Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 25 Tháng Tư 2018
Các bạn mình thân mến,
Trong hai năm liền, mỗi tháng viết một lá thư gửi bạn.
Rồi bỗng dưng hơn một năm chẳng viết được lá thư
nào. Thỉnh thoảng cũng có một vài bài thơ, vài mẩu văn
gửi lên anhdao để báo cho các bạn biết “mình vẫn còn
đây”. Đặc biệt là để cho bạn mình là Phạm Bá Đức có
việc làm trong đôi ba phút khi post bài của mình lên
anhdao. Tội nghiệp cho ông bạn của mình kể từ ngày
hình thành trang web anhdao.org, một mình lo hết mọi
việc mà lúc ban đầu đã nghe lời “đường mật” của anh em để rồi lãnh cái
“búa” và “ôm show” cho đến giờ này. Cũng nhiều phen ảnh định “bán cái”
cho người khác nhưng chẳng có vị Bùi Thị Xuân hay Trần Hưng Đạo nào thèm
nhận thứ “web cho không biếu không” này cả. Nhiều lần Phạm Bá Đức than
thở…bài vở ít người viết…loanh quanh lui tới với Huyền Anh, Phong Châu,
Trần Vấn Lệ, Lý Ngô, Bùi Thiên Hương, Nghiêu Minh, Trần Ngọc Toàn, Tôn Nữ
Mai Tâm…các bạn ở Việt Nam có Phạm Mai Hương, Mai Thái Lĩnh, Nguyễn
Quang Tuyến, Như Luân…Mới đây có những bài thuộc loại biên khảo của giáo
sư Bửu Biền ở bên trời Tây. Về sinh hoạt nội bộ có Phong Châu (đi đến đâu
tổ chức họp mặt đến đó), Bùi Thắng Lợi (chuyên gia tổ chức đại hội), Trương
Sỹ Thực (nhà tổ chức lên tàu ra khơi), Đặng Kim Tuyến (phụ trách học bổng
ngủ niên kiêm ca sĩ của đại hội). Cách đây vài tuần mình có nói với Phạm Bá
Đức rằng mình sẽ viết lại “Thư Gửi Các Bạn Mình” để cho bạn mình có thêm
việc làm. Lá thư này xin đánh số thứ 25 để có sự liên tục.

Chủ quản anhdao.org Phạm Bá Đức. Nhiệm kỳ: vĩnh viễn

Lý do tại sao hơn một năm mới có “Thư Gửi Các Bạn Mình” nhiều bạn cũng
đã biết từ lúc mình sang California tạm trú không cần khai báo với nhà chức
trách nhưng có khai báo với hết thảy bạn bè khắp vùng Orange County, San
Jose và San Diego. Trở về xứ mưa mưa nắng nắng thất thường này cũng vừa
đúng một năm và loay hoay với những công việc “không tên” mà mình đặt
cho cái tên mới là “vác sừng trâu”. Chứ không phải “vác ngà voi” như nhiều
người vẫn gọi. Nếu được “vác ngà voi” thì mình đã chôm luôn “ngà” đem về
nhà dấu rồi tìm cách luồn về Việt Nam hay xứ Ba Tàu…lạ để bán…khối tiền.
Nghĩ lại: trời còn ưu ái ban cho chút sức khỏe thì dù có “vác sừng trâu” hay
“vác sừng bò sừng dê” mình vẫn vô cùng “happy”. Ở Cali bạn bè nhiều. Ở đây
bạn bè cũng không ít…Cám ơn các bạn cho việc để làm…
Năm Con Chó đã bước sang tháng thứ hai, hoa anh đào đã không còn một
cánh nào trên cành. Mùa hoa năm nay nở rộ trong rất bắt mắt nhưng mỗi
lần có một cơn gió nhẹ - nhẹ thôi, cũng đủ làm cho hoa tả tơi lìa cành, rơi đầy
trên mặt đất trông thật thảm thương. Rồi sắc đỏ sắc hồng của hoa đã được
thay bằng đám lá xanh trùm kín toàn thân cây. Nhìn đám lá màu xanh mát
rượi đùa giỡn với làn gió nhẹ mùa xuân còn nán lại cũng thấy lòng vui như
ngắm hoa vậy. Vài cơn mưa muộn của mùa đông vã xuống thành phố để níu
cái nhiệt độ se lạnh như là dư hương của những ngày đông có tuyết trắng rơi
trên khắp thành phố sau cơn bão kinh hoàng Harvey nay vẫn còn hậu quả và
làm tốn hơn hai trăm tỉ bạc. Chắc các bạn mình không quên rằng đã có nhiều

