
Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 16    

 

 Các Bạn Mình Thân Mến, 

Hồi đầu tháng 1 - 2016 mình viết “Thư Gửi Các Bạn Mình - số 15” đã xong 

nhưng chưa kịp gửi đi thì có nhiều chuyện dồn dập đến với mình (chuyện 

vác ngà…vác sừng trâu và việc nhà…). Đó là thời gian trước và sau tết 

Bính Thân. Đến khi mở thư ra xem trước khi gửi cho Các Bạn thì thấy thư 

có vài  đoạn đã mất tính cách thời sự nên đành phải giữ thư đó lại trong 

ngăn lưu giữ, giờ có chút thời gian ngồi “Cà Kê Dê Ngổng” cho Các Bạn 

Mình đây.      

            Trong “Thư Gửi Các Bạn Mình số 15” có một đoạn như sau không 

thể không ghi lại vào đây cho Các Bạn Mình cùng biết. Số là vào ngày 22 

tháng 12 – 2015, mình có nhận được một email của “bạn vàng” Trần 

Ngọc Linh ở xứ “Thung Lũng Huê Vàng” trong đó chuyển một bức “tâm 

thư” của “bạn vàng” khác là Lê Văn Lộc hiện đang sống ở thành phố biển 

Nha Trang với nội dung nguyên văn như sau: “Nương + Linh thân. Điện 

thoại nhiều lần nhưng Linh không bắt máy, thôi thì viết vài dòng thăm 

hỏi cũng được vậy ha… Địa chỉ email vừa xin Hạnh xong. Đầu thư vẫn là 

lời chúc dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, một mùa Giáng sinh an bình, 



một năm mới tràn đầy hạnh phúc đến với 2 bạn và gia đình. Hai bạn thân. 

Cuộc sống thật nhiều biến động và thay đổi, mình cũng có một thay đổi 

nhỏ trong cuộc sống. Ngày 26 tháng 12 – 2015 vào lúc 17 giờ mình sẽ tổ 

chức một bữa tiệc để giới thiệu người bạn gái mới tên Kim Hoài với bạn 

bè và đồng nghiệp, tổ chúc tại Vạn Ninh…Đó là thay đổi nhỏ của mình và 

lý do cũng thật đơn giản…không chịu đựng nổi sự cô đơn và cả sự cô độc. 

Con cháu thì ở xa, bạn bè lại càng xa hơn. Mình không biết sự thay đổi 

này vui hay buồn nữa…Cách nay khoảng 10 ngày mình gọi một loạt cũng 

để báo tin nhưng chỉ Nho và Hồi bắt máy, còn lại thì không và cũng để 

báo tin vậy thôi, tụi nó cũng chúc vui. Nhận được email nhớ trả lời vài 

câu để mình biết với và nếu có gặp những bạn bè của tụi mình thì báo tin 

vậy vậy…Không biết tụi nó mừng hay buồn cho tao. Tuyển và Trúc mình 

điện cũng không được luôn. Thôi ngừng nhen, hẹn thư sau. Lộc 

            Sau đây là thư phúc đáp của Trần Ngọc Linh: Lộc thân. Tụi tao tuy 

xa mà vẫn gần. Rất vui được tin mi được “nửa kia” để sưởi ấm cho nhau 

trên đường đời. Với tình bạn của bọn mình, Nương và tao chúc cho Văn 

Lộc & Kim Hoài sống bên nhau thật hạnh phúc và an lạc, lúc nào cũng 

thân tình như thuở còn chia nhau khúc bánh mì dù dòn hay mềm, bắp 

trái dù nóng hay lạnh, mì Quảng dù 1 hay 2 tô, nhứt là cơm rang nửa 

khuya. Dớ quạ hỉ, mi hỉ…Linh & Nương.    Kế tiếp là email từ một cư 

dân khác của Thung Lũng Huê Vàng: Anh chị Lộc thân thương thân tình. 

Chúc mừng Kim Hoài và Lộc vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chúc Giáng sinh 

đầy hạnh phúc và suốt năm tốt lành. Lê Đô & Huệ Thy.             

