
  

 

T rong ba tháng liền, từ cuối mùa 
xuân cho đến giữa mùa hè, bạn 

bè khắp nơi liên tục đến Paris gặp 
gỡ, thăm hỏi, khiến Thụ nhân Paris 
bận bịu tiếp đón, từ tổ chức những 
buổi họp mặt quy mô đến những 
bữa ăn nhỏ ở tư gia hay ở tiệm ăn 
ngoài phố. Đặc biệt năm nay khách 
phương xa không phải chỉ có 
khoá 1 hay 2, mà còn có 
nhiều khoá khác  và phân 
khoa khác, như Chính trị 
Xã hội (CTXH), Văn 
khoa (VK), Khoa học 
(KH). 
Có lẽ  ai cũng biết từ 
tháng 5 trở đi thời tiết ở bên 
Pháp rất tốt, hết lạnh, không 
mưa nhiều, cây cỏ hoa lá tốt tươi; 
tháng 6 khí hậu ấm áp là mùa cưới, 
mùa hội hè cho nên Paris luôn luôn 
là điểm đến của thế giới. Từ mấy 
tháng nay đồng đô la lên giá so với 
euro nên du khách càng đông thêm, 
bạn bè từ Mỹ, Úc nhân dịp này sang 
Âu châu du lịch nhiều hơn mọi năm. 
Mở đầu cho những cuộc hạnh ngộ 
năm nay là anh Trương Văn Bảo 

CTXH1 và Lày A Mản VK, anh chị 
Võ Thành Xuân K1, anh chị Nhan 
Kim Hoà K1 vào cuối tháng 5. Tiếp 
theo là cặp Châu Ngọc Quế VK-
Phạm Thị Hồng Loan KH, anh 
Nguyễn Quốc Khánh K1, anh 
Nguyễn Phước Bửu Bình K1 & VK, 
Cuối tháng 6 có anh chị Phạm Văn 

Lưu K3-Nguyễn Thị Thanh K6, 
anh chị Nguyễn Đình Cận 

K1-Nhan Ánh Xuân K2, 
chị Phùng Thị Bích Sơn 
K1-anh George, các anh 
chị K8 như Nguyễn 
Công Huy, Nguyễn 

Công Tiến, Nguyễn Văn 
Chánh-Tô Ngọc Ánh, Đỗ 

Thanh Nhàn, Phan Minh Châu, 
Nguyễn Tiến Dũng, Âu Lâm Mỹ 
Ngọc.  
Chưa hết, 15 tháng 7, có hai anh K6 
là Chung Văn Tuấn và Trần Tấn 
Thành hẹn gặp. Cuối tháng 7  chị 
Trịnh Bảo Cầm K1 đi cùng chồng là 
Cao Ngươn Kiệt viếng thăm Paris 
trong chuyến Âu du. Đặc biệt năm 
nay, vào đầu tháng 8, chị Từ Thị 
Hoàng liên lạc với chị Thương để 
gặp mặt các anh chị Thụ nhân Paris. 
Chị ở tuốt miệt Bretagne, cách Paris 
700 cây số nên ít gặp bạn bè, nhất là 
lúc trước bận nhà hàng, rồi về sau vì 
lý do sức khoẻ. Đây là lần đầu tiên 
sau hơn 50 năm mới gặp lại chị. 
Anh Lê Đình Thông  có lẽ đang ở 
trong thời kỳ sáng tác, mỗi khi tiếp 
đón bạn bè nào anh cũng làm một 
bài thơ để kỷ niệm hay để tặng, lúc 
thì thơ năm chữ, lúc sáu, lúc bảy, 

Thụ      Nhân 
BẢN TIN CỦA HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TẠI ÂU CHÂU 

Số 19 (Bộ mới) Tháng 9 năm 2015 

 Lời nhóm biên soạn 
 
Hè năm nay,TNAC tiếp đón 
nhiều bạn bè hơn mọi năm. 
Do đó các bạn đã gửi lại nhiều 
lá thư cảm tạ cũng như ghi lại 
nhiều cảm xúc, kỷ niệm khó 
phai. 
Nhóm biên soạn rất biết ơn 
các anh chị đã giúp cho Bản 
tin được nhiều tin tức , bài vở. 
Đặc biệt xin cảm ơn anh Chủ 
tịch đã lên tiếng kêu gọi anh 
chị em viết bài. Nhờ vậy mà 
Bản tin kỳ này ra đúng thời 
hạn mà số trang cũng tăng lên. 
 
Bài vở và tin tức xin gởi về: 
thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@dbmail.com 
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Lưu văn Dân & Lê Đình Thông 

Gặp gỡ anh Trương Văn Bảo và Lày A Mản  

Trong số này: 
 
Mùa hè hạnh ngộ 

Lưu Văn Dân & Lê Đình Thông 
Tiễn con (thơ) 

 Ngô Bích Ngọc 
Một chuyến đi hè 

Nguyễn Minh Khôi 
Thiên đường đã mất (thơ) 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Họp mặt K8-9-11 

Trần Thị Châu 
Hồi ức về chuyến ghé thăm 
Paris 

Phạm Văn Lưu 
Tiếng chuông Năng Tĩnh 

 Lê Đình Thông 
Tổ ấm 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Nắng Hạ (thơ) 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Tạm biệt cao nguyên tình xanh 

Hàn sĩ Phan 
Gia chánh 

 Điệp (Huy) - TNB 
Tin tức đó đây 
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Tóc dài má  chải cho con , 
xếp thêm chiếc áo cho tròn hành trang . 

quay đi nước mắt  hai hàng  
thương cho con trẻ dặm ngàn lẻ loi ... 

rồi đây con lại xa rời , 
bao  nhiêu yêu dấu đầu đời mà đi . 

tình con má mãi khắc ghi , 
hay tin má bệnh dù đi phương trời  

ngàn phương xa tít mù khơi , 
con về thăm má trọn lời yêu thương ... 

rồi mai con lại  lên đường , 
má vừa lành bệnh , trùng dương chia lìa !  

 
nắng chiều sắp tắt ngoài kia 

lên xe vội tiễn con ra phi trường . 
nén giòng nước mắt chờ tuôn , 

cười cho con gái lên đường trọn vui  
nhìn theo bóng nhỏ khuất rồi , 

giờ đây mới thấy xa xôi thật là ... 
phi đạo nhuộm ánh chiều tà , 

máy bay chầm chậm lướt ra cuối đường... 
chúc con may mắn lên đường , 

đêm nay trăng dãi dặm trường con  đi  
nghìn trùng xa cách đó đây , 

nhớ con nhắn gió , nhờ mây chuyển lời . 
 

ngô bích ngọc  
12/2014 

Viết cho con gái T . T   
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lúc tám, lúc lục bát. Bài tường 
thuật này thay vì kể chi tiết các 
buổi họp mặt, sẽ có nhiều vần thơ 
lai láng  và những giai thoại lý 
thú. 
 
Họp mặt tháng năm 

Thụ Nhân Ba Miền 
Gặp nhau Quán Ba Miền 
Thụ Nhân đón bạn hiền: 
Thành Xuân từ bên Mỹ 

Lày A Mản thú vị 
Vì gặp lại họ Trương 

Cả ba học cùng trường 
Mỗi người ở một phương 
Bảo võ nghệ cao cường 

Paris ngã tư đường 
Bạn bè thêm vấn vương 

Paris, ngày 21/05/2015 
 
Lày A Mản vốn ở bên Anh, 
nhưng khi nghe Phạm Trọng 
Khoát loan tin Trương Văn Bảo 
từ Việt nam sang sẽ gặp Thụ 
nhân Paris ngày 21/5, và Khoát 
sẽ đi đón anh Trần Văn Bảng đến 
buổi họp mặt, nên đã lấy vé máy 
bay vù qua Pháp chơi mấy ngày. 
Anh chị Võ Thành Xuân-Lan thì 
từ Mỹ sang được mấy hôm, cũng 
không bỏ lỡ dịp này để gặp lại 
các bạn vàng như Lê Đình 
Thông, Nguyễn Văn Vĩnh, Lưu 
Văn Dân và nhất là chị Nguyễn 
Ngọc Thương. 
Anh Vĩnh ham mê võ thuật nên 
gặp Bảo rất lấy làm ưng ý. Còn 
Mản thì cứ hỏi han về những kỷ 
niệm xưa. 
Anh chị Xuân-Lan năm nay 
không tá túc nhà chị Thương mà 
về nhà người anh ở Antony. Do 
đó anh chị mời một số bạn bè 
Thụ nhân đến tiệm ăn Les Ba-
guettes de Bambou ở Antony của 
ông anh thưởng thức một bữa ăn 

ngon miệng, thịnh soạn và ấm 
cúng. Khung cảnh nhà hàng cũng 
rộng rãi, đẹp mắt. Vĩnh tiếp tục 
chọc ghẹo chị Thương, coi chị 
như cô em gái, khiến  cô Cúc, 
phu nhân thầy Lâm Thanh Liêm, 
lấy làm lạ trong khi mọi người 
cười dòn tan. 

Trùng dương mở hội 
Xuân-Lan mở tiệc lúc đầu hè 

Dạ tiệc đêm trăng sắc thắm khoe 
Có thầy cô Liêm cùng lui tới 

Ngày hội Thụ Nhân nghĩa bạn bè 
Hòa, Vĩnh, Thông, Thương cùng một 

khóa 
Khoát, Dân, Marie chẳng e dè 

Thụ Nhân tình bạn thêm nồng thắm 
Xa cách đã lâu chẳng nhạt nhòe. 

Antony, ngày 22/5/2015 
 
Vài  hôm sau, khi Bảo và Mản đi 
rồi, bạn bè lại gặp nhau tại nhà 
chị Thương. Anh Thông ngẫu 
hứng sáng tác một bài thơ nữa: 

Họp bạn Thụ Nhân 
Thụ Nhân xum họp ở Sevran 

Cùng nhau tiếp đón Võ Thành Xuân 
Nhà Nguyễn Ngọc Thương cao chót 

vót 
Vĩnh, Khoát, Dân, Thông cũng đến 

thăm 
Thụ  Nhân nào kể gì cao thấp 

Người tuy nhỏ bé: nụ tầm xuân 
Nào rượu Bordeaux, nhiều món 

Pháp 
Ngọc Thương tiếp đãi rất ân cần 

Paris, ngày 24/05/2015 
 
Họp mặt tháng sáu 
Ngày 6 tháng 6 là ngày Quân lực 
Đồng minh đổ bộ lên bờ biển 
Normandie trong Đệ nhị Thế 
chiến, năm nay rơi đúng vào ngày 
thứ bảy nên chị Huỳnh Phương 

Thúy đề nghị với anh chị em Thụ 
nhân tổ chức họp hè ở nhà chị, 
một phần cũng vì anh Marc, 
chồng chị, hối thúc chị tiếp đón 
Thụ nhân một lần. 

Vợ chồng anh Nhan Kim Hoà-
Bích và anh Châu Ngọc Quế - 
Phạm Thị Hồng Loan cũng vừa 
đến Paris, nên có dịp gặp vợ 
chồng anh Võ Thành Xuân-Lan.  
Ngày 6 tháng 6 gợi ý cho anh 
Thông viết 6 câu thơ 6 chữ: 

Ngày Song Lục 
Song lục cùng bắc nhịp cầu 
Vần điệu sáu chữ sáu câu 
Bạn hữu trùng điệp bể dâu 

Nắm chặt vòng tay nhiệm mầu 
Ngoài vườn sắc thắm hoa ngâu 
Thụ Nhân đồng khí tương cầu 

Le Vésinet, ngày 6/6/2015 
 
Hôm ấy trời nắng tốt, buổi tiệc 
được bày ra trong khuôn viên 
rộng lớn. Mọi người vừa ăn, vừa 
ca hát, kể chuyện vui. Cũng có 
lúc thầy cô Lâm Thanh Liêm dìu 
nhau trên sàn nhảy. Chị Lan vợ 
anh Xuân đi tới đi lui, vừa xếp 

hàng lấy thức ăn vừa rót vào tai 
những người bên cạnh những bài 
hát gọi là nhạc vàng thời thập 
niên 60 "Đi quân dịch là thương 
nòi giống" hay "Chưa gặp em tôi 
đã nghĩ rằng". Mỗi lần chị hát 
được một câu, các anh Vĩnh và 

… mùa hè hạnh ngộ 

Tại nhà hàng Les Baguettes de bambou  

Chị Thương đãi bạn bè 

Tại sân nhà chị Kim Thúy 

Thoải mái trò truyện 

Xem tiếp trang 4    
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 Hoà vỗ tay và hét to: "Hay vá . 
Hay vá ". Còn anh Xuân thì tiết 
lộ chị biết hơn 4000 bài hát. 
Anh Châu Ngọc Quế trên đường 
về nhà ôn lại mấy cảnh đáng nhớ: 
"Nhà chị Thuý VK ở vùng ngoại ô 
Paris và có vài nét giống như 
những ngôi biệt thự trên Dalat, 
với khung cảnh gợi nhớ lại những 
kỷ niệm đẹp và khó quên ở Dalat 
ngày xưa. 