Thầy Cô và Các bạn BTX – THĐ khắp nơi đã chung góp quỹ cứu trợ bão Harvey
gần hai chục ngàn đô vào tháng chín năm ngoái.

Chuyên viên tổ chức đại hội BTX-THĐ Bùi Thắng Lợi. Nhiệm kỳ: vĩnh viễn

Năm 2010 mình được ở trong ban tổ chức đại hội Bùi Thị Xuân – Trần Hưng
Đạo lần thứ ba tại thành phố Houston quy tụ gần 300 người tham dự, trong
đó có nhiều cựu giáo sư của hai trường và rất đông các bạn mình. Đến năm
2012 mình cũng được may mắn nằm trong ban tổ chức và lần này đại hội
diễn ra tại thành phố Santa Ana bên California. Chương trình cả hai lần đại
hội đều có mục đi du thuyền và lúc ở trên du thuyền bồng bềnh trên sóng
nước vẫn có những chương trình sinh hoạt họp mặt, văn nghệ rất vui và tình
đồng hương đồng môn càng thêm thắm thiết, nhiều bạn bè cũ lâu ngày mới
gặp nhau mừng vô kể. Vì bận “vác sừng” nên hai lần đại hội sau đó vào năm
2014 và 2016 mình không có mặt. Nhiều anh chị cũng từng đã “vác sừng”
vẫn tiếp tục “vác sừng” cho hai kỳ đại hội nói trên. Không ai xa lạ ngoài vài
anh chị rất quen thuộc là Bùi Thắng Lợi, Nguyễn Xuân Tân, Đặng Kim Tuyến,
Trương Sỹ Thực & Khánh Hoài cùng một số anh chị khác đã bỏ nhiều công
sức để mang lại niềm vui cho quý Thầy Cô và các bạn mình. Du thuyền cho
đại hội lần 5 năm 2014 đưa mọi người đến Alaska lạnh giá và lần thứ 6 lên
thuyền tại Florida đi thăm cùng Caribbean nắng ấm. Biết bao kỷ niệm êm
đềm chắc các bạn mình không bao giờ quên…