            Hai hôm sau thấy có email của Nguyễn Vương Thái, cư dân xứ cao 

bồi Texas gửi chúc mừng Lê Lộc. Chưa kịp trích cho vào thư Gửi Các Bạn 

Mình thì đã bị virus xơi tái nên đành chịu. Thấy Các bạn mình chúc cho 

Lê Lộc hạnh phúc vui vẻ, mình cũng xin có lời chúc cho “đôi trẻ mãi không 

già” Lê Lộc & Kim Hoài bằng mấy câu như vầy:   



 Nguyễn Công Trứ tuổi đã bảy mươi        

 Dù rằng bảy bó đời vẫn tươi         

 Cho nên Cụ cưới cô hai chục         

 Để sáng chiều trưa nghe tiếng cười 

 Lê Lộc hơn tuổi Cụ Nguyễn ta         

 Đoạn đường phía trước ắt còn xa        

 Nên phải có người đi bên cạnh        

 Để sáng trưa chiều cùng hát Ka (ra ô kê) 

 Từ nay Lê Lộc hết cô đơn          

 Chẳng còn cô độc, vui nhiều hơn        

 Vì có độc cô đi bên cạnh         

 San sẻ tâm tình những nguồn cơn 

 Thân chúc Lộc cùng với Kim Hoài        

 Sống vui sống khỏe sống dẻo dai        

 Nâng cốc chúc mừng cho hai bạn        

 Ngoéo tay cùng bước tới ngày mai 

                   
Lê Văn Lộc (thứ 3 bên trái) hình như đang khóc khi gặp Các Bạn Mình ở San Jose: Nguyễn Bích Liên, Hạnh, 

Ngô Thị Lý, Trương Nho, Cẩm Ly, Trần Hữu Tân và Ngô Văn Hồi. 



 

            Nhắc đến Lê Văn Lộc có lẽ Các Bạn Mình không quên rằng cái thuở 

mà hầu hết bọn học trò chúng mình mỗi ngày phải gò lưng đạp xe lên 

dốc xuống đồi quanh co để đến trường thì Lê Văn Lộc nhà ta từ năm mới 

học lớp đệ lục đã chễm chệ ngồi trên chiếc xe Lambretta màu trắng to tổ 

bố chạy đến trường trông rất ngầu. Cách nay vài năm Lê Văn Lộc có sang 

Huê Kỳ du lịch và thăm bạn bè nhiều nơi trong đó có ghé thành phố 

Houston. Hôm ấy lê Văn Lộc có hát mấy bài nghe cũng mướt lắm. Có lẽ 

nàng Kim Hoài ái mộ Lê Văn Lộc qua giọng hát ngọt như đường phèn 

chăng? Hy vọng, nêu đúng thế thì trong tương lai, tại thành phố Nha 

Trang sẽ có đôi song ca Hoài Lộc khiến người ta nhớ đến đôi song ca Hữu 

Thiết – Ngọc Cẩm ngày nào của đất thần kinh… 

Lê Văn Lộc và Các Bạn Mình Hoàng Kim Châu – Nguyễn Vương Thái – Lê Văn Trúc với hình cổng trường Trần H. Đạo 

            Cũng trong Thư Gửi Các Bạn Mình số 15, có một đoạn thư ngắn của một 

người bạn thân, thân lắm, là dân Trần Hưng Đạo đã cùng nhau làm văn nghệ báo 



chí từ những năm còn ngồi ở trung học. Thư viết: “Mình ngồi gõ thư thăm hai bạn 

mà lòng lâng lâng vui khi ngoài kia gió Cao nguyên hú lùa qua khe cửa sổ. Đà lạt đã 

về muộn mùa Noel. Ôi! Tiếng gió ấy! Từng cơn lùa qua tóc rối thuở nào… Từng cành 

thông xanh làm bộ nhún nhảy “chảnh” trong chờ đợi sau bao tháng ngày âm 

u…Ngày ấy, đường nào, phố nào, tầm nhìn nào cũng có thông xanh nhún nhảy vũ 

điệu ôm ấp lạnh giá trong nồng nàn thương yêu. Bây giờ! Ôi! Cái “bây giờ” chết tiệt 

ấy! Gió Noel vẫn về hú loạn xạ trên phố đầy hình khối cục mịch của bê tông! Cạo 

trọc gần hết và thay màu xanh bằng khối khối cục cục sơn màu…cho hiện đại và cho 

đầy túi. Ôi! Đà lạt của ta ơi! Gió vẫn hú như xưa mà trong gió lạnh khô khốc ấy 

không có mùi hương của nhựa, hương da thịt toát ra từ sự nồng nàn tươi mát của 

em…Đâu rồi tóc rối? Đâu rồi băng đô – mày kẻ? Cạo sạch nhẵn! và cũng vẫn là Đà 

lạt đây, vẫn thân xác này đây, vẫn cười cười nói nói…mà Đà lạt đâu mất rồi bạn ạ.                 

