
    Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 32 

 

   Các Bạn Mình Thân Mến, 

Các bạn mình đã đón chào năm mới 2019 ở khắp mọi nơi. Trong nước cũng 

đón. Ngoài nước cũng đón. Đón tết Tây theo kiểu Tây kiểu Mỹ. Chúc tụng 

nhau bố xua trên I – meo, trên phách búc, trên mét xịch…Lại có người còn 

chơi theo lối cũ là ghé chợ mua tấm thiệp đem về viết vài câu chúc tụng rồi 

thấm nước miếng dán bao thư, lấy con tem 44 cent ịn vô rồi mang ra thùng 

thư gần nhà thảy vào. Năm nào cũng vậy, mình nhận được khoảng bốn năm 

thiệp chúc tết Tây kiểu vừa nói. Thực tình, mình rất ngại khi nhận những thiệp 

chúc kiểu đó vì lâu nay mình cũng chỉ toàn chúc nhau trên I – meo mà thôi, 

hoặc giả gọi điện thoại cho mấy bạn thân nói láo nói lếu vài câu rồi chúc hạnh 

phúc mạnh khỏe bình an may mắn dzui dzẻ…là xong. 

Mình có hai người thân mọi năm vẫn gửi thiệp chúc cho mình, một người ở 

San Diego, một người ở Dallas, người ở San Diego 90 tuổi, người ở Dallas 92 

tuổi, vai vế bậc trên. Người ở San Diego vẫn còn mạnh khỏe sáng suốt, còn 

người ở Dallas thì đã ra đi dạo tháng 10 năm ngoái (2018). Cứ khoảng thượng 



tuần tháng 12 dương lịch hằng năm là mình nhận được hai thiệp chúc Giáng 

Sinh và năm mới dương lịch. Khoảng thời gian nhận được thiệp đến Noel và 

tết Tây còn khá xa nên mình lại phải chạy vội ra chợ mua hai tấm thiệp đem 

về để viết bắt đầu bằng những chữ kính chúc…rất là trang trọng đến hai vị 

nói trên rồi lái xe ra bưu điện thay vô thùng thư. Hy vọng thiệp sẽ đến trước 

ngày Giáng sinh. Thực ra, đó là do sơ xuất của mình, cứ nghĩ rằng giờ này ở 

đây không còn ai gửi thiệp chúc nhau nữa vì đã có đầy dẫy những phương 

tiện liên lạc như điện thoại, email chẳng hạn. Nhưng rồi cũng có vài lần mình 

nhớ đến việc gửi thiệp nên cũng gửi trước cho hai Cụ. Các Cụ vui lắm và gọi 

điện thoại lại để chuyện trò vui vẻ. Noel và tết dương lịch vừa rồi mình không 

còn nhận thiệp từ Dallas vì Cụ đã về với ông bà như đã nói ở trên và mình 

cũng đã lái lên Dallas tiễn đưa Cụ. Còn Cụ ở San Diego cũng không thấy gửi 

thiệp như mọi năm nên đúng ngày đầu năm dương lịch mình phải tức tốc gọi 

qua thăm hỏi và chúc tết Tây luôn. Cụ cho biết là vừa ở nhà thương về và sức 

khỏe đã OK. Cách đây vài hôm, mình đã xuống phố Bellaire ghé chợ Việt Nam 

mua tấm thiệp gửi cho Cụ để chúc năm mới Kỷ Hợi sắp đến, chắc Cụ vui lắm… 

 