Chuyên gia quỹ học bổng và ca sĩ độc quyền đại hội BTX-THĐ Đặng Kim Tuyến

Hai năm nữa lại trôi qua, đại hội lại sắp tới. Lần này là đại hội lần thứ bảy. Lại
những anh chị đầy nhiệt tình của thung lũng Hoa Vàng Bùi Thăng Lợi, Nguyễn
Xuân Tân cùng Đặng Kim Tuyến ở Nam california, bên xứ Canada là Trương
Sỹ Thực cùng phu nhân và một số anh chị khác. Lần này đại hội diễn ra tại
San Jose vào ngày 6 tháng tư – 2018, hôm sau lại lên du thuyền tại Los
Angeles để ra khơi xuôi về phương nam cho đến ngày 14 mới trở về bến. Tuy
biết rằng đây là những cuộc hội ngộ vui chơi nhưng những anh chị đứng ra
tổ chức đã phải hy sinh thời gian, công việc riêng và trên hết các anh chị này
phải có một tấm lòng đối với Thầy Cô và bạn bè. Thiết tha biết dường nào
đối với Đà Lạt…Xin cảm tạ các anh chị.
Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời! Thì đây! xin trả lời một cách hơi
trật đường rầy: sinh ra, bú, ăn, khóc, chơi. Lớn chút vô mẫu giáo rồi tiểu học.
Tiếp là thi vô Bùi Thị Xuân hay Trần Hưng Đạo. Mặc áo dài mang guốc ôm cặp
đi học, biết làm duyên làm dáng và ăn quà vặt. Con trai mặc áo bỏ vô thùng,
đạp xe còng lưng leo dốc đến trường. Rồi lớn lên, nhiều chị lên xe bông dìa
nhà chồng. Con trai tới tuổi đi lính để goánh nhau với việt cộng. Từ tháng tư
75 di tản, vượt biên…và cuối cùng gặp nhau trên quê người. Nhớ nhau tìm
nhau họp hành, mở đại hội, văn nghệ văn gừng, chuyện cũ chuyện xưa moi
ra nói hết. Chừng ấy đã hơn 60 năm rồi các bạn ạ. Hơn nhiều so với thời gian
mà nhạc sĩ Y Vân mong muốn được sống được chơi trong “60 năm cuộc đời”.
Đa phần các bạn ta đã ngoài bảy bó. Thế mà vẫn còn họp mặt vui chơi ca hát,
nhảy nhót….chắc cũng khiến các cụ ở bên kia thế giới không khỏi phàn nàn
rằng đám hậu thế sao sống lâu và vui như thế! Có lẽ phải nhờ nhạc sĩ Y Vân

sống lại để sửa thành “Tám Mươi Năm Cuộc Đời” hay “Chín Mươi Năm Cuộc
Đời” mới đúng. Còn vui dài dài…hà cớ gì chỉ “60 năm”?

Kỹ sư hàng hải chuyên đưa người lên tàu ra khơi Trương Sỹ Thực. Không bao giờ về hưu

Các bạn mình thân mến,
Trở lại với chương trình đại hội lần thứ bảy, có rất nhiều mục rất hấp dẫn. Dĩ
nhiên Đêm Hội Ngộ 6 tháng tư tại San Jose sẽ có nhiều tiết mục hay lạ mà
trên du thuyền cũng có một chương trình rất phong phú với những đơn ca,
song ca, hợp ca, múa và ngâm thơ…Lại có các màn trình diễn áo dài, trình
diễn thời trang (xin các bạn chớ có nói lái thành than trời). Đặc biệt là mục
đố nhạc về Đà Lạt và nghe nói người nào trả lời đúng và nhiều sẽ được trao
giải thưởng là một lượng vàng Kim Thành 4 con số không.

Trưởng ban văn nghệ Nguyễn Xuân Tân. Nhiệm kỳ: làm hoài…

Cũng nghe nói: trên du thuyền bồng bềnh kỳ này sẽ có một buổi họp khoáng
đại (tức họp đại và có đãi uống nước khoáng) để giơ tay đồng ý trăm phần

trăm bầu ban tổ chức đại hội lần thứ 8 cũng là ban tổ chức của đại hôi lần
này. Xin các bạn mình một tràng pháo tay thật lớn…
Các bạn mình thân mến,
Bỏ “viết thư” cả năm nên khi viết lại có phần hơi lạng quạng, linh tinh. Nhưng
“lạng quạng và linh tinh” là nội dung của “Thư Gửi Các Bạn Mình” mà…
Cuối cùng, khi lá thư này đến mắt các bạn (chứ không phải đến tay) thì Thầy
Cô và các bạn mình đã sẵn sàng hành lý để đáp các chuyến máy bay về miền
Thung Lũng Hoa Vàng, chuẩn bị tham dự ngày vui đại hội.
Chúc Thầy Cô và Các Bạn Mình vui vẻ.
Chúc đại hội thành công mỹ mãn.

Phong Châu

