Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 31

Các Bạn Mình thân mến,
Chỉ còn ba tuần nữa là năm 2018 sẽ ra đi. Năm
2019 sẽ đến. Lời chúc của mình gửi đến Các Bạn
Mình là Khỏe và Vui. Ở bất cứ tuổi nào, sức
khỏe vẫn là điều mà mọi người mong ước có
được trong suốt cuộc đời, từ tấm bé cho đến
lúc tuổi đời đang chuyển dần về phương trời
tây. Vui cũng là một yếu tố cần có để cuộc đời
Các Bạn Mình thêm tươi, đặt biệt là lúc tuổi
không còn “bé” nữa. Vui để tiếp tục sống.
Trong tháng 10 vừa qua mình có dịp sang
California để giới thiệu tập thơ Hướng Đạo
mang tựa đề Nguồn Thật của mình tại vùng
Orange County và San Jose. Mình có mặt ở Nam
Cali đầu tháng và Bắc Cali vào cuối tháng. Điều làm cho mình vô cùng hạnh
phúc là sự hiện diện của nhiều anh chị cựu học sinh Bùi Thị Xuân và Trần
Hưng Đạo. Tại San Jose, giáo sư Lê Bạch Yến đã có mặt từ đầu cho đến lúc

“lưu luyến chia tay”. Tại Nam Cali Anh Nguyễn Quốc Quân giúp làm hoạt náo
viên, anh Phạm Bá Đức giúp chụp hình. Ở Bắc Cali chị Bùi Thắng Lợi đã giúp
phân phối sách cũng như thay mặt cho anh chị em góp lời chung vui. Chị Lê
Mộng Hoa giúp phần văn nghệ với bài hát “Tình Ca” của Phạm Duy. Xin cám
ơn giáo sư Lê Bạch Yến và tất cả các anh chị.

YếnYến
và
Riêng tại San Jose, phần cuối chương trình, mình đã trao tặng một tấm
Plaque lưu niệm cho chị Bùi Thắng Lợi vì muốn cám ơn chị trong thời gian
qua đã chịu khó chịu khổ đứng ra tổ chức nhiều lần đại hội cho cựu học sinh
Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo, chị cũng là một cựu nữ Hướng Đạo Sinh Đà
Lạt từ thập niên 1950. Anh Nguyễn Xuân Tân từng là trưởng ban văn nghệ
trong nhiều kỳ đại hội Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo, cũng là một Hướng Đạo
Sinh kỳ cựu đồng thời với mình. Dịp này mình có tặng cho anh Tân một tấm
Plaque trên có huy hiệu của Hướng Đạo Đà Lạt.

Anh Nguyễn Quốc Quân

Chị Lê Mộng Hoa

Chị Bùi Thắng Lợi

Anh Nguyễn Xuân Tân & Anh Đào Văn Thương

Điều đặc biệt và tình cờ hơn hết là sự xuất hiện của anh Đào Văn Thương,
người mà mình không liên lạc được từ ngày qua Mỹ. Anh Thương là lớp đàn
anh, học Quang Trung rồi Trần Hưng Đạo. Học xong anh đi Thủ Đức và ở binh
chủng nhảy dù, anh dự trận đánh nổi tiếng Hạ Lào (chiến dịch Lam Sơn 1971),
bị VC bắt làm tù binh khổ sai ở ngoài Bắc, nhiều năm sau 1975 mới được thả
về. Anh Thương cũng là một Hướng Đạo Sinh đàn anh ở Đà Lạt. Chị Cao Thu
Cúc vắng mặt hôm đó nhưng có gửi bài viết “cảm nhận...” đến để đọc trong
buổi giới thiệu tập thơ. Chị Cao Thu Cúc cũng là một Trưởng Hướng Đạo kỳ
cựu của Hướng Đạo Lâm Viên.