Số người tham dự khoảng hơn 40 
anh chị và có cả Giáo sư Lâm 
Thanh Liêm và phu nhân. Không 
hẹn mà gặp vợ chồng anh Xuân 
K1 và vợ chồng anh Hoà K1 từ 
Cali qua. Gặp nhau anh chị em 
tay bắt mặt mừng dù quen hay 
không quen cũng chào mừng nói 
chuyện thăm hỏi như bạn thiết. 
...Sau màn ăn nhậu, chúc tụng 
sức khoẻ, tiếp theo là phần sinh 
hoạt văn nghệ của các ca sĩ đã 
nổi tiếng từ khi đi học. Anh Đinh 
Hùng K1 mở đầu với những bản 
nhạc cho tuổi học trò (anh Đinh 
Hùng có ca hát ở các phòng trà 
Sàigòn). Anh Lưu Văn Dân cũng 
có tài không kém (ca sĩ của Dalat 
ngày xưa mà). 
Tiếp theo liên tục là các ca sĩ 
chưa nổi tiếng lắm (nghĩa là nổi 
tiếng sơ sơ thôi). Các anh chị đã 
ca hát tự nhiên thoải mái, hát 
không ngừng, hát đồng ca, hát 
hợp ca, hát để vui và để nhớ lại 
những ngày xa xưa trên Dalat đã 
qua nhưng không bao giờ mất. 
Lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ. 
Thật sự là quý hóa vô cùng và vui 
quá là vui, vì đã gần 15 năm rồi 
mới gặp lại Phạm Trọng Khoát 
K6 từ lúc chia tay nhau khi còn ở 
vùng Hoa Thịnh Đốn. 

Loan gặp lại các bạn cùng thời 
trong Đại học xá Bình Minh đã 
hơn 40 năm không gặp. Chu cha 
ơi, sao thời gian đã bay qua 
nhanh quá. Chúng ta còn lại bao 
nhiêu lâu nữa để gặp nhau, ai mà 
biết được? 
Cuộc vui nào cũng có hồi kết 
thúc, đã đến lúc phải chia tay 
nhau ra về, nhưng mọi người vẫn 
còn chuyện trò rối rít không chịu 
dứt. Gặp nhau là chụp hình, chia 
tay cũng phải có màn chụp hình, 
chụp tới chụp lui, chụp qua chụp 
lại. "Phó nhòm" Khoát bấm máy 
hình lia lịa, chắc chắn phải có 
vài trăm tấm hình. 
Trước khi chia tay là lời hứa hẹn 
gặp nhau lần sau. Mong gặp lại 
các anh chị kỳ Đại hội Thụ nhân 
2016 tại nam Cali vậy nhé. 
Tình cảm chân thật của Thụ 
Nhân chúng ta là như  vậy. 
Chúng ta yêu thương nhau không 
có giới hạn và không có điểm 
ngừng. 
Chúng tôi đã may mắn được có 
dịp đi đây đó. Được bạn bè Thụ 
Nhân họp mặt chia xẻ chân 
tình,  thật sự là một niềm vui to 
lớn và quý hoá và phải  công 
nhận Thụ Nhân Paris là một 
nhóm Thụ Nhân có nhiều tình 
cảm chân thật của Viện Đai Học 
Dalat chúng ta.  
Chúng ta đã quý trọng và thương 
yêu nhau như anh chị em ruột thịt 
trong một nhà. Xin cảm ơn những 
lời nhắc nhở và tiếp đón ân cần 
của chị Thuý, anh Thông, chị 
Thương, anh Dân và nhiều nữa 
của các anh chị ...... 
Hy vọng sẽ có dịp gặp lại nhau, 
gặp lại nhau trong tình nghĩa 
thầy trò bạn bè bằng hửu với đầy 
tình nghĩa của Thụ Nhân. 
Lời cuối xin chân thành cảm ơn 
anh Chủ Tịch Hội Thụ Nhân 
Paris và nhóm Thụ Nhân Paris, 
nhất là cảm ơn chị Thuý, Anh 
Dân, chị Liên Hương và Khoát 
đã tiếp đón và đưa đón tuị này." 
 
 

Nguồn vui bất tận 
Ngày song lục mở đầu cho một 
tháng gặp nhau liên tu bất tận. 
Nói như Châu Ngọc Quế "Vui 
quá là vui ". Hai hôm sau ngày 
song lục, một số bạn bè mới đến 
tụ tập tại nhà Lưu Văn Dân. Lại 
có một bài thơ: 

Họp mặt ở Noisy Le Sec 
Tháng sáu cùng nhau gặp mấy lần 

Lần này họp mặt ở nhà Dân 
Đào cúc sánh duyên cùng khóm trúc 
Có tiếng hàn huyên tiếng bạn thân 

Rượu chát nhiều năm thêm thấm thía 
Bạn bè luống tuổi thắm duyên thầm 
Hoàng Thân, Quốc Khánh, Kim Hoà 

nữa 
Bốn mùa lần lữa bốn mùa xuân 

Noisy Le Sec, ngày 8/6/2015 

Anh Nguyễn Phước Bửu Bình 
cùng đến với chị bạn Elizabeth 
Bùi Bạch Yến. Anh Nguyễn 
Quốc Khánh năm nay đi một 
mình. Anh Vĩnh là người phá 
phách nhất nên không kiêng nể 
Hoàng Thân Bửu Bình gì cả. Anh 
dùng giọng Huế đổi tên chị 
Elizabeth thành Bouillabesse, 
một món ăn đặc sản vùng 
Marseille. Chị không vì thế mà 
giận. Ngược lại chị còn ứng khẩu 
một bài thơ để đáp lại bài thơ của 
Lê Đình Thông: 

Cảm hứng tự nhiên đến bất ngờ 
Mến tặng Thụ Nhân mấy vần thơ: 

 
Năm chục năm dài cách biệt nhau 
Trùng phùng ta nhắc kỷ niệm sâu 

Nỗi niềm tâm sự sao kể xiết 
Ấp ủ trong tim đến bạc đầu 

Ngày vui họp bạn qua rất mau 
Mỹ châu xa thẳm vạn nhịp cầu 
Chia tay các bạn đầy luyến tiếc 
Biết đến bao giờ gặp lại nhau. 

Bạch Yến Bùi 
 

… mùa hè hạnh ngộ 

Anh chị Quế & Hồng Loan 

Anh Dân sửa soạn đọc thơ 

Xem tiếp trang 15   
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K hi biết chúng tôi sắp đi nghỉ 
hè ở Hy-Lạp (Grèce) mấy 

người bạn thân cười bể bụng. Ai 
lại bỏ tiền ra để đi tới nơi dầu sôi 
lửa bỏng. Cái đất nước nợ nần 
chồng chất đang bị phá sản, dân 
chúng biểu tình hàng ngày chống 
chương-trình thắt lưng buộc bụng 
của chính-phủ cực tả  của Alexis 
Tsipras và chống luôn cả Âu-
Châu nhất là nước Đức chỉ muốn 
tống cổ Hy Lạp ra khỏi khối liên-
hiệp Âu-Châu. Mỗi người dân chỉ 
được lấy ra 60 euros một ngày để 
tiêu xài thì làm sao mà vui vẻ 
được. Chính-phủ không có tiền 
thì đương nhiên phải sa thải công
-chức, doanh-nghiệp thiếu thốn 
thì phải sa thải nhân 
công. Nhân 
công không đủ 
thì làm sao khách-
sạn, bãi biển sạch sẽ 
được. Thực phẩm 
không được tiếp tế đầy 
đủ thì làm sao nhà hàng 
có thể nấu nướng ngon lành cho 
du khách v.v…Nghe vậy cũng 
buồn năm phút, nhưng tiền nong 
đã đóng cả rồi bây giờ muốn rút 
lui cũng khó. Thôi thì cứ đi đại 
đến đâu hay đó. Từ CDG 
(Charles De Gaulle) Air Port tới 
phi trường quốc tế Athènes chỉ 
mất có 3 tiếng đồng hồ. Trong 
suốt thời gian ba tiếng ngồi trên 
máy bay Boeing 737 của hãng 
Primera Air (Danemark) hành 
khách không có lấy một ly nước 
uống, tất cả đều phải mua. Một 
chai nước lạnh nho nhỏ hay một 
lon coca cola giá 2,80 euros, một 
cái sandwich khoảng 5 euros. Đắt 
nhưng bù lại mấy cô nữ tiếp viên 
thì đẹp tuyệt trần, ngắm đã mắt. 
Xe của khách sạn ra đón tại phi 
trường. Chiếc xe car mới toanh, 
sạch boong, tài xế ăn mặc đứng 
đắn, đại diện cho hãng Promova-
cances tươi cười vui vẻ tiếp đón 

du khách. Từ phi trường Athènes 
tới Eretria Village Resort cũng 
mất khoảng một tiếng rưỡi đồng 
hồ. Đường xá rộng rãi đẹp đẽ, 
trên xa lộ xe cộ lưu thông lại ít 
nên không có cảnh kẹt xe triền 
miên như ở thủ đô Paris. Erétrie 
(Eretria) nằm cách thủ đô Athè-

nes khoảng 110km thuộc đảo Eu-
bée, biển Egée, đảo lớn thứ nhì 
của Hy-Lạp sau Crète. Ở vùng 
này mùa hè rất nóng, nhiệt độ 
trung bình từ 38-42°c, cái nóng 
gắt rất khó chịu không giống như 
ở VN mình. Dân chúng vùng này 
hiền hòa chân thật không ma giáo 
lọc lừa du khách. Người bán hàng 
rất lễ độ tươi cười, sẵn sàng chỉ 
dẫn cho du khách những gì du 
khách cần biết. Họ không cau có 
gắt gỏng khi mình không mua 
hàng với họ mà chỉ xem qua cho 
biết. Nhà hàng ăn cũng sạch sẽ, 
giá cả lại quá rẻ so với Paris. 
Chúng tôi có chín người vào nhà 
hàng thưởng thức những món hải 
sản như tôm, cua, cá, mực, uống 
bia mà chỉ trả có 70 euros. Tôi 
không biết ở những tỉnh khác như 
thế nào chứ ở vùng Eretria thì ăn 
uống thật rẻ. Chủ quán cũng rất 
dễ thương, muốn gì họ cũng 
chiều mình cả, không vờ vịt để 
moi tiền khách. Vì thế chúng tôi 
thường thuê taxi ra ngoài ăn mặc 
dầu ăn ở trong resort cũng không 
dở. Đi từ Eretria Village Resort 
ra các tỉnh lân cận bằng Bus thì 
mỗi người phải trả 1,80 euros 
trong lúc thuê một taxi chở 5-6 
người chỉ trả có 6 euros mà lại 
không phải chờ đợi lâu vì giờ nào 
cũng có taxi cả. Ở trong Village 
Resort thì ăn ngày ba bữa theo 

kiểu buffet, uống thả cửa rượu 
vang trắng, vang đỏ, bia và đủ 
loại nước ngọt. Chúng ta cứ hay 
chê người việt CHXHCN ăn 
uống tạp nham nhưng ở đây tôi 
để ý thấy những công dân của các 
nước Đông Âu thuộc khối CS cũ 
phần lớn đã biết cư xử đàng 
hoàng nhưng một thiểu số cũng 
còn thấm nhuần nền giáo dục chủ 
nghĩa CS trong người nên ăn 
uống cũng không được lịch sự 
cho lắm. Những ai tới nghỉ hè ở 
đây là những người đã có tiền 
nong rủng rỉnh không phải hạng 
cơ hàn đói rách thế nhưng họ vẫn 
tham lấy thật nhiều, thật đầy để 
rồi ăn không hết lại đổ. Những đồ 
ăn mà nhà hàng đổ vào thùng rác 
mỗi ngày có lẽ cũng nuôi đủ một 
làng dân nghèo. Nếu cứ phung 
phí như thế mãi thì Hy-Lạp bị 
phá sản là phải. Du khách ở đây 
phần lớn là người Pháp, người  
Ba Lan, người Đông Âu. Rất ít 
người Ả-Rập hay Phi Châu. Dân 
da vàng cũng có vài ba gia đình 
vừa Việt vừa Tàu. Sáng tắm pis-
cine, trưa ăn xong về phòng ngủ 
ngáy, nghỉ ngơi, chiều rủ nhau đi 
tắm biển, nước trong xanh ấm áp, 
bãi cát sạch sẽ mịn màng. Dân 
Tây thích phơi nắng, người mình 
khoái bơi lội. Đời lên hương thật.  