Cuối năm rồi! Lâu quá hai bạn không về. Mình vừa trải qua một năm hai lần nhập 

viện…và bây giờ thì lại khỏe như “trâu”. Sang năm 16 mình mong hai bạn về cùng 

mình đi một chuyến lãng du Bắc phương, đi địa đầu Lũng Cú xứ Lạng để xem nơi 

ngày nọ họ Mạc quỳ lết xin dâng tổ quốc cho Hán tộc để được làm vua ra sao nhỉ? 

Xem thác Bản Giốc…Ừ…về cùng LM để thấy bạn ta viết về Bản Giốc rất hay. Những 

nơi này mình đã lủi thủi đi qua, đã nhiều lần hoàng hôn sẫm tím buồn muốn khóc! 

Ao ước được một lần dẫn các bạn lãng du. Sao lâu nay im ắng vậy hai bạn? Có gì 

về sức khỏe? Có gì buồn lòng? Ôi! tuổi già nó đến rồi bạn ơi…Phủi hết đi mà 

cười…Thân. TN. Đà lạt mùa Noel. 

            Một đoạn thư rất ngắn đâu phải chỉ để trang trải nỗi niềm của một cư dân 

Đà lạt ngày nào…Thư nói lên rất nhiều điều…khiến người đọc không khỏi bàng 

hoàng. Đâu cần phải viết cho thật nhiều mới nói hết. Chỉ ngần ấy thôi mà mang cả 

trăm trang tâm sự. Chúc cho Bạn mình “phủi hết mà cười” nhưng không phải “phủi 

tuổi già” mà phủi hàng hàng lớp lớp rác rưởi quanh mình. Bỗng dưng lại nhớ đến 

tựa đề một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nhật Tiến hơn nửa thể trước. “Chim Hót 

Trong Lồng”. Thương bạn và buồn quá… 

            Cũng vẫn là chuyện “Các Bạn Mình”. Cuối tháng ba vừa rồi vào một buổi 

chiều trời u ám. U ám như trời ở Đà Lạt vào những ngày mưa, chuông điện thoại 

cầm tay của mình reo. Nhìn vào thấy số điện thoại lạ vì không thấy hiện lên tên 

người gọi. Mỗi lần như thế, mình không bắt điện thoại vì ngại phải nghe “quảng 



cáo” khi thì bằng tiếng Anh, lúc thì bằng tiếng Tây Ban Nha, thỉnh thoảng lại bằng 

tiếng Việt. Không hiểu vì sao lần này, sau vài giây chần chừ, mình bắt điện thoại lên 

nghe và nói liền mấy tiếng Tây Ban Nha học lóm được “Buenas tardes” (good 

afternoon). Bên kia đầu dây là giọng Việt Nam: Hello Châu. Mình hơi ngạc nhiên và 

hỏi lại: Dạ, tôi là Châu, xin cho biết ai đó. Bên kia trả lời: Vạn đây…Vạn đây. Nhớ ra 

ngay nên hỏi: Vạn ở Minnesota phải không? Đúng rồi. Có khỏe không? Khỏe, đang 

ở Texas của bạn đây…Đến Houston hồi nào vậy? Không ở Houston, đang ở San 

Antonio. Làm gì ở đấy? Đang thăm một đứa con làm việc tại đây. Ở bao lâu? Vài 

tháng. Khi nào tiện lái xe lên Houston chơi với mình vài hôm. Bao xa? Khoảng hơn 

ba tiếng lái xe. Ừ ừ để xem…Sau những câu hỏi và trả lời ngắn gọn như trên, Vạn 

cho biết là không còn ở Minnesota nữa mà đã dọn về California. Hỏi tiếp: Ở thành 

phố nào? Ở… (không ghe rõ). Đã gặp bạn bè nào bên ấy chưa? Chưa…Khi nào rảnh 

lái xuống Nam Cali uống cà phê với bạn bè, dưới đó đông dân Đà Lạt lắm…Ừ ừ 

…thủng thẳng rồi tính…ở đây có gặp chị Diệm Quỳnh…học cùng lớp với mình. Chị 

Diệm Quỳnh học trên mình một lớp mà…Tại vì năm đệ tứ bị ở lại lớp nên cùng học 

với Châu. À ra là thế…Có gặp chị Diệm Quỳnh cho mình gửi lời thăm hai anh 

chị…Châu có gặp anh em nào ở trong đội tuyển bóng chuyền của trường mình 

không? Không gặp ai cả…còn nhớ hồi đó Châu và mình ở trong đội tuyển của trường 

và thường ra quân đi đấu với Lycée Yersin và École d’ Adran, mười lần đấu thì chỉ 