Nhớ lại, khi xưa còn ở Đà Lạt, cứ mỗi lần tết sắp đến, tết ta chứ không phải 

tết Tây, là hầu như gia đình nào cũng có các bậc bố mẹ đều phải làm công 



việc giao tế. Các cụ mua một mớ thiệp, nhiều hay ít tùy theo số lượng thân 

nhân bạn bè khắp nơi. Ở Đà Lạt gửi thiệp đi Sài gòn, Nha Trang, Huế…hay có 

khi gửi ngay cho người ở Đà Lạt. Ngược lại, các cụ cũng nhận được một số 

thiệp chúc tết từ mọi nơi gửi về và các tấm thiệp đó được trưng bày trên 

những cành đào hay cành mai lớn được đặt ở một góc nhà trước. Những 

cành đào màu hồng màu đỏ hay những cành mai màu vàng được trang điểm 

thêm những chiếc thiệp đủ màu sắc làm cho căn nhà thêm đẹp trong ba ngày 

xuân trông cũng vui mắt. Nội dung ghi trên thiệp là những câu rất quen thuộc 

và ai ai cũng dùng để chúc nhau, chẳng hạn như kính chúc ông bà một năm 

mới Bính Tuất hạnh phúc, an khang. Kính chúc anh chị một năm Kỷ Mùi An 

Khang Hạnh Phúc. Kính chúc hai Bác một năm Mậu Thân tràn trề hạnh phúc, 

Phước Lộc dồi dào…Đại khái là cũng chỉ bằng ấy chữ mà thôi…Hạnh Phúc An 

Khang Phước Lộc…  

 

Các bạn mình khi đã lớn, ra đời, đi làm, đi lính, lập gia đình rồi có vài ba đứa 

con, các bạn mình chắc cũng đã làm cái công việc “chúc tết” như các bậc bố 

mẹ ngày xưa. Ngoài các bậc bố mẹ cô chú lại còn phải gửi thêm thiệp cho mớ 

bạn bè thân thiết nữa. Thiệp được bán trong các tiệm sách, tiệm bán dụng 



cụ học sinh…chứ không bán trong các chợ như ở bên Mỹ này. Thường là thiệp 

được in ở Sài gòn và phân phối đi các tỉnh. Ở Đà Lạt khoảng những năm cuối 

của thập niên 50, có một loại thiệp rất được giới trẻ, đặc biệt là giới nữ sinh 

rất ưa thích. Đó là những tấm thiệp bên trong được dán những chiếc hoa 

Pensée nhiều màu sắc đã được ép khô, thêm vào đó lại có hình cắt những 

thiếu nữ tóc thề ngang vai trong những chiếc áo dài đứng e ấp bên gốc cây 

thông “chưa già”. Hoa Pensée được đặt trên những tờ giấy pelure màu hồng 

hay màu xanh nhạt làm nổi bật những cánh Pensée đủ màu sắc. Loại thiệp 

này cũng có mặt ở Sai gòn, trong các tiệm sách và ngay cả ở ngoài đường, 

trên vỉa hè đường Lê Lợi chạy dài từ chợ Bến Thành cho đến rạp Ciné Rex. 

Nhân nói về thiệp Hoa Pensée cũng không quên là, chỉ có Đà Lạt mới có loài 

hoa này, đẹp với nhiều màu sắc  và những hình vân trên những cánh hoa thì 

thiên hình vạn trạng. Pensée Đàlạt rất dễ trồng và hầu như nhà nào cũng có 

vài chục cây Pensée trước sân. Đã là dân Đà Lạt thời học sinh, hầu như trong 

các tập vở học sinh đều có ép những cánh Pensée, đặc biệt vẫn là các nữ sinh 

- rất thích hoa. Như mình đây cũng có dạo hái Pensée ép vào vở, lâu ngày giở 

ra xem thì thấy màu hoa đã phai nhạt đi rất nhiều… 

 

Mình biết ở Đà Lạt vào cuối thập niên 50 của thế kỷ 20, người đầu tiên ép 

hoa Pensée cho vào thiệp là anh Nguyễn Minh Hoàng, nhà ở đường Phan 

Đình Phùng, gần nhà hàng Cẩm Đô. Anh là một huynh trưởng Hướng Đạo rất 



khéo tay. Ban đầu anh làm để tặng người thân quen và khi biết có nhiều 

người thích nên anh thực hiện số nhiều và gửi bán thử ở các tiệm sách hoặc 

những nơi bán quà lưu niện cho du khách. Thấy người tiêu thụ ngày càng 

đông nên anh đã điều động những người em trong gia đình tiếp tay và biến 

nơi anh ở thành một cơ sở làm thiệp và anh rất thành công về phương diện 

tài chánh. Về sau anh còn làm thêm những món mỹ nghệ như làm những 

chiếc thuyền bằng tre hoặc gỗ rồi cho vào những chiếc lọ chai cũng được giới 

thưởng ngoại mỹ nghệ ưa thích. Về sau này tại Đà Lạt cũng có một số người 

theo chân anh Hoàng để làm thiệp và gửi bán khắp nơi. Được biết hiện nay 

anh Hoàng vẫn ở Đà Lạt nhưng nhà đã dời về đường Hàm Nghi (không biết 

tên đường mới là gì!). Anh đã gần 90 tuổi nhưng còn khỏe lắm, vẫn tiếp tục 

sinh hoạt Hướng Đạo. 