Thực sự, đây là hai buổi sinh hoạt có tính cách văn học đầy tình tự dân tộc
như lời của ký giả Văn Lan báo Người Việt và một số nhà văn nhà thơ đến dự
đã phát biểu. Hai buổi giới thiệu sách đều do anh chị em Hướng Đạo và Du
Ca đứng ra tổ chức vì mình là người đã gắn bó với Phong Trào Hướng Đạo
trên 60 năm và Phong Trào Du Ca trên 50 năm. Cũng cần nhắc, anh Nguyễn
Đức Quang (THĐ 64) là cánh chim đầu đàn của Phong Trào Du Ca Việt Nam
cùng với các thành viên sáng lập khác là các anh Trần Trọng Thảo (THĐ 64),
Hoàng Thái Lĩnh (THĐ 64), Nguyễn Quốc Văn (THĐ 64) và Đinh Gia Lập (THĐ
64).
Cũng dịp sang California vừa rồi, như thông lệ, có hai buổi họp mặt hội ngộ
tại nhà chị Xuân Ninh ở Nam Cali và nhà anh chị Nguyễn Xuân Tân ở Bắc Cali
đều rất vui vẻ và thân tình như mọi lần. Cám ơn chị Xuân Ninh. Cám ơn anh
chị Nguyễn Xuân Tân.
Các Bạn Mình thân mến,
Trên trang anhdao.org này từ ngày thành lập đến nay là nơi gửi gấm những
tình cảm đậm sâu thông qua những bài viết và hình ảnh của tất cả anh chị
em cựu học sinh hai trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo dưới sự chăm
sóc của anh Phạm Bá Đức. Tuy nhiên, nhìn lui nhìn tới, mới chỉ có một số anh
chị thường xuyên tham gia gửi bài và hình ảnh cho nên trên trang anhdao.org
cũng còn nhiều khoảng trống. Rất mong anh chị em, nhất là các anh chị đã
nghỉ hưu, có nhiều thì giờ đi du lịch đó đây…thì chỉ cần mỗi lần đi như thế,
xin các anh chị gửi cho năm bảy tấm hình và vài lời ghi chú để trang
anhdao.org thêm phần phong phú. Cũng mong có nhiều anh chị khác đóng
góp thêm nhiều bài vở nhân tết “Con Lợn” sắp tới.
Còn một việc nữa cũng xin trình bày, trang anhdao.org khi mở ra cũng phải
đóng lệ phí hàng năm. Từ bấy đến nay, anh Phạm Bá Đức chẳng những là
người coi sóc phần kỹ thuật mà có chi trả số tiền lệ phí nói trên. Mới đây
mình có đề nghị với anh Đức để xin chung tay đóng góp nhưng anh Đức từ
chối. Mình rất trân quý sự hy sinh và làm việc “âm thầm” của anh Phạm Bá
Đức. Cũng thế, diễn đàn anhdaodalat@yahoogroops.com do anh Võ Thanh

Xuân (THĐ 63) phụ trách, cũng âm thầm làm việc như anh Phạm Bá Đức. Các
Bạn Mình cùng “bravo” hai anh…
Sắp hết một năm, cá nhân mình cũng muốn gửi lời cám ơn đến các anh chị:
Bùi Thắng Lợi, Nguyễn Xuân Tân, Đặng Kim Tuyến, Trương Sỹ Thực, Nguyễn
Thanh An…và một số anh chị ở Việt Nam đã đóng góp rất nhiều cho những
sinh hoạt của cựu học sinh Bùi Thị Xuân - Trần Hưng Đạo như tổ chức các kỳ
đại hội, phát học bổng ngũ niên cho con em học sinh nghèo tại Đà Lạt…Ngoài
ra cũng xin gửi lời tri ân đến các giáo sư Trương Văn Hoàn, Đinh Lệ Minh, Lê
Bạch Yến, Trần Phương Thu, Trần Kim Phượng…là những vị giáo sư chưa hề
vắng mặt trong bất cứ kỳ đại hội nào.
Các Bạn Mình thân mến,
Trong ba lần đại hội Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo mình liên tiếp vắng mặt vì
quá đa đoan công việc. Hai tháng trước đây nghe tin anh Trương Sỹ Thực bên
Canada đứng ra nhận tổ chức đại hội lần thứ 10 tại thành phố Montréal,
mình đã có quyết định ngay là sẽ đi dự. Mình phải bỏ một cuộc cắm trại và
du lịch dài ngày ở nước Anh để thăm những địa điểm có tính cách lịch sử của
vị sáng lập Hướng Đạo thế giới – Cụ Baden Powell, cũng vào tháng 9 -2019.

Lý do được biết thêm là hiện nay nhiều vị giáo sư kính mến của chúng ta tuổi
khá cao, và – ngay số đông anh chị em chúng ta cũng vậy, nên lần đại hội này
hy vọng sẽ có rất nhiều Thầy Cô và Anh Chị tham dự…chứ lần sau nữa thì
chưa chắc đã “lê gót giang hồ” được! Đại hội sẽ bắt đầu vào thứ bảy, ngày
28 tháng 9 – 2019 với Đêm Hội Ngộ & Văn nghệ. Du thuyền xuyên qua 5 tỉnh
thành của Canada. Ngoạn cảnh các thành phố: Montréal, Quebec, Ottawa,
Toronto…Du ngoạn đến Boston, New York, Philadelphia, Washington DC…và
nhiều chương trình hữu ích ý nghĩa do các giáo sư và anh chị em ở Canada
thực hiện. Mình có lời mời gửi đến tất cả Các Bạn Mình, thu xếp ngay từ bây
giờ để mùa thu lá vàng năm 2019 chúng ta sẽ có một kỳ đại hội nhớ đời với
nhiều kỷ niệm thật đẹp.

Phong Châu
Tháng 12 – 2018