ăn được ba bốn còn bao nhiêu là thua. Trong đội tuyển nhớ có Nguyễn Văn Sao 

cùng lớp và anh “Thông cao” học trên hai lớp, không nhớ những người khác…lâu 

quá rồi còn gì. Nếu Vạn không nhắc, chắc mình cũng chẳng nhớ chàng ta có mặt 

trong đội tuyển…Nhiều kỷ niệm quá…không sao nhớ hết…Cám ơn Vạn. 

Các Bạn Mình Thân Mến,          

            Các Bạn Mình đang ở thời điểm của tháng Tư. Tháng Tư có nhiều chuyện để 

nhớ. Chuyện vui lẫn chuyện buồn. Trước hết là chuyện vui ngày đầu tháng Tư. Ngày 

này dân gian gọi là ngày Cá Tháng Tư (Poisson d’ avril/April fool). Từ nhỏ đến lớn 

mìmh đã nhiều lần bị lừa trong ngày này nhưng rồi khi biết mình bị lừa thì coi như 

mình đã xơi món Cá Tháng Tư với nhiều người khác nên chỉ cười một mình và tự 

nhắc…năm sau… năm tới… sẽ không ai lừa được mình nữa. Đặc biệt năm nay mình 

chẳng những không bị lừa khi nghe tin ông Donald Trump rút lui ra khỏi cuộc chạy 

đua vào tòa bạch ốc mà mình còn thả Cá Tháng Tư để lừa bạn bè xem nhận được 



phản ứng ra sao. Cá Tháng Tư mình thả có nội dung như sau: “Chào Các Bạn THĐ 

vùng Nam Cali và San Jose. Mình đang có mặt tại Cali trên đường về Việt Nam. Anh 

em nào rảnh xin gọi số 713-827-3851 của mình để hẹn đi uống cà phê hôm nay, thứ 

sáu. Khuya nay mình sẽ lên máy bay ở Los Angeles. PC. Khoảng 9 giờ đang lái xe thì 

nhận cú điện thoại từ San Jose của Ngô Văn Hồi muốn hẹn để đi uống cà phê và 

nhân thể mời dự đám cưới con trai vào cuối tháng bảy. Hồi: Ông đang ở đâu? Mình: 

Thì đang ở Houston chứ ở đâu…Biết rồi, ông ở Houston…bây giờ đang ở đâu để rủ 

đi uống cà phê với tớ. Giờ cũng đang ở Houston đây…Sao ông nói đang ở Cali…? 

Mình ấm a âm ớ…Chết rồi! Cá Tháng Tư…Khoảng một tiếng đồ hồ sau nhận điện 

thoại từ Phạm Bá Đức ở Nam Cali. Đức: Mời Châu và bà xã trưa nay ghé quán Song 

Long để dùng cơm trưa với vợ chồng mình và vợ chồng Lê Mạnh Trí từ Arizona qua. 

Mình: Hơi kẹt Đức ơi… Tại sao?...Mình đang ở Houston…Vậy hả…ờ ờ…Cá Tháng Tư 

hả? Chúc Các Bạn ăn uống vui vẻ. 12 giờ trưa lại một cú điện thoại từ Nam Cali. 

Alô…ai đó…Nguyễn Bá Thành đây…Có khỏe không? Bình thường…Có gì lạ không? 

Không có gì, chỉ muốn mời anh chị đi ăn cơm trưa với Thành…Chu choa kẹt quá 

Thành ơi…Kẹt gì…Mình đang ở Houston. Rồi…cá Tháng Tư. Tối hôm đó đang ở trong 

rừng thì nhận điện thoại của Lê Mạnh Trí cho biết đang ở Houston. Mới nghe là biết 

ngay anh chàng này muốn thả Cá Tháng Tư đây. Hỏi: Không phải bạn đang ở Cali 

với Phạm Bá Đức sao? Đúng vậy, nhưng mình đã bay qua Houston và đang ở nhà 

bà thím, sáng mai ghé đón mình ở khu Bellaire đi uống cà phê…Trả lời: OK, sau đó 

mời bạn đi xơi món Cá Tháng Tư Texas với mình được không? Biết là gửi cá ươn 

nên chàng ta chào thua... Qua ngày hôm sau, thấy xuất hiện trên email đoạn sau 

đây: “Sao anh nói trễ quá vậy? Em không sắp đặt được. Tiếc không gặp được anh 

chị. Mong lần sau vậy nha anh Châu…Em. KT”. Bèn phúc đáp cho KT biết là chuyện 

của Cá Tháng Tư. Nghĩ lại, do chuyện Cá Tháng Tư mà thời gian tới nếu có dịp sang 