Nếu chán thì ra Accueil (người 
Việt mới gọi là lễ tân) ghi tên 
chơi thể thao trong khuôn viên 
rộng thênh thang của khách sạn 
hay rủ nhau đi du ngoạn xem 

Xem tiếp trang 6    

Tác giả chống nạnh trước Acropole 
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 danh lam thắng cảnh hay những di tích lịch sử của xứ Hy-
Lạp. Đã đến đây thì cũng nên ra thủ đô Athènes thăm khu 
Acropole (Acropolis) khám phá đền Parthenon và ngôi đền cổ 
Olympian Zeus hay đến công trường Syntagna ngắm những 
tòa nhà lịch sử. Nếu thích thì đi shopping ở khu phố cổ Plaka. 
Tôi thấy ở đây họ bán phần lớn là những hàng kỷ niệm, quần 
áo, mà giá cả cũng khá đắt. Nếu ghi tên đi với khách sạn có 
hướng dẫn viên đi theo thì mỗi người trả khoảng 50-70 euros 
cộng thêm phí tổn những nơi thăm viếng. Nếu gia đình đông 
như chúng tôi thì nên thuê 
hẳn hai chiếc taxi cho 9 
người giá 150 euros mỗi 
chiếc một ngày từ 9 giờ 
sáng tới 7 giờ chiều. Mình 
muốn đi đâu, ăn uống ở đâu 
taxi đem mình tới nơi tới 
chốn, vui vẻ không kỳ kèo 
thêm bớt. Ở lanh quanh gần 
thủ đô Athènes có rất nhiều 
địa điểm khảo cổ, những di 

tích lịch-sử như đền thờ thần 
Apollon ở Delphes, mộ Aga-
memnon (le tombeau d’Aga-
memnon) ở Mycènes, tu viện 
Agios Nikolaos ở Amarynthos ở 
đây có một cây to như cây đa 
bên mình đã sống hơn 1000 năm 
theo lời giới thiệu của người phụ 
trách tu viện. Tôi thích nhất là 
kinh đào Corinthe thật độc đáo 

nằm cách Athènes khoảng 80 cây số, đứng trên nhìn xuống 
thấy choáng váng mặt mày. Không thể tưởng tượng được làm 
sao người ta có thể đào một con kinh dài hơn 6 cây số rộng 
khoảng 23m giữa núi đá như 
thế được. Đọc bản đồ chỉ 
dẫn thì thấy con kinh này 
được bắt đầu xây từ năm 
1881 tới năm 1893 mới 
hoàn thành.  
Ở những thành phố du lịch 
này không thấy người dân 
xếp hàng để rút tiền trước 
cửa nhà băng như báo chí tây 
phương thường nói. Cũng không thấy ăn mày. Đời sống bình 
thường chẳng thấy cảnh đói rách lầm than như mình tưởng. 
Coi bộ nhiều nước Âu-Châu chưa chắc đã bằng Hy-Lạp. Giá 
cả du lịch sụt giảm rất nhiều, khách sạn nhà hàng ăn tương 
đối rẻ so với các nước khác ở Âu-Châu nhưng du khách cũng 
không nhiều. Không phải xếp hàng lâu để mua vé vào xem 
những điểm du lịch nổi tiếng như bên Pháp. Có lẽ khách Âu 
Mỹ cũng ngán tới Hy-Lạp vào thời điểm này chăng?  

Paris, hè 2015 
Nguyễn-Minh-Khôi 

… Một chuyến đi hè 

Mộ Agamemnon  

Cây đa ở tu viện Agios Nikolaos  

Kinh đào Corinthe 

 
  

 
 

Quê hương ơi, vùng trời thời thơ dại, 
Kỷ niệm nào, miền quê nội vấn vương, 

Trở về đây tìm lại chút dư hương, 
Ngày xưa ấy bao yêu thương, trìu mến. 

 
Nhà hai tầng cất cao niềm lưu luyến, 
Ông Bà cùng chung sức để dựng xây, 
Cột thật to, gỗ lim quý, sập gụ dầy, 

Trường kỷ đó, ghế bàn đầy chạm trổ. 
 

Đầu tủ chè, ông phỗng cười rạng rỡ, 
Lũ trẻ ngoan, đứa bám cổ, bá vai, 

Má hồng căng, bụ bẫm, tóc hoa cài, 
Hình ảnh ấy vấn vương hoài ngày cũ. 

 
Sân nhà rộng lót gạch tàu đỏ gụ, 

Những vụ mùa, lúa gặt chất lên cao, 
Bao nhiêu đêm dưới ánh sáng trăng sao, 

Thợ làm lúa đổi trao câu hò hát. 
 

Bể cạn đó, góc sân nhà khao khát, 
Hứng giọt mưa, gáo nước mát ngọt ngào, 

Bụi cà phê hoa trắng nở lao xao, 
Mùi hương nhẹ, thoảng dạt dào trong gió. 

 
Con đường dẫn từ đầu đình tới ngõ, 
Rặng dừa cao, gió rung nhẹ lá cành, 

Hàng dậu nào bên xóm vẫn còn xanh, 
Quấn quít mãi sợi tơ mành vương vấn. 

 
Nửa thế kỷ về thăm quê xa vắng, 

Bao nhớ thương hình bóng của ngày nào, 
Hàng dừa xưa, nay cũng chẳng còn đâu, 

Ngôi nhà cũ âu sầu nền đất trống. 
 

Thiên đường đó của một thời hoa mộng, 
Xoá mất đi vì biến đổi tang điền, 

Kỷ niệm nào, những kỷ niệm đầu tiên, 
Chỉ còn lại trong nỗi niềm nhung nhớ. 

 
 Lê-Thân Hồng-Khanh ( 2014 ) 
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N hân dịp các anh chị K8 Công 
Tiến-Huệ, Chánh-Ánh, Minh 

Châu-Chánh, Thanh Nhàn, Mỹ 
Ngọc-Tuấn, Tiến Dũng-Liên và 
ba anh Hùng, Nghĩa, Tài ghé 
thăm Paris, K8-9-11 Âu châu : 
Liên-Hương, Kim-Lan, Châu, 
Huy và Cu Huy-Điệp (Đức quốc) 
cùng Bích-Ngọc, Trung đã tổ 
chức một buổi họp bạn thân mật 
vào trưa ngày 27/06/15 tại nhà 
Châu-Tú. 

Thật là một buổi họp mặt "gian 
nan" vì vấn đề đưa đón (4 xe 
đưa và rước), vì thời gian eo 
hẹp (chỉ có vài giờ để gặp 
nhau), vì thời tiết (may thay mặt 
trời đã có mặt với nhiệt độ ấm 
cúng) và nhất là đường xá xa 
xôi (Cu Huy-Điệp đã lái xe gần 
600 cs, từ 3 giờ sáng để kịp đến 
Paris lúc 11 giờ !!!). 
Và trời đã không phụ lòng người, 
đến giờ phút cuối, mọi việc đều 
được diễn tiến như chương trình 
sắp xếp của chúng tôi, dân CTKD 
có khác .... 
Hơn 40 năm xa cách, tuy ngày 
xưa học cùng trường cùng khoá 
nhưng đa số mới gặp nhau lần 
đầu tiên. Sau màn huynh đệ tỷ 
muội tự giới thiệu rồi ôm nhau 
hỏi han rối rít : ở đâu, còn nhớ 
không, lúc đó, tại vì ... Tuy chúng 
tôi có nghe câu trả lời nhưng 
không chắc đã nhớ những gì đã 
nghe. Vì quá xúc động chăng ? 
Ngồi bên nhau trong mảnh vườn 
nho nhỏ nhưng vang tiếng cười 

đùa, chúng tôi bắt đầu nhâm nhi 
món khai vị xúc xích Đức vừa 
nướng nóng hổi (lại một màn 
châm lửa nướng than của các 
anh, mỗi người một ý, rồi cũng 
xong), uống ly bia mát lạnh, 
ngâm trong nước đá đem từ Đức 
qua. 

Bàn tiệc buffet thật giản 
dị với các món ăn thuần 
túy Việt Nam do K8 Pa-
ris trổ tài "nấu 
nướng" (rất tiếc không 
có anh Dân hay anh 
Tú để giảng nghĩa 
hai chữ này) : nào 

là bánh đúc nhân thịt, bánh rán 
mặn, gỏi cuốn tôm thịt, cơm gà 
xiu xiu ... Tiếp đến là món tráng 
miệng Pháp : fromage, bánh mì 
và rượu vang đỏ. Ai ai cũng ăn 
thử cho đủ bộ Đức, Pháp và Việt-
Nam. Cuối cùng, là món tráng 
miệng : cerises cây nhà lá vườn 
của Kim-Lan, trái cây và chè của 
Liên-Hương. 
Giờ chia tay đã đến, chúng tôi ôm 

nhau thật lâu và hẹn hò lần gặp 
gỡ sau sẽ tâm sự nhiều hơn, sẽ 
để lại cho nhau nhiều kỷ niệm 
hơn. 
Số bạn còn lại, sau giấc ngủ trưa 
ngắn (có lẽ say vì rượu), chúng 
tôi được thưởng thức món giò 
lụa, giò chả do Điệp làm với 
những nguyên liệu lành mạnh, 

thật ngon miệng. 
Ngày hôm sau, chúng tôi tiếp tục 
buổi họp tại sàn nhảy và được 
biết tài nghệ khiêu vũ điêu luyện 
của Cu Huy-Điệp. Được Cu Huy-
Điệp tập cho vài bước đi nhẹ 
nhàng nhưng thời gian quá ngắn 
nên chúng tôi đã hẹn gặp nhau tại 
nhà Cu Huy-Điệp để được học 
hỏi và bổ túc thêm những bước 
khiêu vũ lả lướt cùng với món 
cánh gà chiên bơ của Cu Huy. 
Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi 
nhưng đầy tình thân Thụ Nhân, 
chúng tôi mong rằng sẽ gặp nhau 
một ngày gần đây dù ở phương 
trời góc biển nào." 

Trần Thị Châu 

K8-9-11 Thụ Nhân Âu Châu Hơn 40 năm mới gặp lại 

Tán gẫu ngoài vườn trước khi ăn 

Các chị lấy trước, các anh chờ. 

Các anh thay phiên nhau “nấu nướng” 
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Có lẽ, vì nước Pháp cách xa với 
thành phố Melbourne (Úc Châu), 
nơi tôi đang sống, hơn nửa vòng 
trái đất. Đi từ Nam lên Bắc Bán 
Cầu, mới đến được nước Pháp. Vì 
thế, tôi thường kết hợp việc đến 
Pháp với việc thăm viếng một vài 
quốc gia Âu Châu khác. Những 
lần đến Pháp trước đây, như khi 
đại học Monash cử tôi đi nghiên 
cứu tại Pháp, họ cũng thường kết 
hợp việc tham khảo các thư viện 
của đại học Cambridge, đại học 
Oxford ở Luân Đôn với việc thăm 
viếng thư viện của đại học Sor-
bonne ở Paris, thư viện Aix-en-
Provence ở miền Nam nước Pháp 
và các thư viện ở La Mã.  Và khi 
đi phỏng vấn các nhân vật chính 
trị của Miền Nam Việt Nam cũng 
vậy, nếu ở Luân Đôn, tôi gặp gỡ 
và làm việc với Bác Sĩ Trần Kim 
Tuyến, ở Vùng Cambrigde, thì tôi 
cũng đến Paris để phỏng vấn Ông 
Ngô Đình Luyện, Ông Huỳnh 
Hữu Nghĩa, Cựu Bộ Trưởng Lao 
Động, Ông Bùi văn Lương, Cựu 
Bộ Trưởng Nội Vụ, Lm. Trần 
Thanh Giản và một số nhân vật 
khác nữa. ..rồi đến Vatican để gặp 
Cố Đức Ông Trần Văn Thụ, tại 
Tòa Thánh La Mã. Nhớ đến 
những chuyến này, tâm hồn bỗng 
dưng chùng xuống trong những u 
buồn xót thương… Nay tôi đang 
trở lại Âu Châu, đang về để tìm lại 
nơi chốn cũ, nhưng không thể tìm 
gặp được những người xưa, vì họ 
đã vĩnh viễn giã từ cuộc đời.  
Và chuyến đi lần nầy có đôi chút 
khác biệt, tôi kết hợp việc kính 
viếng Đức Mẹ Fatima, và gặp gỡ 
các bạn hữu ở Paris với việc thăm 
viếng Oslo (Na Uy), Genève 
(Thụy Sĩ), Lisbonne (Bồ Đồ Nha) 
và Barcélone (Tây Ban Nha). 
 