Các bạn mình thân mến, 

Đáng lẽ tin này được gửi đến các bạn mình vào cuối thư vì là một tin buồn, 

nhưng mình sẽ đưa tin này lên trước. Hôm 17 tháng 1 – 2019 (nhằm ngày 12 

tháng chạp năm Mậu Tuất) chị Phạm Thị Thọ Lâm đã mệnh chung sau một 

thời gian dài bị bệnh. Chị Thọ Lâm không học trường Bùi Thị Xuân nhưng các 

em của chị đều học tại Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo. Vào giữa thập niên 

50 của thế kỷ 20, chị Thọ Lâm và chị Nông Kim Yến là hai Trưởng đã thành 

lập Nữ Hướng Đạo tại Đà Lạt và đưa đoàn nữ Hướng Đạo Sinh đi tham dự 

trại họp bạn toàn quốc tháng 12  - 1959 tại Trảng Bom, Biên Hòa. Những 

đoàn sinh của hai chị đa phần đều là nữ sinh trung học Bùi Thị Xuân lúc bấy 

giờ như các chị Nông Kim Ấn, Bùi Thị Bạch, Bùi Thắng Lợi, Trần Kim Thoa, 

Nguyễn Thị Hoài, Lê Thị Cúc…Anh Ngô Văn Hồi (THĐ 63) là con nuôi gia đình 

chị Thọ Lâm. Mùa hè năm 2015 vợ chồng anh Hồi sang Houston chơi có ghé 

thăm chị, mình tổ chức một buổi họp mặt tại nhà trong đó có chị Thọ Lâm, 

vợ chồng Ngô Văn Hồi và một số bạn bè vốn là dân Trần Hưng Đạo, gần một 

năm sau chi bị bệnh và không tiếp xúc và liên lạc với bất cứ người nào. Xin 

các cựu nữ Hướng Đạo Sinh và các bạn mình góp lời cầu nguyện cho chị sớm 

được về Cõi Tịnh Độ. 



   

Trong ảnh: Chị Thọ Lâm và một người con (ngồi kế) trong buổi họp mặt gồm vợ chồng Lê Văn Trúc, 

vợ chồng Nguyễn Huy Suyến, vợ chồng Ngô Văn Hồi, vợ chồng Nguyễn Vương Thái 

Các bạn mình thân mến, 

Nhân đầu năm dương lịch 2019 tại thành phố Houston lại có cuộc họp mặt 

của Gia Đình Củi Ngo. Củi Ngo thì chẳng xa lạ gì đối với người Đà Lạt. Còn Gia 

Đình Củi Ngo cũng không còn lạ lẫm gì với các bạn mình gần 6 năm nay, quy 

tụ 24 anh chị em đồng hương Đà Lạt, hơn thế nữa đều là dân mà ngày xưa 

từng cắp sách đến trường Bùi Thị Xuân và Trần Hưng Đạo. Gia Đình Củi Ngo 

nay còn chỉ 21 thành viên vì hai người đã trở thành người thiên cổ và một 

người “hết nhựa Ngo” nên bung ra đi chơi chỗ khác.  

