Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 13

Các bạn mình thân mến,
Thư này gửi đến Các Bạn
Mình trong dịp Lễ Tạ Ơn.
Nhân đây mình xin có vài
lời: Trước hết là cám ơn
Các Bạn Mình đã bỏ thì
giờ để đọc những thư mà mình viết hơn một
năm qua dù rằng những thư đó đều nói
những chuyện “vui buồn lắm sự”, nhưng
mình muốn mang lại cho Các Bạn Mình một
chút vui nho nhỏ và để Các Bạn Mình biết
rằng có một người bạn lúc nào cũng nghĩ đến
Các Bạn Mình, nhớ ngôi trường cũ nay không
còn nữa và nhớ cả những đuờng đi nẻo về
quanh co với nắng sớm mưa chiều Đà Lạt.
Cám ơn Các bạn cùng lớp gửi email hoặc gọi
điện thoại chuyện trò và khuyến khích. Thứ
đến là cám ơn quý Thầy Cô cũng đã theo dõi
các Thư Gửi Bạn và không quên chỉ vẻ cho
những điều sai sót. Cám ơn các chị cựu học
sinh Bùi Thị Xuân cũng bỏ thời giờ để đọc
những chuyện của bọn con trai già đầu.
Các bạn mình thân mến,
Cuối tháng 10 vừa rồi, mình đọc email do
THĐ63 Trần Ngọc Linh đang ngụ tại Thung
Lũng Huê Vàng gửi đi cho hay là sẽ có một
buổi họp mặt ăn chơi của Các Bạn Mình cùng
lớp 63. Chương trình họp mặt thấy rất xôm
tụ. Email này cũng thấy có tên người nhận là
giáo sư Bửu Biền. Vì tò mò nên mình đọc tất
cả email qua lại của Các Bạn và cả giáo sư
Bửu Biền, mình cũng viết mấy chữ gửi thăm
và chúc sức khỏe Thầy. Thầy cũng trả lời cho

Các Bạn Mình rất thân tình. Mail qua mail lại
ra sao? Xin trích nguyên văn như sau:
Trò Lê Trò Lê Đô viết: Kính gởi Thầy Cô Bửu
Biền. Hình mới nhất của bọn “…thứ ba học
trò” của Thầy. Do trò Trần Ngọc Linh chủ
xướng, hắn gọi bọn em là “Lũ Cốt Đột” phải
đến nhà hắn hôm nay, để chị Dung Hồi làm
phó nhòm, mới có hình gởi đến Thầy đây.
Mấy O Lê Văn Duyệt bữa ni không có ai tới
hết! Cốt Đột Linh đâu rồi…tường trình tiếp
với Thầy hỉ…(Nhờ Lê Đô trả lời: Có viết lộn Mấy O
Bùi Thị Xuân thành Mấy O Lê Văn Duyệt không đấy?
Coi chừng đi vô Lăng Lê Văn Duyệt van vái đó nhe!!!)

Bảy chàng: Les Sept Mercenaires.
Bộ vó bên ngoài trông rất l’air
Tất cả tuổi đời trên bảy bó
Thường hay họp mặt uống la dze…
(Từ trái sang phải: Trần Quốc Tôn, Trần Ngọc Linh, Lê
Đô, Lê Công Mừng, Nguyễn Đình Hiệp, Ngô Văn Hồi,
Phan Văn Dũng). Cám ơn Linh Ngu Ý đã gửi hình để
cho vào Thư Gửi Các Bạn Mình.

Trò Trần Ngọc Linh viết: Trước hết tụi em 7
đứa ở San Jose, Cali và hơn 70 đứa ở các nơi
xin gởi lời chúc sức khỏe Thầy Cô và gia đình
luôn an khương. Tụi em được Lê Đô cho hay