Chuẩn Bị Cho Chuyến Đi 
Tôi hiểu các thành phố ở Âu Châu 
có hệ thống giao thông công cộng 

tuyệt hảo, không như các tiểu 
bang của miền Nam Hoa Kỳ như 
California, Texas, Nevada… nên 
khi sửa soạn cho chuyến đi lần 
này, tôi đã vào Google để chọn 
những khách sạn gần các trạm 
Métro hay xe bus và gần trung 
tâm thành phố, để tiện việc di 
chuyển và tránh việc xử dụng taxi 
quá đắt tiền. Ngoài ra, để thăm 
viếng các thắng cảnh của các 
thành phố mới đến lần đầu. tôi 
cũng vào Google để tìm ở mục 
Points of interest, tôi chọn khoảng 
5 đến 6 địa điểm đáng thưởng 
ngoạn nhất. Sau đó tôi cũng cố 
gắng tìm những ga Métro, trạm xe 
Bus hay trạm xe Điện (tram) gần 
những nơi này. Và khi ra khỏi các 
trạm xe, tôi xử dụng GPS, để tìm 
đường đi bộ đến các thắng cảnh 
đó. Nhờ có những tiến bộ kỹ thuật 
mới, chuyến đi này, chúng tôi đã 
thăm viếng được nhiều nơi, mà lại 
ít tốn tiền nhất. 
Một vấn nạn khác, khi đến Âu 
Châu, một lục địa nhỏ chưa bằng 
nước Úc, mà có đến gần 51 quốc 
gia. Nếu đến mỗi nước, mua một 
SIM card, mà chỉ dùng trong vòng 
một hay hai ngày, thì quá đắt tiền 
và không hợp lý… Hơn nữa, còn 
có bất tiện khác, là khi đến phi 
trường, mà chưa mua được SIM 
card, là không thể liên lạc được 
với bạn hữu, có thể lúc đó đang 
đứng đợi mình ở bên ngoài.. Nếu 
chỉ đến Pháp mà thôi, có thể chỉ 
mua một Mobile Phone khoảng 15 
euros, xài xong rồi vứt đi, nhưng 
nếu phải đi nhiều quốc gia ở Âu 
Châu trong một thời gian ngắn, 
quả là có vấn đề… May mắn lần 
này, khi đến Paris, tôi vào Orange 
Shop, tiệm bán các dụng cụ viễn 
thông, tôi mua một SIM card, mà 
nhân viên ở đây bảo rằng nó có 
thể dùng cho tất cả châu Âu, chỉ 
có 39 euros, có khả năng gọi được 
120 lần, gửi 1 000 tin nhắn và truy 

cập Internet 2GB, có giá trị trong 
vòng 30 ngày. Thật đúng với nhu 
cầu của tôi trong chuyến đi  Âu 
Châu lần này…Tuy nhiên, khi tôi 
vừa đến Oslo (Na Uy), là thành 
phố đầu tiên sau khi tôi rời nước 
Pháp, Cty Điện thoại gửi tin nhắn 
cho tôi, chúng tôi đang theo bạn 
đến Oslo, xin báo cho bạn biết, 
bây giờ, nếu bạn muốn gọi điện 
thoại, phải trả 50cents/một lần, 
nhận điện thoại 20c/lần, gửi tin 
nhắn 20c/lần. Khi tôi đến Genève, 
Barcelone, Lisbonne và Fatima.. 
mỗi nơi Cty Điện thoại  đều có gởi 
tin nhắn riêng cho biết giá biểu 
điện thoại ở mỗi nơi, tuy nhiên, 
những thành phố sau này, giá tiền 
thấp hơn vì gần nước Pháp hơn. 
Dù có thêm những chi phí không 
dự tính trước đó, tuy nhiên, nói 
chung, có SIM Card này cũng rất 
tiện lợi, vì tôi có thể sử dụng Mo-
bile phone để gọi bạn hữu khi tôi 
đến phi trường, và nhất là khi cần 
xử dụng GPS để tìm đường. Ngoài 
ra, còn có một tiện lợi khác nữa, 
hầu như tất cả các khách sạn ở Âu 
Châu đều có WIFI miễn phí, do đó 
khi đến khách sạn, trước khi check
-in, chỉ cần xin Pass word của họ, 
rồi set vào mobile phone của 
mình, là mình có thể gọi viber 
cũng như truy cập internet miễn 
phí. 
Có một điều khác, tôi mong được 
góp ý với các bạn, có lẽ không nên 
mua ticket trước trên Online. Tôi 
đọc những sách chỉ dẫn về du lịch 
thông dụng như Lonely Planet hay 
Rough Guides và một số bạn hữu 
khuyên tôi nên mua ticket trước 
khi khởi hành đến Âu Châu. 
Nhưng tôi lại có một kinh nghiệm 
khác khá đắt giá về điều này. Thật 
vậy, khi tôi vào internet để mua 
ticket online, ví dụ mua vé khứ hồi 
từ phi trường Charles De Gaulle 
về đến trạm Métro gần khách sạn 
tôi ở, gần trung tâm Paris. Giá vé 
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 Online cho mỗi người là 45 euros, 
nghĩa là tôi và Thanh phải trả 90 
euros cho 2 người, và họ đòi phải 
thanh toán trước bằng credit card, 
nhưng họ lại không chịu gửi vé 
(ticket) qua email. Họ chỉ có thể 
gửi ticket qua đường bưu điện mà 
thôi. Vì thế, họ đòi buộc tôi phải 
mua vé trước ít nhất là 10 ngày, để 
họ có thể gửi vé cho mình kịp 
trước khi khởi hành. Tôi cảm thấy 
hơi bất bình về phương cách làm 
việc này. Nên chúng tôi quyết 
định, khi đến nơi mới mua vé. Đến 
phi trường De Gaulle, khi đến 
quầy bán vé, tôi rất ngạc nhiên vì 
thực tế, giá vé rẻ hơn rất nhiều. Đi 
một chuyến từ phi trường về 
khách sạn chỉ có 12,5 euros, nghĩa 
là nếu mua khứ hồi chỉ có 25 eu-
ros chứ không phải 45 euros như 
trên Online rao bán. Vì tôi đến 
Paris lúc 7giờ sáng, nên tôi quyết 
định mua vé nguyên ngày, để tôi 
có thể dùng vé này về khách sạn 
và đi những nơi khác trong ngày 
mà không mất thêm tiền. Giá vé 
cho 1 ngày là 19 euros/người, 2 
ngày là 35 euros/người và 3 ngày 
là 50 euros/người, còn nếu mua 1 
tuần sẽ rẻ hơn nhiều. Vì tôi dự trù 
ở Paris 3 ngày, nên tôi quyết định 
mua vé 3 ngày, nghĩa là 2 người 
chúng tôi, chỉ phải trả 50 x 2 = 
100 euros, có thể đi khắp Paris 
trong 3 ngày và được quyền sử 
dụng mọi phương tiện di chuyển 
công cộng của thành phố này từ 
RER, Métro, Tram và Bus. So 
sánh nếu tôi mua vé online trước 
từ Úc, chúng tôi phải trả 90 euros, 
cho vé khứ hồi giữa phi trường và 
khách sạn mà thôi, không thể đi 
bất cứ nơi nào khác, thì quả là phí 
quá nhiều tiền.  
Ở Bồ Đào Nha cũng tương tự, tôi 
vào online để mua vé, giá vé khứ 
hồi giữa Lisbonne và Fatima là 90 
euros cho 2 người, và họ cũng đòi 
hỏi những điều kiện như trên, nên 
tôi không mua. Đến Lisbonne, tôi 
mua trực tiếp ở quầy vé, từ Lis-
bonne đến Fatima, một lần đi, chỉ 
có 13 euros/người, nghĩa là 2 
người chúng tôi chỉ có 26 euros. 

Lúc về, khi ra bến xe Bus, có lẽ 
thấy tóc tôi màu muối tiêu, nên 
người bán vé hỏi tôi có thẻ Senior 
không? Ông ta nói tiếng Bồ Đào 
Nha, nên tôi không hiểu gì cả, tôi 
chỉ nghe loáng thoáng một tiếng 
gần như chữ senior, tôi gật đầu đại 
và đưa thẻ senior ra. Ông ta giảm 
cho chúng tôi ½ giá vé, nghĩa là 
hai người chúng tôi chỉ phải trả 13 
euros cho chuyến đi về. Tổng 
cộng chúng tôi mua vé khứ hồi 
Lisbonne-Fatima, trực tiếp tại 
quày bán vé, chỉ phải trả 26 + 13 = 
39 euros. Trong khi đó nếu mua 
vé online từ Úc, tôi phải trả 90 
euros cho chuyến đi này. 
Ngoài ra, những tiến bộ kỹ thuật 
của hệ thống ngân hàng cũng đã 
giúp nhiều tiện lợi cho khách du 
lịch. Trước khi tôi đi Âu Châu, 
ngân hàng của tôi đề nghị nên lấy 
một thẻ Travel Money Card, khu 
vực đồng Euro. Không như những 
lần trước, khi đến một quốc gia 
mới, như Thụy Sĩ, Hy Lạp… 
chẳng hạn, một là tôi phải chuẩn 
bị đỗi tiền từ trước hoặc đến phi 
trường phải chạy tìm chổ đổi tiền. 
Lần này, với thẻ này, tôi khỏi phải 
lo chuyện đó. Thật vậy đến bất cứ 
quốc gia nào ở Âu Châu, tôi cũng 
có thể dùng thẻ này để mua hàng ở 
các cửa hiệu mà không gặp trở 
ngại nào cả. Ngay cả các nước 
như Na Uy, Thụy Sĩ, Anh Quốc… 
không dùng đồng euro, thẻ Travel 
Money cũng tự động chuyển sang 
đơn vị tiền tệ địa phương cho 
mình. Hơn nữa, thẻ Travel Money 
còn có 2 tiện lợi khác như khi  
dùng thẻ này, mình không bị tính 
tiền lệ phí cho mỗi giao dịch như 
Thẻ Tín Dụng (Credit Card), 
(hiện nay, ngân hàng ở Úc, nếu 
dùng thẻ tín dụng ở ngoại quốc, 
họ sẽ tính lệ phí hành chánh cho 
mỗi dich vụ mua sắm là A$7.1). 
Dùng thẻ Travel Money còn một 
tiện lợi nữa, là mỗi ngày hoặc 2 
ngày mình nên chuyển một số tiền 
vừa phải đủ để chi tiêu trong ngày, 
từ trương mục cá nhân của mình 
qua trương mục của thẻ này. Do 
đó khi bị mất thẻ, nếu chưa thông 

báo cho ngân hàng kịp, mình cũng 
bị thiệt hại rất ít. Ngược lại, khi 
dùng thẻ tín dụng, nếu loại Gold 
Card hay Platinum Card, thường 
ngân hàng cho giới hạn $10,000 
đến $40,000.. Vì thế, khi mất thẻ 
tín dụng, thường có nhiều rắc rối 
hơn. 
Tóm lại, nhờ những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới trong mọi lãnh 
vực đã giúp cho chúng tôi cảm 
thấy thoải mái, dễ dàng, thích thú 
và đặc biệt tiết kiệm được rất 
nhiều thời giờ và tiền bạc trong 
lần du lịch này. 
 