Cali có lẽ chẳng có ai réo gọi nữa thì buồn lắm lắm…Chuyện sau đây thì diễn ra ở 

Houston cũng với món Cá Tháng Tư. Mình gửi email cho Gia Đình Củi Ngo thông 

báo: Tin vui. Ngày 10 tháng tư cô U3VTH mời cả nhà đến dự tiệc ra mắt để giới 

thiệu bạn trai tại nhà hàng Kim Sơn lúc 12 giờ. Không mang quà. Trưa hôm đó gặp 

cặp Nguyễn Vương Thái (THĐ) và Nguyễn Thị Thảo (BTX) thì cả hai vợ chồng Thái 

Thảo cứ hỏi dồn dập: Có biết tên bạn trai của U3VTH là gì không?  Không biết…Hôm 

đó mình có đóng góp trong việc ăn uống không? Hạ hồi phân giải…Chúng ta nên 

sắp xếp ngồi bàn tròn hay bàn dài? Tới đó rồi tính…Có tặng quà gì không? Trong 



email đã ghi là “không mang quà” mà…mọi việc để tui lo. Có nhận bạn trai của 

U3VTH vào Gia Đình Củi Ngo hay không? Hơi ấm ớ…có lẽ nên nhận vì là rể của Củi 

Ngo rồi…và còn nhiều câu hỏi hóc búa khác…Nếu trả lời không xuôi thì Cá Tháng Tư 

sẽ bể ngay hôm ấy. Thái Thảo vui vẻ chia tay ra về và hy vọng chủ nhật sẽ thấy mặt 

bạn trai của U3VTH….Qua ngày hôm sau thì Thái Thảo biết mình bị cho xơi Cá Tháng 

Tư khi đọc được email của Đào Thị An và Nguyễn Mậu Lộc nêu nghi vấn: Đây là Cá 

Tháng Tư?...Cám ơn Thái và Thảo đã hỏi nhiều câu hóc búa mà không nghi ngờ gì 

cả. Thôi thì chúng ta cùng cười cho vui. Âu cũng là liều thuốc bổ cho tuổi già… kể cả 

Các Bạn bên Cali nữa nha. Năm tới sẽ thả Lobster chứ không thả cá nữa… 

 

        

 

Các Bạn Mình Thân Mến.         

Hết chuyện ngày đầu Tháng Tư đến chuyện ngày cuối tháng Tư. Mình muốn 

nhắc tới Ngày Buồn Nhất của Tháng Tư – Đó là ngày 30 tháng Tư, tháng mà trong 

tâm trí những cư dân Đà lạt không xóa nhòa được những hình ảnh của cuộc di tản 

từ tháng ba – 1975 cho đến khi Đà lạt hoàn toàn lọt vào tay của những người từ 

rừng ra với AK và cờ ma giải phóng. Mình không ở Đà lạt lúc đó nên không chứng 

kiến được toàn cảnh xảy ra tại thành phố vốn vẫn tương đối bình yên trong chiến 

tranh. Mình chỉ nghe những người thân quen kể lại. Đã hơn bốn mươi năm còn 

gì…mất mát quá nhiều. Nói tóm lại là cư dân Đà lạt đã được giải phóng ra khỏi tự 

do, no cơm và ấm áo!!! Chuyện “Buồn Tháng Tư” có lẽ đã tốn đến cả triệu trang 

giấy trong hơn 40 năm qua. Mình cũng đã nhiều lần viết về cái tháng đau thương 

ấy. Nếu nhắc lại chỉ thêm buồn cho nên xin chấm dứt chuyện này ở đây. Lại một 

Tháng Tư buồn… 



                                       

             Bây giờ nói chuyện tháng Năm sắp đến. Tuy không có cơ hội tham dự đại hội 

lần thứ VIII của hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo năm nay, sẽ diễn ra từ 

ngày 7 đến ngày 14 tháng 5 -2016 tại Fort Lauderdale – Florida, nhưng mình vẫn 

theo dõi tiến trình tổ chức đại hội. Được biết đại hội năm nay có điều đặc biệt là 

không tổ chức trên đất liền như những năm trước mà tổ chức ngay trên du thuyền. 