là Thầy “Dzợ bọn học trò tụi em quạ đội đọ
tề”. Nên chi tụi em tức tốc lên lớp để Lê Đô
“chụp cho đôi cại bọng” gởi Thầy chộ cho đợ
dzớ …hỉ Thầy hỉ…Còn có mấy trự ở ngoài San
Jose thì la ó ỏm củ tỏi như Hoàng Kim Châu
tự Châu Đen bên Texas, Chu Duy Tuyển bên
Viginia, Lê Mạnh Trí Arizona…cũng đòi cho
gởi lời kính thăm Thầy. Tụi em ước chi cả bọn
mấy chục đứa được gặp dzau chộ mô cụng
được, miễn là có Thầy thì vui kể chi cho
xiết…hỉ Thầy hỉ? Chừ thì em theo Lê Đô Số
Đỏ, nhường chỗ cho các bạn “trả bài”. Em
mời Thầy điểm danh và gọi tên. Em xin Thầy
Cô bảo trọng. Cẩn thư. Trò Linh tự Linh – Ngu
–Ý
Trò Hoàng Kim Châu viết: Kính thưa Thầy.
Em là Hoàng Kim Châu mà bọn Cốt Đột cùng
lớp cứ gọi tục danh là Châu Đen. Kiếp trước
em làm nghề đốt than nên dính than làm da
em đen. Nhưng chừ thì hơi trắng trắng một
tí, trắng hơn mấy trự Mỹ Đen. Nghe nói mấy
năm trước Thầy có qua Mỹ và ghé San Jose.
Mấy đứa bạn gặp Thầy nên vui lắm. Riêng em
thì ở cái xứ Cao bồi Texas rất hiu quạnh, bạn
bè không thèm tới mà cứ bắt em qua với
chúng nó. Em qua San Jose nhiều lần bị
chúng nó cho ăn uống no nê say sưa rồi ca
hat ỏm tỏi…vui quá nên không muốn về
nhưng đành phải về để tiếp tục chăn bò…Khi
mô Thầy qua Mỹ, kính mời Thầy ghé Texas,
tụi em tuy chỉ có mấy trự nhưng cũng sẽ bắt
chước mấy đứa bên San Jose mời Thầy ở lại
chơi vài hôm để tụi em được thỏa nguyện và
nhất là để cho mấy đứa ở bên San Jose hết
gáy…

Thầy Bửu Biền viết: Các em Kim Châu, Linh,
Mừng, Tôn, Hiệp, Hồi, Dũng, Lê Đô… thân
mến.
Nhận được email và hình ảnh của các em, tôi
rất vui, muốn gặp lại các em.. Hai tấm hình
THĐ có hình tôi và các em làm cho tôi nhớ lại
thời xa xưa được sinh hoạt với các em. Tôi có
ghé thăm trường Trần Hưng Đạo nhưng hình
ảnh ngày xưa không còn nữa. Nay đã quá già,
muốn gặp lại các em nhưng không còn đủ
sức khỏe để đi máy bay được. Các em tuy
cũng đã lớn tuổi nhưng đọc email của các
em, tôi cảm thấy tâm hồn các em còn trẻ đẹp
lắm. Thân mến chúc các em THĐ và gia đình
các em hạnh phúc, vui tươi mãi mãi…
Khi nào Các Bạn Mình, có ai du lịch Pháp thì
nhớ ghé thăm Thầy nha.

Các Bạn Mình thân mến,
Tiếp đến là chuyện gặp lại một người bạn
THĐ 63 sau 53 năm. Cũng vào những ngày
cuối tháng 10, mình nhận một email của
Phạm Văn Đức ở Pháp (khác Phạm Bá Đức ở
Nam Cali cũng học cùng lớp) cho biết là đầu
tháng 11 sẽ ghé Houston dự họp mặt của
khóa 1963-1970 Y khoa Sài Gòn và muốn gặp
anh em cùng lớp THĐ 63. Khi gửi email này
thì Phạm Văn Đức đang ở Canada để thăm
con và sẵn dịp ghé thăm giáo sư Trương Văn
Hoàn. Ngày 5 tháng 11 Phạm Văn Đức gọi
điện thoại báo tin là đã có mặt ở Houston.
Đức cho biết chương trình họp mặt rất bận
rộn và không đủ thì giờ để gặp anh em vào
cuối tuần như mình đề nghị. Đức chỉ rảnh
sáng thứ sáu, ngày 6. Tính lui tính tới dân
THĐ 63 ở Houston đếm chưa đủ năm đầu
ngón chân, ngoài mình ra, có Nguyễn Vương
Thái, Vũ Thế Hùng, Lê Văn Trúc. Định rủ thêm
Nguyễn Huy Suyến THĐ62 nhưng chàng này
đã dù về Việt Nam du hí cùng vợ. Còn Vũ Thế
Hùng thì hiện tại sức khỏe không cho phép
lái xe rời khỏi nhà, Nguyễn Vương Thái cùng
vợ thì đến kỳ phải mang tiền nộp cho các
sòng bài ở Las Vegas nên cũng không có mặt
tại Houston. Nhưng may là có Nguyễn Quốc