Paris & Hoài Niệm 
Mỗi lần tôi đến Paris, tôi có cảm 
giác thật thân quen như được trở 
lại quê hương của chính mình. Tôi 
không hiểu lý do tại sao, tôi 
mường tượng nghĩ rằng có lẽ gia 
đình tôi đã chịu nhiều ảnh hưởng 
của nền văn hóa và văn minh Tây 
phương. Thế hệ của ông tôi, một 
số đã du học và tốt nghiệp tại 
Pháp. Còn thế hệ của Ba tôi, các 
Cô và Chú của tôi, đều được gửi 
đi Paris để học tập. Chỉ có bà tôi, 
ba má tôi được hấp thụ nền giáo 
dục Pháp, nhưng chưa một lần 
được đến Pháp, đối với họ, nước 
Pháp tiêu biểu của một nền văn 
hóa lý tưởng của nhân loại, trong 
đó văn học nghệ thuật, kich nghệ, 
hội họa, kiến trúc đã đạt đến mẫu 
mực toàn hảo và khoa học và kỹ 
thuật của Pháp cũng tân tiến 
không thua bất cứ quốc gia nào 
trên thế giới… Mộng ước tha thiết 
nhất của họ là mong được thăm 
viếng Paris một lần, nhưng cho 
đến khi chết vẫn không thực hiện 
được. 
Thuở nhỏ, dưới ảnh hưởng của bà 
tôi, tôi đã say mê với những vần 
thơ của Pierre Corneille trong vở 
kịch đầy anh hùng tính Le Cid, rồi 
đến Molière trong kịch bản Le 
Bourgeois Gentilhomme, lớn lên 
chút nữa, tôi say mê với những 
tiểu thuyết lãng mạn của Alphonse 
Daudet qua tập truyện ngắn  Let-
tres de Mon Moulin, của Alphonse 
de Lamartine với tác phẩm 

… Hồi ức về chuyến ghe thăm Paris 

1/ Những thành phố nhỏ ở Âu châu, phần lớn họ không biết nói được tiếng Anh 
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 Graziella, đặc biệt nhất với tác 
phẩm Notre Dame de Paris của 
Victor Hugo, trong đó có một 
chương nói về từng con đường, 
từng cấu trúc, từng dinh thự của 
kinh thành ánh sáng Paris. Sau khi 
đọc chương sách này, lúc đến 
Paris, tôi có cảm tưởng như mỗi 
một góc phố, mỗi thánh đường, 
mỗi hí viện và mỗi pho tượng… 
đều có một sắc thái riêng, một 
thần khí riêng của nó. Đồng thời, 
tuổi trẻ của tôi, cũng bị cuốn hút 
trong những vần thơ của Paul Ver-
laine, Charles Baudelaire, Arthur 
Rimbaud, Paul Valéry. Rồi lớn 
lên, khi theo các lớp chính trị học, 
tôi cũng hết sức ngưỡng mộ 
những tư tưởng chính trị dân chủ 
tiến bộ của Voltaire qua tác phẩm 
Essay On the Manners of Nations, 
Montesquieu qua The Spirit of 
Laws, và Jean Jacques Rousseau  
qua The Social Contract.  
Rồi đến thập niên 60, tôi được làm 
quen với tiểu thuyết hiện sinh của 
Albert Camus, Françoise Sagan.. 
và những vần thơ trữ tình về Paris 
của Nguyên Sa và Cung Trầm 
Tưởng: 
Mai tôi đi dù hôm nay đang vào thu  

Giòng sông Seine đang mặc áo 
sương mù  

Đang nhìn tôi mà khoe nước biếc  
Khoe lá vàng lộng lẫy lối đi xưa 

  Nguyên Sa 
-oOo- 

Trời mùa đông Paris 
Suốt đời làm chia ly 
Tàu em đi tuyết phủ 

Toa anh lạnh gió đầy 
Làm sao anh không rét 
Cho ấm mộng đêm nay 

  Cung Trầm Tưởng 
 
Và đến nay, mỗi lần viếng thăm 
Bảo Tàng Viện  Louvre, tôi không 
làm sao quên được có những đêm, 
bà tôi dành nhiều giờ để giải thích 
cho tôi về những trường phái hội 
họa Tây Phương như Tân Cổ Điển 
(Neoclassicism), Lãng Mạn 
(Romanticism), Ấn Tượng 
(Impressionism), Hậu Ấn Tượng 
(Post-Impressionism), Tượng 

Trưng (Symbolism)… Bà tôi rất 
thích trường phái Ấn Tượng. Bà 
có những bộ sưu tập các bức danh 
họa của các họa sĩ như Pierre-
Auguste Renoir, Claude Monet, 
Édouard Manet… Bà đã nhọc 
công để phân tích và giải thích cho 
tôi những vẻ đẹp của các bức danh 
họa này. 
Tuổi trẻ của tôi hầu như được 
sống trong thế giới lãng mạn, hồn 
nhiên nhưng đầy mộng ảo đó. Và 
ngày nay mỗi lần tôi ghé lại Paris 
tâm hồn lại bị huyễn hoặc trong 
những hoài niệm đầy mộng mị của 
ngày xưa. Từ đó, khi đến kinh 
thành ánh sáng này, tôi có cảm 
tưởng như đang đi tìm lại quãng 
đời thơ ấu của chính mình. Mặc 
dù, thuở nhỏ tôi chưa một lần 
được đến Paris. 
 
Thăm Thầy Xưa & Bạn Cũ 
Trong chuyến viếng thăm Paris 
lần này, so với các thành phố khác 
mà tôi vừa thăm viếng, có lẽ thời 
gian chúng tôi ở Paris là thời gian 
ngắn nhất, nhưng không ngờ lại là 
thời gian tràn đầy tình cảm đầm 
ấm và những chân tình thắm thiết 
nhất. Thật vậy, khi chúng tôi vừa 
đáp máy bay từ Lisbon đến phi 
trường Orly, rồi về khách sạn tại 
Paris vào chiều ngày 20/ 6, tôi gọi 
điện thoại cho chị Thương và chị 
cho biết một số anh chị Thụ Nhân 
ở Paris đã chuẩn bị để gặp chúng 
tôi tại quán Đêm Saigòn ở quận 
13. 
Hơn 7 giờ chiều đến nơi, cảm 
động nhất là chị Liên Hương đã 
đứng trước cửa quán chờ đợi để 
đón chúng tôi từ lâu. Trong buổi 
hội ngộ này, ngoài những anh chị 
đã tham dự Đại Hội Thụ Nhân Úc 
Châu như anh chị Nghị, chị Liên 
Hương và chị Thương, còn có anh 
chị Lưu Văn Dân và anh chị 
Khoát. Trong bữa ăn tối thanh 
đạm này, chỉ có Canh Chua Tôm, 
Cá Chiên, thịt Kho và vài món xào 
khác nữa…Nhưng đối với cá nhân 
tôi là một đặc ân, một diễm phúc 
lớn, vì từ lâu khi làm việc ở Cen-
tre of Southeast Asia Studies ở 

Đại Học Monash hay sau này khi 
ở Deptartment of International 
Studies ở Đại Học RMIT và Cen-
tre of Asia Studies của Đại Học 
Melbourne, tôi phải thường xuyên 
đi ăn với các đồng nghiệp thuộc 
nhiều quốc gia khác nhau… Đôi 
khi, nhiều món ăn nuốt không trôi 
nhưng lúc nào, mặt mày cũng vẫn 
phảỉ tỏ ra  tươi cười và luôn miệng 
phải nói “thật ngon, thật tuyệt 
diệu” và nửa tháng vừa qua, khi 
qua các nước Âu châu, chúng tôi 
phải ăn toàn cơm Tây…Thành ra, 
bửa ăn tối hôm đó, dù chỉ đơn sơ 
với vài món đặc sản Việt Nam, 
nhưng lại là bữa ăn ngon miệng 
nhất mà lâu lắm tôi mới được ăn. 
Cám ơn chị Thương, chị Marie 
nhiều lắm đã gọi nhà hàng cho 
những món ăn thật tuyệt vời. 
Đặc biệt nhất trong buổi tối này, 
chúng tôi được chị Mỹ Vân, vợ 
anh Khoát hát tặng những bài Sai-
gòn Đẹp Lắm, Ảo Ảnh… của Văn 
Phụng mà chúng tôi rất yêu thích. 
Rồi anh Lưu Văn Dân cũng vậy, 
đã hát tặng những bài hát đầy tình 
cảm lãng mạn mà một thời chúng 
tôi hằng say đắm. Rồi chị Nghị đã 
dạy cho Thanh, bà xã của tôi, 
khiêu vũ bản Bài Tango Cho Em. 
Đồng thời, tôi có dịp trao đổi thật 
thân tình với anh chị Nghị, anh 
Khoát và chị Liên Hương.. Sau 
hết, sau bữa tiệc, anh chị Nghị đặc 
biệt đã ưu ái đi bộ đưa chúng tôi 
ra  tận Ga Métro line 14, để đi 
chuyến Métro tối tân không người 
lái về khách sạn. Thật là tình cảm 
sâu đậm làm chúng tôi nhớ mãi. 
Làm sao nói hết được những chân 
tình đầm ấm và những luyến nhớ 
ngàn đời khó quên của cuộc hội 
ngộ này. Anh Dân & chị Marie, 
chúng tôi luôn trân quí những cảm 
tình nồng thắm của anh chị, khi 
sắp xếp cuộc gặp gỡ này. 
Theo chương trình dự định, trưa 
hôm sau, chúng tôi sẽ cùng anh Lê 
Đình Thông đến nhà và đi ăn trưa 
cùng Ls. Lê Trọng Quát, Cựu Thứ 
Trưởng Bộ Thông Tin thời Đệ 2 
Cộng Hòa Việt Nam. Nhưng bất 
ngờ, Thanh bị đau mắt. Nên chúng 

… Hồi ức về chuyến ghe thăm Paris 
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 tôi đã phải hủy bỏ cuộc hẹn này. 
Rồi anh Thông lại phải điện thoại 
nhờ anh Khoát, vì vợ anh là Bác sĩ 
Mỹ Vân, lấy thuốc đau mắt cho 
Thanh. Rồi anh Khoát lại phải 
mang thuốc đến nhà chị Thương, 
để chị Thương trao lại cho chúng 
tôi. anh Khoát & ca sĩ cũng là Bác 
sĩ Mỹ Vân quí mến, xin nhận nơi 
đây những cảm tình biết ơn sâu 
đậm của chúng tôi. 
Đến tối, chúng tôi được Thầy Cô 
Lâm Thanh Liêm mời đến ăn tại 
nhà cùng với một số anh chị Thụ 
Nhân. Ngoài anh Lê Đình Thông, 
chị Thương, anh Lưu Văn Dân, 
còn có anh chị Nguyễn Khánh 
Chúc và anh Chị Đinh Hùng. Anh 
Thông lãnh nhiệm vụ đi đón 
chúng tôi, mặc dù tôi biết rằng anh 
ở quận 13 tận phía Nam phải lái 
xe vào quận 9 ở gần trung tâm Pa-
ris rồi lại chạy ngược về phiá 
Nam, ngoại ô Paris để đến nhà của 
Thầy Cô Liêm. Thật quá vất vả… 
Vì thế, tôi năn nỉ anh Thông mãi 
cho tôi được đi Métro đến Ga cuối 
cùng, rồi anh đón chúng tôi ở đó, 
Nhưng anh nhất định không chịu. 
Chúng tôi đành phải ngồi ở khách 
sạn chờ anh đến đón. Chiều hôm 
đó, thật ra phải nói là đêm mới 
đúng, vì hôm đó là ngày Hạ Chí ở 
Pháp, nên mặt trời ở đây đến gần 
10giờ 30 đêm mới lặn. Anh Thông 
đã chở chúng tôi chạy dọc theo bờ 
sông Seine, để chiêm ngưỡng vẻ 
kiều diễm của con sông đầy huyền 
thoại này và ngắm nhìn những 
kiến trúc cổ kính của Paris, trở nên 
tuyệt đẹp vào lúc hoàng hôn. 
Đến nhà Thầy Cô Liêm, môt căn 
nhà xinh xắn, mỹ miều, vườn đầy 
hoa vàng, tọa lạc trên đường Mi-
mosa, ở ngoại thành Paris. Phòng 
khách rực sáng, tươi đẹp và vô 
cùng ấm cúng bởi chính tình cảm 
nồng cháy mà thầy cô và các bạn 
hữu đã thắp sáng lên. Chúng tôi 
thật sự như ngây ngất và say đắm 
trong những câu chuyện và những 
kỷ niệm của ngày xưa. Bỗng dưng 
phòng ăn lại biến thành một không 
gian đầy mộng ảo, quyến rũ và thi 

vị cùng những hương sắc êm đềm, 
diệu vợi của khung trời dĩ vãng 
trong tuổi hoa niên đã mất. Làm 
sao nói hết được những tình cảm 
ngọt ngào và trìu mến thắm đượm 
trong từng món ăn mà chính Thầy 
Cô tự tay sửa soạn. Trong dịp này, 
anh Thông đã làm một bài thơ để 
khai tiệc và tặng Thầy Cô Lâm 
Thanh Liêm như sau: 

Nhà Thầy ở cách dặm trường 
Hoa vàng nở thắm tên đường Hoàng 

Hoa 
Hàng hiên nới rộng sau nhà 

Ngoài xa mà tưởng như là Lâm Viên 
Hôm nay Hạ Chí một miền 

Thầy là Hiền Phụ đoàn viên một nhà 
Thụ Nhân tình nghĩa mặn mà 

Thầy Cô hưởng phúc lụa là hoàng 
hoa. 

