt các cựu tù 

của Trại Tù Đại Bình được tổ chức ở Sandiego. 

Sau khi về đến nhà, cô Thư người bạn gái ở Nam Cali gọi 

điện thoại nói lâu quá không gặp nhau, mày qua với tao 

tham dự Họp Mặt Dalat ngày 24-6...Đầu óc em còn đang 

lâng lâng dư âm vui cười tán dóc...nhưng không từ chối các 

cuộc vui tiếp theo.Theo dự tính của anh Quân thì sau đêm 

các gia đình tù nhân vui bên ánh lửa trại ở Sandiego tối thứ 

sáu 23-6 rồi chiều Thứ Bảy 24-6 sẽ kéo nhau đến nhà Thư 

tiếp tục ăn uống , bốc thăm quà, ca hát.... 

Nhưng anh Châu ơi, mình tính không bằng Trời tính, khi tất 

cả mọi người đã có vé bay qua Cali thì đầu tháng 6 anh Sa 

ngả bệnh phải đưa vô bệnh viện, anh Châu Thành Long là 

bạn sau này của em, anh Long vừa là bạn thân vừa là sui gia 

với anh Sa (con cháu anh Long đều ở Tacoma - Seatle ), anh 

Long về lại Tacoma, mỗi ngày đến với anh Sa, cầm tay anh 

Sa để nhìn nước mắt anh Sa khi có ai đến thăm vì anh không 

nói được. Cặp anh chị Sa chắc chắn không tham dự đêm lửa 



trại. Mọi việc đang tiếp diễn thì ngày 15-6 Thư nhận tin má 

hấp hối, Thư bỏ dở dang những chậu hoa nhỏ làm quà cho 

các chị bốc thăm, Thư bay về Việt Nam, giao lại cho em và 

ông xã Thư chuyện lo coi trong ngó ngoài để tiếp đón phái 

đoàn từ Sandiego đến. 

Ngày 16-6 anh Sa mất, ngày 19-6 má Thư mất...ngày 23-6 

em bay qua Cali, anh Long dĩ nhiên bỏ vé và em cũng không 

xuống Sandiego  tham dự... Nói chung cuộc vui ở nhà Thư 

như anh Quân đã bàn tính trước đây thì hôm ấy diễn ra “vui 

là vui gượng kẻo mà”, nhưng không thiếu phần thân tình 

lưu luyến. Em cũng đã mua vé đầu tháng 8 qua Tacoma 

cúng Thất Tuần cho anh Sa và thăm chị Sa. 

                  

Các bạn của Hoàng Thanh An thăm anh Hoàng Văn Bình 

(ảnh: Đông Quỳ) 

Anh Hoàng văn Bình. Ai cũng biết em với Hoàng Thanh An 

là đôi bạn chí thân nên cũng rất nhiều kỷ niệm sau những 



mùa hè hay Tết đến anh Bình từ Sa Đéc trở về. Sau năm 

1975 anh Bình dạy Văn cấp 3 trường Chi Lăng  ở gần nhà, 

có dịp em xuống thăm là y như rằng hai anh em Bình - An 

đang cặm cụi dưới vườn, hoặc trên đồi cà phê sau nhà, vừa 

chuyện trò vừa làm việc, khi ra về lúc nào em cũng khệ nệ 

đầy giỏ cây trái, bông hoa ...Viết đến đây em thấy xúc động 

quá…Một ông thầy dáng nhỏ con, ăn nói chậm chạp cứ bị 

em chọc quê hoài "sao mà anh rặn hoài không ra chữ vậy…", 

nhưng anh Bình vẫn cười hiền lành coi như không có chuyện 

gì xảy ra. Anh Bình thường tâm sự đi dạy lương ít quá nên 

anh xin nghỉ ở nhà trồng bông. Ở nhà không bao lâu thì 

ngành giáo bỗng dưng được tăng lương gấp bội. Chẳng ra 

cái gì cả! Rồi bông hoa thì thất thu, lũ lụt, em nhìn anh Bình 

là cả một sự chịu đựng trên vai. 