Trung từ Việt Nam qua Mỹ thăm con đã mấy
tháng, hiện đang có mặt tại thành phố
Houston và sẽ rời Mỹ để về Việt Nam vào
ngày 8 tháng 11. Thế là ới Lê Văn Trúc và
Nguyễn Quốc Trung đến để cùng nhau gặp
Đức vào sáng thứ sáu. Lê Văn Trúc là tay chịu
chơi, bỏ việc nguyên buổi sáng hôm đó.
Đúng hẹn, mình lái xe đến đón Phạm Văn
Đức và tại nhà bạn của Đức, mình cũng gặp
và trò chuyện với madame Đức, sau đó đưa
Đức đến khu Bellaire để gặp Trúc và Trung
đang chờ. Nếu không giới thiệu thì chẳng ai
biết ai, đã hơn nửa thế kỷ rồi, ngoài những
cái đầu bạc, nét mặt cũng nhiều thay đổi,
nếu tình cờ gặp đâu đó thì có lẽ chẳng ai
nhận ra ai. Màu thời gian làm nhạt nhòa hình
bóng cũ là như vậy! Kéo nhau đi ăn sáng
xong, cả bốn đứa lại ghé quán cà phê để có
thì giờ hàn huyên đủ thứ chuyện. Đứa nào
cũng có những mẩu chuyện xưa để nhắc lại,
ngay cả một số bạn bè đã mất hoặc không
biết hiện giờ đang ở nơi đâu. Đức kể sau khi
đậu tú tài I cùng với mình thì về Sài Gòn học
Chu Văn An. Đức là con của giáo sư Phạm
Văn Phúc dạy Pháp văn, sau Thầy về dạy ở
trường sư phạm Sài Gòn. Nhắc đến một số
bạn bè đã mất, trong đó có Nguyễn Đức
Phống, thủ khoa khóa 22B Võ Bị Đà Lạt tử
trận tại chiến trường Campuchia 1971, Trần
Hữu Thanh, Lê Văn Hùng và Bùi Văn Hải (Hải
vượt biên bị bắn chết)…Một số bạn khác
không biết tin tức giờ đang ở đâu như
Trương Bo, Huỳnh Tấn Nô, Lê Văn Vấn, Đặng
Văn Thường, Lâm Thiện Ngôn…bạn nào có
tin tức xin cho biết. Lê Văn Trúc lại có dịp kể
chuyện ngày xưa đi đánh giặc và cũng phiêu
bạt qua nhiều đơn vị. Phạm Văn Đức sau khi
ra trường Thủ Đức cũng thuyên chuyển phục

vụ nhiều đơn vị và cuối cùng về sư đoàn 7 bộ
binh đóng ở Mỹ Tho, nơi đây Đức gặp bạn
mình là đại úy Lê Mạnh Trí cùng lớp năm xưa
và cả hai đều vô trại tù tháng 5 - 1975. Riêng
Nguyễn Quốc Trung thì sau khi xong đại học
là ra đi dạy…Trước khi chia tay vào lúc một
giờ trưa, mình có tặng cho Đức một tấm
plaque có hình cổng trường Trân Hưng Đạo
và hai tờ đặc san cũ của đại hội Trần Hưng
Đạo-Bùi Thị Xuân để mang về nhâm nhi kỷ
niệm.

Lớp đệ lục: Phạm Văn Đức đứng sau Nguyễn Lê Hanh, trước và bên
trái Võ Sanh Thành (đội nón rộng vành) tại trại tất niên 1957.