 
Theo thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc 
Hiếu ngày trước, một tiệc ngon 
phải hội đủ 4 điều kiện: 1. Phải có 
khung cảnh hữu tình, 2. Phải có 
thức ăn ngon, 3. Phải có bạn tri 
kỷ, 4. Phải có những câu chyện 
tâm đầu ý hợp. Nếu xét theo tiêu 
chuẩn đó, 2 dạ tiệc mà gia đình 
Thụ Nhân Paris dành chúng tôi, 
quả là những bửa ăn ngon trọn vẹn 
và đặc biệt nhất trong ý nghĩa của 
nó. Nhưng hơn thế nữa, những dạ 
tiệc này còn mang chở cả một trời 
kỷ niệm đầy huyền hoặc của 
những người bạn cố tri. 
Đối với tôi, đây là cuộc hội ngộ 
mang ý nghĩa cho cả một cuộc 
đời. Thật vậy, Cha Jean Maïs đã 
dâng thánh lễ hôn phối cho chúng 
tôi khi còn ở Dalạt, Thầy Cô Liêm 
là những người đã trang bị cho 
chúng tôi những kiến thức để vào 
đời, anh Thông là người bạn thân 
thiết ngày xưa, rồi anh Hùng, anh 
Chúc, anh Dân và chị Thương là 
những người bạn cùng trường 
cùng lớp của một thời thơ mộng ở 
tuổi sinh viên. Sau hơn 50 năm 
không gặp, nay gặp lại, mọi người 
đang ở vào chặng cuối cùng của 
cuộc hành trình của cả một đời 
người. Chính vì vậy, da tiệc thật 
tràn đầy hoan lạc trong niềm vui 
hội ngộ, nhưng cũng mang chút u 

hoài trong ý nghĩa đó. Sau bao 
nhiêu tang thương biến đổi, sau 
bao nhiêu vật đổi sao dời, nhìn lại 
mới thấy rằng, những giá trị như 
tiền tài, chức vụ, địa vị, nhà cửa, 
đất đai… mà ngày xưa mình cho 
là giá trị, thì nay trở thành những 
thứ phù du, dễ tan biến như sương 
mù buổi sáng của Dalạt… Chỉ có 
tình thầy và nghĩa bạn sâu đậm 
mới là cao quí, thiêng liêng và 
vĩnh cữu mà tiền bạc không thể 
mua được. Tôi nhớ mãi, để tiễn 
tôi, anh Dân còn ân cần trao cho 
chúng tôi những Bản Tin Thụ 
Nhân Âu Châu để tôi đọc đỡ buồn, 
khi ngồi trên những chuyến bay 
đường dài, liên lục địa..  
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến tận 
nửa đêm. Một lần nữa, anh Thông 
nhất định đưa chúng tôi về, mặc 
dù chúng tôi cố nài nỉ để xin được 
đi Métro. Trên đường về, anh 
Thông và tôi có dịp hàn huyên về 
những điều tâm đắc mà từ lâu 
chúng tôi mong được trao gửi. 
Gần 1 giờ khuya, chúng tôi mới 
chia tay nhau trước khách sạn. 
Nghĩa là, anh Thông sẽ về đến nhà 
khoảng hơn 2 giờ sáng. Nghĩ đến 
đó, chúng tôi thấy áy náy vô cùng. 
Thật không biết nói thế nào để 
diễn tả hết được lòng biết ơn sâu 
xa và thắm thiết nhất của chúng 
tôi đối với chân tình quí báu của 
anh Thông. Biết ngày nào mới trả 
nổi những ân tình này. 
Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi 
lời cảm tạ và những chân tình tha 
thiết và nồng thắm nhất đến Thầy 
Cô Liêm và mỗi một anh chị hiện 
diện trong hai buổi dạ tiệc này và 
các bạn Thụ Nhân Paris chúng tôi 
hằng quí mến, nhưng chưa được 
diện kiến trong dip này. 
Bây giờ, đã ngàn trùng xa cách 
với kinh thành ánh sáng, nhưng 
Paris và các bạn hữu ở đó, mãi 
mãi ở trong tâm tưởng của chúng 
tôi. 
 

… Hồi ức về chuyến ghe thăm Paris 
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Thụ Nhân Paris có truyền thống 
kính thầy, mến bạn. Trong mấy 
tháng qua, vì có nhiều anh chị 
Thụ Nhân ở xa đến thăm, chúng 
tôi nấn ná ở lại Paris. Bạn bè đi 
rồi, Thụ Nhân Paris phân tán mỗi 
người một ngả, đi nghỉ hè. Tôi 
lưu lạc đến miền núi Pyrénées-
Orientales lạnh lẽo, có thung lũng 
buồn và hồ nước mênh mông. 
Nghe văng vẳng tiếng chuông 
chiều ngân nga. Xa nhà đã lâu, 
làm sao mà nghe lại ‘‘Tiếng 
chuông Thiên Mụ’’ để hình dung 
cảnh chiều hôm ‘‘canh gà Thọ 
Xương’’. Hồi chuông đổ dồn 
khiến tôi nhớ lại ‘‘tiếng chuông 
Năng Tĩnh’’ để nhớ lại ‘‘tháng 
ngày Thụ Nhân’’ vừa qua.  

Tháng ngày Thụ Nhân, vì chỉ mới 
đây, (09/08/2015), anh Lưu Văn 
Dân lái chiếc xe Kia, đưa chị Ma-
rie, anh Kiệt, chị Bảo Cầm và tôi 
đến nhà chị Nguyễn Ngọc 
Thương ăn trưa. Trên đường đi, 
chị Bảo Cầm cho tôi nghe hồi 
chuông Nhà Thờ Đức Bà Paris 
thâu vào iPhone.  
 
Tiếng chuông chùa hoặc nhà thờ 
thường gắn liền với sử sách. 70 
năm về trước, cũng vào ngày 06 
và 09/08/1945, hai quả bom 
nguyên tử tàn phá Hiroshima (広
島県) và Nagasaki (長崎県), hủy 
hoại bao nhiêu là sinh linh. Bốn 
năm sau (1949), nhà văn Nhật 
Takashi Nagai viết cuốn Nagasa-
ki no Kane (長崎の鐘 : Tiếng 

Chuông Trường Kỳ), đem vào 
văn chương hồi chuông bất tử của 
ngôi thánh đường Urakami cổ 
kính ở Nagasaki. Theo Nagai, sau 
nhiều tháng im bặt, hồi chuông 
Nagasaki lại ngân nga, gieo bức 
thông điệp hòa bình đi khắp nơi.  
 
Tiếng chuông Nhà Thờ Đức Bà 
Paris trong iPhone của chị Bảo 
Cầm có chiều dầy lịch sử. Nhân 
kỷ niệm 850 năm thành lập, nhà 
thờ cho đúc dàn chuông đồng 
nặng 13 tấn, chia làm hai:  
- tháp phía bắc (cánh trái) gồm 8 
quả chuông chúng sinh ;  
- tháp nam tông (cánh phải) gồm 
hai đại hồng chung : chuông Đức 
Bà nặng 6 tấn (bourdon Marie) và 
chuông Hài đồng Giêsu (bourdon 
Emmanuel) có cùng trọng lượng.  
Tháp chuông mẫu tử tiêu biểu 
cho kiến trúc gothique. Không 
riêng gì hồi chuông Trường Kỳ 
nói lên thông điệp hòa bình, 
chuông nhà thờ Notre-Dame giữa 
kinh thành ánh sáng khiến ta gần 
gũi nhau hơn, bỏ qua những bất 
đồng ngăn cách.  
 
Nghe lại tiếng chuông thánh 
đường, anh Lưu Văn Dân là nhạc 
sĩ đã phân biệt giữa hồi chuông 
báo tang (glas) và tiếng chuông 
chiều (angélus). Cung điệu của 
hồi chuông tang trắng chậm rãi, 
ngân nga cung điệu trầm buồn chỉ 
gồm ba nốt nhạc Do, Ré, Mi ray 
rứt :  
- Do Ré Do Do Ré Do Do Ré : 
nếu có hai quả chuông đối đáp ;  
- hoặc Do Ré Do Mi Do Ré Do 
Mi nếu là ba hồi chuông phụ họa. 
 
Ngày 08/04/2005, hồi chuông 
báo tử của nhà thờ Đức Bà Paris 
rền rĩ cung buồn vào ngày cử 
hành tang lễ của Đức Gioan-
Phaolô II ở Vatican. Trong văn 
học, văn hào Ernest Hemingway 

viết cuốn For Whom the Bell 
Tolls, diễn tả tâm sự của Robert 
Jordan và Pablo từng tham chiến 
ở Tây Ban Nha. Nhà văn Hoàng 
Hải Thủy dịch là Chuông Gọi 
Hồn Ai. Bản tiếng Pháp : Pour 
qui sonne le glas.   
 
Tiếng chuông angélus nhắc lại 
lịch sử ơn cứu độ. Angélus mở 
đầu Kinh Truyền tin bằng tiếng la 
tinh : Angelus Domini nuntiavit 
Mariae (Thiên thần truyền tin 
Đức Bà Maria). Tiếng chuông 
angélus ngân nga vào lúc 6 giờ 
sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều, 
bắt đầu là ba nhịp chuông 
(tintements) trần hoàn, tiếp theo 
là tiếng chuông dồn (pleine vo-
lée) thiên quốc đáp lại. Như vậy, 
anh Kiệt và chị Bảo Cầm đã ghé 
thăm ngôi thánh đường láng 
giềng của dòng sông Seine vào 
12 trưa, hoặc 6 giờ chiều, trong 
tháng 8 thờ kính Thánh Mẫu. 

Năm 1857, Jean-François Millet 
vẽ bức danh họa Angélus : hai vợ 
chồng nông dân chân lấm tay 
bùn, chắp tay đọc kinh chiều khi 
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C ũng đã mười năm chúng 
tôi dọn về ở trong căn nhà 

này, lúc đó nhà mới xây, bốn tầng 
và có chín căn hộ. Nhà nằm trong 
trung tâm thành phố nhưng ở 
trong một khu rất yên tĩnh, phía 
trước là trường trung học, phía 
sau là trường tiểu học, bên phải là 
trường chuyên nghiệp và phía 
sau, xế về bên trái là nhà thờ. 
Khắp nơi đều có nhiều cây xanh 
nên thoáng mát. Bạn của chúng 
tôi thường chọc chúng tôi là 
những người ở trong khung cảnh 
này, tâm hồn không thể vẩn đục 
được vì xung quanh chỉ toàn 
trường học và nhà thờ. 
Chúng tôi chọn thuê căn hộ 
khoảng 70 thước vuông, hai con 
làm việc ở xa, không còn ở chung 
với cha mẹ nên căn hộ này rất 
thích hợp với chúng tôi và nhất là 
cho tôi, nay là bà nội trợ không 
phải mệt nhọc nhiều khi lau chùi, 
dọn dẹp. 
Nhà có thang máy nhưng chúng 
tôi nghĩ đến tuổi già sau này mà 
chọn lầu một, một khi thang máy 
bị hư vẫn có thể đi bộ xuống lầu 
được. Căn hộ có hai phòng ngủ, 
một phòng khách, phòng tắm, 
nhà bếp và hai phòng vệ sinh 
nhỏ. Điều mà tôi thích nhất là 
chúng tôi có một ban công, bề 
rộng chừng một thước rưỡi và bề 
dài chừng năm thước. Theo lệ 
thường người ta  trồng hoa, cây 
cảnh ở ban công để cho nhà cửa 
thêm đẹp, riêng nhà tôi vốn là 
người thực tế nên tuy rất thích 
trồng trọt nhưng chỉ trồng những 
thứ rau ăn được chẳng hạn như 
cải, mồng tơi, rau răm, tía 
tô,ớt....đủ loại, càng ngày càng để 
cho những thứ rau này sinh sôi 
nảy nở nên chậu, bình đầy ngập 
nhiều khi không có chỗ để bước 
nhất là vào mùa xuân và hạ. Rau 