Hôm nay anh Sa và anh Bình đã ra đi, em chỉ có nén hương 

thành tâm cầu nguyện cho hai anh sớm Tiêu Diêu Miền Cực 

Lạc. 

Hi Anh Châu, 

Cảm ơn anh đã đọc những giòng chữ kể lể về hai người bạn 

của anh. Chúc anh chị cùng Quý Quyến luôn được bình an 

khoẻ mạnh. 

Như thế đó Các Bạn Mình. Tình bạn, tình đồng hương, đặc 

biệt là “tình đồng môn” mãi mãi là mối thâm tình của nhau 

dù nay người kẻ Đông người Tây – “năm ba phương trời 



cách biệt”. Cám ơn chị Đông Quỳ đã trang trải tâm tình 

không những cho Phong Châu mà cho Các Bạn Mình từ hai 

mái trường xưa trên vùng cao nguyên đồi thông lộng gió. 

Kèm theo đoạn thư trên, chị Đông Quỳ cũng có gửi kèm 

theo một số ảnh, Phong Châu cũng xin bỏ lên trang này để 

Các Bạn Mình cùng xem. 

     

      



       

Nhìn vào các tấm ảnh, thấy có Các bạn Trần Hưng Đạo: 

Nguyễn Quốc Quân (THĐ64) Trương Nho (THĐ62), Nguyễn 

Như Hoạt (THĐ 64), Tạ Đức Ân (THĐ 64)…các chị Ngô thị Lý, 

Đặng Kim Tuyến… 

 

 



                 

  Chị Đông Quỳ gửi 4 tấm ảnh trên với tựa đề “Nụ Cười Xuân” 

Phong Châu xem ảnh bèn có mấy câu thơ “cạp cạp” như sau:   

        

Đông Quỳ cùng với Thanh An         

Ôm nhau cười rủ bên giàn hoa xuân       

Cười cho tóc rủ vai rung          

Nước mắt nước mũi vãi vung áo dài        

Cười vui hơn chuyện khôi hài        

Tay nắm tay chặt bá vai cùng cười      



Xuân về dù có hoa tươi             

Cũng không vui tựa hai người: Đông – An      

Cười cho lệ chảy đôi hàng         

Thấm sâu tình bạn nghìn vàng khó mua… 

 

 Các Bạn Mình thân mến, 

Trong Thư Gửi Bạn Mình kỳ này, Phong Châu coi như không 

“viết lách” gì cả mà chỉ mượn lời và ảnh của chị Đông Quỳ 

gửi cho Các Bạn. Nếu không có đoạn thư trên email của chị 

Đông Quỳ, có lẽ Phong Châu không gửi được thư này đến 

Các Bạn Mình. Lý do: liên tiếp trong hai tháng vừa qua, 

tháng 6 - 7 và cả tháng 8, tháng 9 – 10… sắp tới nữa, Phong 

Châu không có mặt tại nơi mình đang ở mà phải thường 

xuyên rời Texas để làm những chuyến “hường hanh”   ngoài 

dự định. Hy vọng rằng trong thời gian tới Phong Châu sẽ tìm 

mọi cách viết thư cho Các Bạn Mình. 

Để kết thúc thư này, Phong Châu một lần nữa lại mượn một 

số hình ảnh do anh Lê Đô (THĐ 63) ở thành phố Thung Lũng 

Hoa Vàng vừa gửi cho Phong Châu. Theo lời anh Lê Đô thì 

khi lục lạo các hình ảnh cũ, anh thấy những tấm ảnh do anh 

chụp trên du thuyền nhân đại hội BTX – THĐ lần thứ VI vào 

năm 2012. Mời các Bạn Mình xem. 



Cám ơn chị Đông Quỳ           

Cám ơn anh Lê Đô 

Phong Châu 

 

 

 

                                                                                

  

       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