Sự linh động uyển chuyển trong việc tổ chức là điều đáng ca ngợi đối với Ban tổ 

chức. Xin gửi lời cám ơn đến cho một số anh chị em đã và đang hằng công hằng sức 

đóng góp cho đại hội. Mình muốn nhắc tới các chị Bùi Thắng Lợi, Đặng Kim Tuyến, 

Trương Sỹ Thực… và nhiều anh chị em khác đã nổ lực trong suốt hai năm qua.  

      
               

            Được biết du thuyền mang tên Oasis of The Sea chứa khoảng 6,000 người sẽ 

khởi hành từ thành phố nắng ấm Fort Lauderdale trong đó có gần 200 anh chị em 

cựu học sinh và giáo sư hai trường. Chương trình sinh hoạt trên du thuyền đã được 

ban tổ chức phổ biến và hướng dẫn chi tiết để mọi người dễ dàng trong việc ghi 

danh, di chuyển, ở khách sạn, đưa đón ở phi trường - bến tàu và các tour trên đất 

liền… Nói chung là Ban đã có nhiều kinh nghiệm. Trong cả hai buổi hội ngộ và tạm 

biệt đều có chương trình văn nghệ xem ra rất hấp dẫn do sự đóng góp của nhiều 



danh tài cựu học sinh trong các bộ môn văn nghệ… Tuy không tham dự lần này, 

nhưng thời gian trước đây mình có ghé thăm thành phố nằm bên bờ Đại Tây Dương 

này ba lần (2001, 2004 và 2008) nên thấy cảnh sắc nơi này rất hữu tình, thời tiết 

mát mẻ quanh năm, chỉ khoảng 75 độ F và mặt trời lúc nào cũng túc trực trên đầu 

Các Bạn, gió Đại Tây Dương rì rào qua những hàng dừa nghiêng nghiêng rủ bóng 

trên những bãi biển lúc nào cũng đông người, nước biển ấm áp nên Các Bạn muốn 

tắm lúc nào cũng được, các bãi cát thật trắng và mịn. Theo thống kê, năm 2012 có 

12 triệu du khách đến viếng Fort Lauderdale, trong đó có 2.8 triệu du khách nước 

ngoài. Nơi đây có 561 khách sạn gồm 35,000 phòng, 46 chiếc du thuyền (cruise) từ 

cảng Fort Everglades, có 4,000 restaurant, 63 sân goft, 12 shopping mall, 16 bảo 

tàng viện, 132 nightclub, 45,000 chiếc yatch của tư nhân…và tên thành phố được 

đặt theo tên của thiếu tá William Lauderdale (1782-1838) là sĩ quan tình nguyện từ 

tiểu bang Tennessee được tổng thống Andrew Jackson bổ nhiệm sang Florida để 

tham gia cuộc chiến Semonole tiêu diệt người da đỏ. William lập đồn phòng thủ tại 

khu vực New River sau có tên là Fort Lauderdale. Các Bạn mình đừng quên ghé lại 

South Beach là nơi vào lúc chiều tối Các Bạn có thể thả bộ dọc bãi biển và nhìn thiên 

hạ đổ ra đường vui chơi ăn uống nhảy nhót cùng với những điệu nhạc Nam Mỹ rất 

sống động. Cuối cùng, mời Các Bạn ghé vào một quán nhỏ của người Cuba gọi một 

tách (nhỏ chỉ bằng cái chung uống rượu của Việt Nam) cà phê “espresso”. Các bạn 

từ từ nhâm nhi trong vòng 10 phút, sau đó Các Bạn sẽ biết thế nào là “say” cà phê. 

Phê lắm…Mình thử một lần, hơn cả espresso của Starsbuck và nhiều nhản hiệu 

khác…Cứ thử xem sao nha. 

 Cuối thư xin chúc Các Bạn Mình thượng lộ bình an và thật vui với những ngày 

lênh đênh trên biển Đại Tây Dương. Chúc đại hội thành công và hẹn gặp Các Bạn 

trong đại hội lần thứ IX nếu không gặp trở ngại (Năm 2018 sẽ có cuộc Họp Bạn Thế 

Giới Hướng Đạo Việt Nam tại Virginia. Hy vọng thời điểm tổ chức không đụng 

nhau…)                                                                          

Phong Châu              

Tháng 4 -2016 



    

                                     

                                  

 

                                        

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 