cỏ được thu hoạch nhiều quá, 
dùng không hết lại phải đem đi 
tặng bạn bè. 
Ở góc phải của ban công, nhà tôi 
xếp dăm thùng giấy cạc tông 
chồng lên nhau để đựng ít đồ lặt 
vặt, đây là loại thùng đựng chuối, 
lấy về từ các siêu thị, trên nắp 
thùng thường có khoảng trống. 
Bây giờ vào cuối xuân, cây rau 
xanh tốt, mấy chậu cải thì đã ra 
hoa, thỉnh thoảng cũng có vài chị 
ong, chị bướm vàng lạc lối bay 
qua. Chim chóc cũng thường bay 
lại kêu ríu rít, tìm sâu bọ, thức ăn 
trong các chậu cây. Vài tuần nay 
có hai con chim nhỏ hơn chim se 
sẻ thường xuyên bay tới ban 
công, lúc thì đậu phía bên phải, 
lúc thì phía trái. Đây là loại chim 
hót hay, có lông mầu nâu ánh 
vàng, chung quanh cổ có viền 
một khoảng đỏ giống như thiếu 
nữ choàng khăn san, cũng vì thế 
mà chim có tên là Rotkehlchen, 
chim cổ đỏ và tên tiếng Anh là 
Robin. Tôi tò mò đứng bên trong 
phòng khách và quan sát hai chú 
chim cổ đỏ này, bay tới ban công, 
chúng đậu một lúc, nhìn chung 
quanh xem động tĩnh ra sao, khi 
thấy  "mặt trận miền đông và 
miền tây " đều yên tĩnh, chúng 
bay vọt và biến mất vào khoảng 
trống của thùng các tông đặt ở 
góc ban công. Một lúc sau lại từ 

thùng các tông bay vụt đi, hai chú 
chim này thay phiên nhau làm 
động tác như thế không biết bao 
nhiêu lần trong ngày. 
Sau khi chim đã bay xa tôi mới 
mở cửa bước ra ban công để xem, 
nhìn vào chỗ trống của nắp 
thùng, gặp ngay mười mấy cặp 

mắt ngây thơ, to tròn đang nhìn 
lại tôi, miệng há to, viền miệng 
màu vàng rất dễ thương và kêu 
chít chít, chắc các chú chim non 
này tưởng là bố mẹ đem mồi về 
cho ăn đây. 
Tôi đếm thử thấy tổng cộng là 
bảy chú chim nhỏ, xù lông, nằm 
sát bên nhau để giữ hơi ấm. 
Có thể từ đầu xuân hai chú chim 
kia đã kết hợp với nhau và bắt 
đầu xây tổ ấm, chúng thật khôn 
khi chọn thùng các tông trong 
góc ban công của chúng tôi, một 
nơi yên bình, không phải lo việc 
nắng mưa, gió bão, chúng thu 
nhặt từng cọng rơm, từng cọng 
cỏ, từng cành cây con, kiên nhẫn 
hết ngày này sang ngày kia để 
đan thành một cái tổ ấm êm cho 
đám con nhỏ sau này. Dần dần 
bảy quả trứng làm chật cả tổ, 
chim mẹ và chim cha thay phiên 
nhau ấp cho đến khi bảy trái 
trứng đã thành bảy con chim con. 
Bây giờ là giai đoạn cực nhọc 
nhất của chim cha, chim mẹ. 
Làm sao để lấp đầy bảy cái Chim mẹ đậu trên thùng các tông 

Lê Thân Hồng Khanh 

Xem tiếp trang 14   



14 

 

miệng lúc nào cũng há ra để chờ bố mẹ mớm mồi, 
hèn gì mà cặp vợ chồng chim cổ đỏ đã phải ra công 
sáng chiều đem mồi về nuôi con. Bao giờ cũng vậy, 
khi thấy có người đứng ở ban công, chim không bay 
vào tổ ngay mà chỉ đậu yên một chỗ, chờ đến 
khi không còn ai mới bay vọt vào 
trong tổ để mớm mồi cho con, chắc 
chúng sợ người ta để ý biết 
được, sẽ làm hại đám chim 
thơ dại. 
Hôm nay, một chú chim con đã mạo 
hiểm bay ra khỏi tổ, thoạt đầu cất cánh nhưng lại rớt 
ngay xuống sàn, chắc là hoảng sợ lắm nên đứng 
định thần một lúc thật lâu rồi mới từ từ nhảy lên, 
đậu trên những khoảng cao hơn. Tôi vào trong nhà 

lấy iPad để thu lại hình ảnh của chú, tiếc là khi trở 
ra thì chú chim nhỏ không còn đó nữa, chắc chú ta 
đã bay xa, đã đủ lông, đủ cánh, bỏ tổ ấm để bắt đầu 
một cuộc đời mới, dù rằng hiểm nguy nhưng đầy 
phiêu lưu và kỳ thú. Chẳng bao lâu nữa các em của 
chú cũng lần lượt rời tổ ấm. Sáng nay nhìn vào tổ 
ấm, chỉ còn hai chú chim nhỏ nằm sát bên nhau, 
cặp vợ chồng chim cổ đỏ rồi đây chẳng còn lý do 

gì để trở lại ban công của chúng tôi, cái tổ chim ấm 
áp này sẽ bị bỏ trống, ban công lại trở nên vắng 
lặng. Tôi tự an ủi " đất lành thì chim đậu ", biết đâu 
trong những năm kế tiếp, khi xuân về, các cặp chim 
nho nhỏ khác sẽ tìm đến thùng các tông trên ban 
công để lại xây tổ ấm ... 

… tổ ấm 

                 
NẮNG HẠ 

 
 
 

Trời xanh, mây trắng ngập tràn, 
Nắng vàng rực rỡ, toả ngàn ước mơ, 

Xuân qua ngày tháng hững hờ, 
Lạnh căm từ thuở đông chờ tuyết tan. 

 
Hạ về thắm đượm dung nhan, 

Nắng vương tóc xoả, gió man lụa hồng, 
Môi son nở nụ hư không, 

Mắt xanh, má thắm, sầu đông mấy mùa. 
 

Ngập ngừng cánh nhạn, song thưa, 
Ai đưa, ai đón, chiều mưa ngóng chờ, 

Chùng lòng, buông nhẹ giây tơ, 
Nắng hè hoài vọng, cung mơ phím ngà. 

 
Lê-Thân Hồng-Khanh (2015) 

nghe hồi chuông Angélus vọng 
từ xa.   
 
Anh Kiệt và chị Bảo Cầm từng 
học Lycée Blaise Pascal ở Đà 

Nẵng, nghe chuông mà nhớ lại 
bài cổ ca Le roi Dagobert. Theo 
truyền thuyết, vua Dagobert (602
-638) bị sốt nặng, được vua cha 
cậy nhờ thánh Longis chữa chạy. 
Dagobert khỏi bệnh. Sau này, 
vua Dagobert còn bị bệnh cùi. 
Nhà vua cùng với hoàng hậu du 
hành Atenborg (Alsace). Nhân 
lúc đi săn, Dagobert ngủ giữa 
đồng hoa, sương sớm đọng trên 
làn da, chữa lành bệnh phong. Từ 
đó, nhà vua hết lòng sùng kính 

Thiên Chúa đã cứu khỏi nan y. 
Sau này, vua Dagobert đích thân 
chỉ huy một đạo quân hùng hậu, 
vượt sông Rhin tấn công quân 
Đức, tiêu diệt địch quân. Sau khi 
vua cha băng hà, Dagobert cho 
tái thiết thánh đường Saint-Denis 
ở phía bắc Paris, dùng làm lăng 
tẩm cho vua chúa nước Pháp. 
Theo lời anh Lưu Văn Dân, ca 
khúc Le Bon Roi Dagobert ra đời 
vào thời cách mạng Pháp, kể lại 
sự tích nhà vua đội mũ đi hia 
mặc quần đùi. 
 

oOo 
 

Hè năm nay, tôi cưỡi ngựa rong 
ruổi vùng núi Pyrénées. Con 
ngựa đi qua rừng thông bát ngát 
gợi lại ngày vui đã qua ở Đà Lạt ; 
con tuấn mã tiếp tục băng ngang 
nhiều kỳ hoa dị thảo, có chim 
bay bướm lượn, trám vào chuỗi 
ngày ngắn ngủi còn lại. Con 
ngựa không leo lên đỉnh núi cao 
diệu vợi. Sau này, chỉ riêng tôi sẽ 
phải vượt qua đỉnh núi trần hoàn 
để đến cõi xa xăm.  
Cuộc đời xem ra quá ngắn ngủi ! 
 

Puyvalador, ngày 19/08/2015 
Lê Đình Thông 

… tiếng chuông Năng Tĩnh, Tháng ngày Thụ Nhân 

Kỵ sĩ Lê Đình Thông 
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Mười ngày sau anh chị Phạm Văn 
Lưu-Nguyễn Thị Thanh từ bên 
Úc liên lạc với chị Nguyễn Ngọc 
Thương và anh Lê Đình Thông. 
Biết tin, thầy cô Lâm Thanh Liêm 
tổ chức đãi tại nhà thầy ở Antony. 
Anh Thông bèn viết tặng thầy cô 
bài thơ lục bát: 

Mimosa 
Kính tặng Thầy Cô Lâm Thanh Liêm 
để kỷ niệm ngày họp mặt nhằm Ngày 
Hiền Phụ (Fête des Pères), cũng là 

ngày Hạ Chí ( Solstice d'été) 
 

Nhà Thầy ở cách dặm trường 
Hoa vàng nở thắm tên đường Hoàng 

Hoa* 
Hàng hiên nới rộng sau nhà 

Ngoài xa mà tưởng như là Lâm Viên 
Hôm nay Hạ Chí một miền 

Thầy là hiền phụ đoàn viên một nhà 
Thụ nhân tình nghĩa mặn mà 

Thầy Cô hưởng phước lụa là hoàng 
hoa 

Antony, ngày 21/6/2015 
______________________ 
*rue des Mimosas, Antony 

Tưởng rằng ăn uống ở nhà Thầy 
Cô thì không khí sẽ nghiêm trang 
đứng đắn, ai ngờ Thụ nhân đi đâu 
cũng vui. Cô Cúc mở đầu bằng 
câu chuyện của chính Thầy Cô: 
"Hồi đó Thầy làm quen với Cô 
bằng cách khoe với Cô là Thầy 
biết bói toán qua chữ ký. "  

Có người thắc mắc : "Như  vậy là 
Thầy còn nhát hay Thầy quá  
đàng hoàng vì Thầy không làm 
như nhiều người là coi chỉ tay để 
có dịp nắm tay Cô."  
Cô trả lời ngay: " Có chớ. Sau khi 
coi chữ kỳ rồi Thầy cũng đòi coi 
chỉ tay cho chắc ăn." Mọi người 
phá lên cười. 
Anh chị Lưu -Thanh vừa đi về Úc 
thì anh chị Nguyễn Đình Cân -
Nhan Ánh Xuân, anh chị George 
- Phùng Thị Bích Sơn, anh chị 
Nguyễn Công Tiến - Kim từ San 
Jose, bắc Cali đồng loạt tới. Nhân 
cơ hội này khách cũng như chủ 
khám phá ra một nhà hàng mới 
khai trương ở quận 13, tiệm 
Royale Cuisine, và được nghe 
một vần thơ mới: 

Thung Lũng Hoa Vàng 
Thung lũng hoa vàng nở chốn ni 

Mang theo gió mát đến Paris 
Phùng Thị Bích Sơn và Nguyễn Tiến 

Có thêm Xuân, Cận rủ nhau đi 
Mấy chục năm rồi tình hội hữu 

Thời gian thấm thoát cánh chim di 
Không ngờ gặp lại người năm cũ 

Thụ Nhân năm tháng có ra gì 
Paris, ngày 25/6/2015 

 
Hôm sau chị Nhan Ánh Xuân 
không hổ danh Thủ khoa K2, đã 
đáp lại bằng mấy vần thơ khác: 
 

Thụ Nhân Paris 
Cuối cùng rồi cũng đến Paris 

Tài tử giai nhân chẳng thiếu gì 
Lâu đài tráng lệ ngàn năm cũ 
Vui mừng còn gặp bạn nơi ni 