Ngoài ra cũng có tin vui là bạn Trần Đình Bút
THĐ63 từ Việt Nam đến Hoa Kỳ hôm 28
tháng 10 – 2015 với thẻ xanh 10 năm, hiện ở
với gia đình con gái tại thành phố Plainview,
Texas. Từ Houston lái xe lên đó mất 9 tiếng
nhưng từ đó lái xuống Lê Thanh Hào ở thành
phố Amarillo chỉ mất một tiếng. Hy vọng Bút
và Hào tỉnh thoảng ghé thăm nhau và đấu láo
uống rượu cho vui…
Các bạn mình thân mến,
Hôm 8 tháng 11 tại Houston có cuộc họp mặt
của Gia Đình Củi Ngo là một nhóm gồm 24

người con của Đà Lạt thành lập vào mùa
xuân 2013. Trong tháng 8 và tháng 10 vừa
qua có hai thành viên của Gia Đình Củi Ngo
đã vĩnh viễn ra đi là anh Nguyễn Hữu Trí và
chị Nguyễn Thị Nguyệt BTX 65. Nay còn lại 22
người và cuộc họp mặt diễn ra tại nhà của chị
Nghiêm Thị Hiệp BTX 69. Chương trình vẫn
như mọi lần trước, mọi người mang thức ăn
đến để cùng ăn uống và trò chuyện, hỏi han
sức khỏe và chỉ dẫn cho nhau những điều
nho nhỏ cần biết trong đời sống. Dịp này anh
chị em cũng không quên nhắc lại những kỷ
niệm của anh Trí và chị Nguyệt cùng với Gia
Đình Củi Ngo. Vào tháng 11 và 12 cũng là
tháng có sinh nhật của các anh chị Đào Trọng
Hưng, Đào Thị An, Hoàng Kim Châu, Lê Thị
Cẩm, Huỳnh Văn Hiếu, Nguyễn Thanh An và
Nguyễn Quý Bính. Mỗi người được nhận một
đóa hoa hồng đỏ thắm từ tay của cô Út 8 Ngô
Ánh Minh rồi cùng nhau cất lời Happy Birth
Day To You…..Hiện diện trong buổi sinh hoạt
này còn có chị Nghiêm Thị Nhường BTX 68
(?) và một người bạn là chị Mão từ California
bay qua tham dự. Buổi họp mặt bắt đầu lúc
12 giờ trưa và chấm dứt vào lúc 6 giờ chiều.
Mọi người hẹn nhau lần họp mặt tới. Trời
Houston hôm ấy thật đẹp với làn gió thoảng
mùa thu khiến mọi người cũng nhớ đến Đà
Lạt.

Các Bạn Mình đây thì món ăn có hương vị
Việt Nam vẫn là ưu tiên chọn lựa.

Các bạn mình thân mến,
Chỉ còn một tuần nữa là Các Bạn Mình được
xơi món Gà Tây truyền thống của dân xứ Huê
Kỳ. Nói thế chứ Các Bạn Mình, theo mình biết
thì món gà Tây ít được phe ta ưa chuộng cho
lắm. Mấy năm đầu lúc mới qua Mỹ thì người
Việt ta cũng thưởng thức món gà Tây nấu
nướng theo kiểu Mỹ nhưng dần dà, biến chế
gà Tây thành những món ăn theo kiểu Việt
Nam như gà Tây nấu cà ri, gà Tây nấu phở,
gà Tây nấu ra gu…Mình cũng được xơi mấy
món gà Tây nấu theo kiểu Việt Nam như thế
và xơi không thấy ngán. Đám trẻ thì thích ăn
theo cách nấu của Mỹ, còn các lão niên như