  

Buổi họp mặt diễn ra vào buổi trưa cho đến chiều tại nhà anh chị Nguyễn 

Vương Thái & Nguyễn Thị Thảo là “anh trai Trần Hưng Đạo – em gái Bùi Thị 

Xuân”. Như thông lệ, họp mặt có ăn có uống, có văn nghệ văn gừng, có 

chuyện vui chuyện tếu, có bốc thăm trúng quà, có đố vui để chọc và có rất 

nhiều tiết mục không ghi vào chương trình. Nổi bật vẫn là giọng ca của “Ngọc 

Cẩm” với “Ngàn Thu Áo Tím”. Bề trên của Mười Châu đọc bài thơ mới viết 



“Chiều Qua Cù Lao Phố” (chả là dân Biên Hòa). Mọi người đều lên sân khấu 

chúc tụng nhau với hứa hẹn nhiều điều. Đặc biệt đôi em Út Bính và Ánh Minh 

thông báo cho mọi người biết là cuối tháng 11 – 2019 sẽ làm đám cưới cho 

trưởng nam, yêu cầu cả nhà giữ sức khỏe để tham dự. Đặc biệt hơn nữa là 

anh Cả Đặng Đình Hiệp và chị Sáu Đào Thị An đồng thông báo là: sẽ kết sui 

gia với cô Út Vũ Thị Hiền. Hôn lễ của hai trẻ sẽ tổ chức rất long trọng, rầm rộ 

và ngày giờ sẽ chính thức thông báo trên các hệ thống truyền thông báo chí 

khắp nước, có thể là năm sau, năm sau nữa, vài năm sau nữa và tối đa là 23 

năm nữa…thật khó hiểu! Cũng còn một chuyện khá đặc biệt nữa là anh hai 

Trần Ngọc Toàn. Thường từ xưa tới nay đến dự đều “có chị có anh”. Hôm nay 

chỉ có mình ên anh Hai nên mọi người xúm nhau hỏi “Chị Hai đâu anh? ” thì 

được trả lời: “Chị không thích Củi Ngo nữa…”. Không ái dám hỏi và bình luận 

gì thêm. 

     

                     Thổi đèn – Mài dao – chém bánh 

Có chiếc bánh mừng Gia Đình Củi Ngo, Anh Cả Đặng Đình Hiệp sau khi thổi 

đèn, bèn cầm hai con dao lớn mài vào nhau phát ra tiếng thép kêu rít lên 

khiến mọi người hồi hộp, rồi anh đưa hai con dao lên khỏi đầu và chém đẹp 

vào chiếc bánh phía trước mặt. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm…Gia chủ Thái 

& Thảo có nhiều quà tặng cho anh chị em, cô Út Hạc Cúc đặt mua trên online 

một chiếc khăn quàng cổ từ Singapour để bốc thăm, người may mắn là cô Út 

Nghiêm Thị Hiệp được trúng, sau đó được biết cô Hạc Cúc muốn một người 

khác trúng chứ không phải Nghiêm Thị Hiệp. Sao lạ dzậy cà? Chuyện này đã 



xảy ra vào lần họp mặt hôm 23 tháng 9 – 2018 tại nhà anh chị Cả, khi đó cô 

Út Hạc Cúc muốn cho ai bốc thăm trúng thì đúng phóc người đó đã trúng! 

Thật là tài… 

Sau các màn văn nghệ văn gừng, chuyện trò đình đám, gia chủ Thái Thảo bày 

ra một nồi bún mộc nóng hổi và ép mọi người phải ăn ít nhất là một tô, ai 

không xơi nổi tô lớn thì húp tô nho nhỏ cho đầy bụng để về nhà khỏi ăn cơm 

chiều. Chẳng những thế, khi chia tay ra về, mỗi người đều có một mớ thức 

ăn…cho ngày mai…. 

Các bạn mình thân mến, 

Đây là lá thư gửi các bạn mình lần thứ 32 cũng là lá thư đầu tiên của năm 

2019. Đồng thời cũng là lá thư cuối của năm Mậu Tuất (tức là năm Con  Cầy). 

Chỉ còn một tuần nữa là các bạn mình giả biệt Chó để đón Heo và ở với nó 

suốt 354 ngày (âm lịch)  

Để chấm dứt thư dài dòng cuối năm chó, xin mượn những tĩnh từ quen 

thuộc, ước lệ để chúc các bạn mình:         

 Một Năm Kỷ Hợi Hạnh Phúc, An Khang, Vạn Sự Như Ý… 

Phong Châu              

Tháng 1 - 2019 

 

        

           



   

                  

     



                  

 

     

                   



                 

 

    

                         



 

 