Vào dịp Lễ Tạ Ơn có những cuộc họp mặt
đông đủ của mọi người trong gia đình để
quây quần với nhau trong một bữa ăn ấm
cúng để mọi người cùng nói lời cám ơn. Con
cháu cám ơn cha mẹ ông bà anh chị em…
Chẳng những thế, còn cám ơn mọi người
quanh đã đem lại cho ta những niềm vui và
lợi lộc trong cuộc sống, cám ơn Thầy Cô đã
dạy dỗ chúng ta, cám ơn bạn bè cho ta niềm
vui lúc còn ấu thơ và những tháng ngày còn
lại của thời gian trăm năm. Cám ơn đất nước
tự do đã cho ta trú thân tị nạn mấy chục năm
qua. Sau cùng thì Các Bạn Mình cũng phải
cám ơn Bề Trên đã chăm sóc cho ta từ ngày
Các Bạn Mình bước chân lên xe hoa về nhà
mình. Bọn con trai cũng bước lên xe hoa chứ
đâu phải chỉ riêng mấy đấng con gái thôi đâu.
Nếu bọn con trai không “lên xe hoa” thì mấy
trự con gái leo lên xe rồi biết về đâu? Về với
ai? Nói các đấng mày râu không “lên xe hoa”
là có phần bất công đấy…
Hơn cả tháng nay trên các hệ thống truyền
thông Mỹ quảng cáo rùm beng cho đủ các
loại hàng hóa nhân dịp lễ Tạ Ơn. Trên
internet cũng không kém. Đặc biệt là quảng
cáo cho ngày gọi là Black Friday tức là ngày
Thứ Sáu Đen sau ngày lễ Tạ Ơn. Sao lại gọi
Black Friday? Chuyện là, thứ sáu sau ngày lễ
Tạ Ơn năm 1965 thiên hạ đổ xô nhau đi mua
sắm các mặt hàng để chuẩn bị cho mùa lễ
Giáng Sinh tại thành phố Philadelphia. Trên
khắp các ngả đường xe cộ kẹt cứng không
nhúc nhích gì được từ sáng đến chiều tối nên
thiên hạ gọi đó là Black Friday với cái nghĩa
không mấy gì vui. Từ đó người ta dùng luôn

chữ Black Friday để chỉ cái ngày thiên hạ lũ
lượt đi mua sắm sau lễ Tạ Ơn. Muốn mua
được các món hàng tốt hay mình ưa thích và
được giảm giá rất nhiều, thiên hạ phải rời
nhà để đến các cửa tiệm thật sớm, ban đầu
thì năm sáu giờ sáng, dần dà xếp hàng từ một
hai giờ khuya. Những năm gần đây thiên hạ
vác cả lều chỏng chiếu gối mùng mền và cả
con nít ra ngủ ngay trước các cửa tiệm. Đến
giờ mở cửa, thiên hạ nhào vô tranh giành
những thứ hàng mình thích. Cảnh mua sắm
thấy thật là bát nháo, nhiều khách hàng còn
goánh nhau, chửi nhau nữa…Cuối ngày, bên
trong các cửahàng trông thật thảm thương!
Các bạn Mình có bao giờ tham gia mua sắm
vào ngày Thứ Sau Đen chưa? Riêng mình thì
chưa bao giờ và sẽ không bao giờ…Ở nhà ăn
phở gà Tây thích hơn với các món đệm như
rau quế, ngò gai và giá….sống…Nam kỳ quốc.
Chúc Các Bạn Mình thật vui và ăn khỏe trong
mùa Lễ Tạ Ơn.
Phong Châu

vụ khủng bố tại Paris, thủ đô nước Pháp.
Ngay sau đó mình có gửi email cho một số
bạn bè, người thân để hỏi thăm về gia đình
của họ có bị ảnh hưởng gì không, trong đó có
gửi email cho Thầy Bửu Biền và bạn Phạm
Văn Đức. Đức trả lời ngay và cho biết là hai
vợ chồng đang còn ở Canada, tháng 12 mới
trở về Pháp. Mãi đến ngày 18 mới có email
trả lời của Thầy Bửu Biền. Lý do trễ là mình
gửi sai email (cũ), sau đó gửi tiếp theo địa chỉ
email mới của Thầy. Nhận được, Thầy trả lời
ngay như sau:
Em Châu thân mến,
Tôi đã đọc email của em
gửi, tôi rất vui. Nay tôi đã lớn tuổi, được sống
với các em khá lâu rồi mà các em còn nhớ và
thăm hỏi tôi. Tôi rất sung sướng. Tôi đã đến
Houston Texas ba lần nhưng không biết có
em Châu ở đó. Mấy năm trước nhiều lần
sang Hoa Kỳ thăm gia đình, thăm các em THĐ
nhưng nay quá già yếu, không đủ sức sang
thăm các em THĐ được. Tôi sung sướng
được các em còn nhớ, còn nhắc đến. Đó là
điều an ủi lớn trong tuổi già. Tuy vậy tôi vẫn
hy vọng có ngày gặp lại các em…Thân mến
chúc em và toàn thể gia đình mạnh khỏe vui
vẻ. Tôi gửi lời thăm tất cả các em THĐ…
Hẹn Các Bạn Mình thư sau
PC

Tái bút
Các Bạn MÌnh thân mến,
Trong khi viết thư này cho Các Bạn thì xảy ra