 
Ngô đồng xanh lá dọc đường đi 

Dòng nước sông Seine gợi nhớ gì? 
Có phải Xuân Hương hồ mộng cũ 

Thụ Nhân Dalat mãi còn ghi 
Paris, ngày 26/6/2015 

 

Ngày 27/6, chị Trần Thị Châu 
mời tất cả Thụ nhân Paris đến 
nhà chị ăn uống tiếp đón tám 
người K8 từ xa mới tới. Anh 
Thông không đến được, nhưng 
cũng gửi một bài thơ chúc mừng: 

Bài thơ tám chữ 
Tuy không hẹn mà niềm vui đằm thắm 
Nắng sớm mai hoa phượng tím thắm 

tươi 
Từ xa đến tám người cùng khoá tám 
Ở Paris khoá tám có tám người 

Nào Tiến, Nhàn, Châu, Dũng, Chánh, 
Ánh Ngọc 

Thêm ba: Jacques, Sơn, Constance thân 
thương 

Bên nước Pháp tám người: Châu, Tú, 
Hương 

Kim Lan và hai Huy, cùng Trung, Ngọc 
Nhà Châu Tú mỗi người làm một món 

Bạn bè vui hoa lá cũng thêm xanh 
Cùng nhau kể chuyện ngày xưa đưa đón 

Ngày cuối năm lo thi cử học hành 
Vào tháng sáu ngày dài sao vẫn ngắn 

Hẹn mai nhau cùng tái ngộ tương phùng 
Giờ tạm biệt lời chia tay chóng vắn 

Cây Thụ Nhân tình bạn hữu thuỷ chung. 
Savigny sur Orge, ngày 

27/6/2015 
 
Bằng hữu tháng bảy tháng tám 
So với tháng sáu, tháng bảy 
không náo nhiệt, bận rộn, nhưng 
cũng có những buổi tiệc nho nhỏ 
không kém phần vui nhộn. 

Vào ngày 15/7, anh Khoát dự 
định tổ chức mời hai bạn K6 ăn 

… mùa hè hạnh ngộ 

Đón tiếp anh chị Lưu 

Đón tiếp anh chị Cận và anh chị Tiến 

K8 tại nhà anh chị Châu & Tú 

Xem tiếp trang16    
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Gặp các anh Thành & Tuấn K6 
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tối, anh Chung Văn Tuấn từ Úc 
và anh Trần Tấn Thành từ nam 
Cali. Nhưng hai anh không có 
nhiều thì giờ nên chỉ gặp nhau 
được hai tiếng đồng hồ ở một 
tiệm cà phê trên đại lộ Champs 
Elysées. 
Ngày 21/7, nhân dịp chị Trịnh 
Bảo Cầm tới Paris cùng chồng là 
anh Cao Ngươn Kiệt, một số bạn 
bè họp nhau tại nhà anh Dân để 
tiễn đưa hai cặp Cận -Xuân và 
George - Bích Sơn về bắc Cali. 

Ngô đồng tháng bảy 
Kỷ yếu* xem tên chẳng thấy người** 

Nào ngờ gặp gỡ nụ cười tươi 
Ngô đồng thục nữ Xuân,Sơn, Thủy 

Bảo Cầm, Marie dáng tươi vui 
Vĩnh, Dân, Thông, Cận và George, 

Kiệt 
Tình bạn Thụ Nhân suốt một đời 

Cùng nhau nhắc lại chuyện năm cũ 
Tháng bảy mưa ngâu nhớ một thời 

Noisy Le Sec, ngày 21/7/2015 
______________ 
* Kỷ yếu K1 (Nguyễn Tường Cẩm) 
**Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình 
 
Anh Thông  biết chị Bảo Cầm 
qua cuốn kỷ yếu 30 năm của anh 
Nguyển Tường Cẩm, chỉ biết tên 
chứ chưa biết hình dung, nên 
hôm ấy coi như đã mãn nguyện. 
Nhân dịp này anh Thông đề nghị 
chị Ánh Xuân phụ trách trang 
Vườn Thơ Thụ Nhân trong Bản 
tin Âu châu. Chị Xuân ngại 
ngùng không nhận mà lại đề nghị 
anh Hoàng Kim Long K1. 
Sau buổi ăn trưa, cả nhà được 
thưởng thức giọng ca trầm ấm và 
mạnh mẽ của anh George năm 
nay đã hơn 80 tuổi. Hát theo lối 
không có nhạc không có bài bên 
Tây gọi là karaoke "chay". Để 
góp vui, anh Cận "xúí " chị Ánh 
Xuân đọc bài thơ chị viết năm 
2008 nhân dịp về Việt nam dự 
Hội ngộ 40 năm.  
Trong suốt thời gian chị Ánh 
Xuân ở Paris, chị gọi nhiều lần 
cho chị Từ Thị Hoàng để gặp 
nhau, nhưng  chị Hoàng kẹt con 
cái đến nghỉ hè ở nhà chị tại Pont 
L'Abbé, nên chị không thể lên 

Paris tháng bảy được. Đến khi chị 
Ánh Xuân về Mỹ rồi thì chị 
Hoàng rảnh. Chị Hoàng đã gây 
kinh ngạc và xúc động cho các 
anh chị K1 ở Paris khi chị hẹn ăn 
trưa ngày 5/8. Chị xin phép được  

khoản đãi trưa hôm ấy để "tạ tội " 
với Thụ nhân Paris vì từ lúc chị 
sang Pháp đến bây giờ, đây là lần 
đầu chị đến gặp anh chị em. 
Anh Thông nhân dịp có hai chị 
Hoàng và Bảo Cầm đã đề tặng: 
 

Đôi Bờ Đại Dương 
Hoàng, Cầm cách biệt Đại Tây 

Dương 
Biển rộng xa nhau vạn dặm trường* 

Tháng tám tình cờ gặp lại bạn 
Năm nay khoá một hội trùng dương 

Sau mấy chục năm xa diệu vợi 
Hội ngộ cùng nhau nhớ mái trường 

Thụ Nhân tình bạn là trên hết 
Tay bắt mặt mừng dạ vấn vương 

Paris, ngày 5/ 8/2015 
_________ 
* Florida (Trịnh Bảo Cầm) cách Bre-
tagne (Từ Thị Hoàng): 6 986 km 
 
Thay lời kết 
Truyền thống Thụ nhân từ 50 
năm nay từ Đông sang Tây, từ 
nam bán cầu lên tới bắc bán cầu, 
đã kết chặt tình bằng hữu, kết nối 
những khoa, khoá cũng như các 
thế hệ, càng ngày càng gắn bó. 
Điển hình là những bức thư phản 
hồi bày tỏ cảm tưởng của các bạn 
đã một lần đến thăm Paris. Chúng 
ta đã thấy thư của anh Châu Ngọc 
Quế ở trên. Rải rác trong Bản tin 
còn có những lá thư của các anh 
chị khác về mùa hè hạnh ngộ 
năm nay, như của anh Phạm Văn 

Lưu, anh Nguyễn Công Tiến, anh 
Nguyễn Văn Chánh.  Ngày 24/7, 
anh Nguyễn Đình Cận gửi một 
điện thư ngắn: 
"Anh Thông và các bạn TN1-2 Paris 
thân mến, 
Anh Thông ơi ! Sự dẫn giải của anh 
thật tuyệt vời, bài thơ *được chuyển 
sang thể lục bát quá hay, đúng như 
tôi thường nói với anh "dạo này anh 
Thông xuất khẩu thành thơ"..Rất 
hãnh diện có người bạn vàng như 
anh. 
Ngày 21/7/15 rất khó quên, không 
gian rất dễ thương của nhà anh chị 
Dân - Marie, cùng với ACE TN1-2, 
chúng tôi đã tận hưởng rất trọn vẹn 
những gì cho nhau, một lần nữa rất 
cám ơn những ân tình của bạn đã 
dành cho chúng tôi. 
Chị Thương ơi, xin lỗi đã ko nhận 
lời mời của chị chiều hôm đó vì đã 
có plan rồi, cám ơn chị nhiều..và xin 
hẹn khi khác. 
Chúng tôi cũng ko quên cám ơn anh 
Thông, anh Dân, anh Vĩnh đã lo 
lắng, hướng dẩn cho chúng tôi đi 
thăm thành phố thơ mộng của Paris 
ngày cũng như đêm, đặc biệt anh chị 
Vĩnh - Thủy và bé Nhí (Khả Tú) mời 
dùng cơm tối từ biệt và dạo phố , 
thật ngon và vui..thêm vào đó sáng 
sớm anh Vĩnh đã đến khách sạn đón 
tụi này ra phi trường Charles de 
Gaulle để về lại Mỹ. 
Cám ơn tất cả bạn vàng thân mến 
của chúng tôi. 
Đêm qua đã trở về nhà, tuy nhiên 
âm vang thân yêu của bạn tôi vẫn 
còn trong tôi và khó quên được 
trong lần tới thăm Âu Châu. 
Mong rằng chúng ta sẽ có những 
ngày vui tiếp diễn trên vạn nẻo 
đường sau này. 

Hẹn gặp lại. 
Rất thân mến," 

Nguyễn Đình Cận 
________________________ 
* Bài thơ của thi sĩ Apollinaire  khá dài, 
Bản tin chỉ ghi lại 4 câu đầu: 

… mùa hè hạnh ngộ 

Các chị Bảo Cầm, Từ thị Hoàng, Ngọc 
Thương và Marie 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 

Faut-il qu 'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 

Dưới cầu nước cuốn sông Seine 
Nhớ chăng hoan lạc sau nghìn bi thương 

Cùng nhau đi nốt chặng đường 
Nhấp nhô sóng nước sông trường xá chi 
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T rước khi rời xa vùng đất lạnh 
và cao nguyên tình xanh 

( WA, Seattle ) đễ về vùng nắng 
ấm Florida, Hàn mỗ tôi đã gợi ý 
một cuộc họp mặt tạm biệt anh 
chị em Thụ Nhân Tây Bắc Seat-
tle, và qua Oregon thăm Thầy Cô 
Trần Long đồng thời chúc thọ 
Thầy nhân dịp gần ngày sinh nhật 
thứ 87 của Thầy. Mọi chuyện đã 
diễn ra như mong ước của Hàn. 
Thành thực cám ơn ông bạn già 
chí tâm, chí tình, chí cốt của Hàn 
ở Seattle là Nguyễn đức Quang 
già cơ, không có Quang thì mọi 
cuộc họp mặt thân hữu Thụ Nhân 
Tây Bắc hoặc tiếp đón Thụ Nhân 
phương xa đến thăm cao nguyên 
tình xanh cũng khó thực hiện 
được. 
   Chiều tối thứ sáu 15 tháng 5-
2015 bạn hữu Thụ Nhân họp mặt 
ở nhà Quang, cũng được khoảng 
hơn hai mươi người. Sau phần 
ẩm thực là phần văn nghệ hát cho 
nhau nghe. Cặp Châu Oanh với 
giọng hát dịu êm ngọt ngào, thỉnh 
thoảng lại đưa anh chị em về 
miền quá khứ với những giai 
điệu, lời ca phảng phất hoặc đậm 
đà nét dáng Đàlạt ngày xưa. Châu 
là Thụ Nhân áp út - K10 còn 
Oanh là Thụ Nhân B. Nhân vật 
đáng chú ý trong buổi họp mặt và 
văn nghệ bỏ túi hôm nay là “cậu” 
Thái văn Lành. Kể từ ngày bị 
bệnh thấp khớp quấy rối hành hạ 
cậu trở nên khó tính hơn lúc 
trước. Thường những buổi họp 
mặt lúc sau nầy cậu chỉ tham dự 
khoảng một tiếng đồng hồ rồi đòi 
về trước, nhưng lần nầy ở chơi 
hơn năm tiếng từ 6 giờ chiều đến 
nửa đêm vẫn còn quyến luyến…
Đã vậy, theo lời đề nghị của 
Quang già cơ, còn cho anh chị 
em thưởng thức mấy câu vọng cổ 

“Tuyệt tình ca”…Còn “Cụ” 
Trọng (Văn khoa) cũng trổ tài 
cho anh em nghe những câu hò 
láy miền Trung rất thú vị. Cuối 
buổi họp mặt, những anh chị em 
dự định đi thăm Thầy Cô Trần 
Long ở Oregon, vào ngày Chúa 
nhật 17-5-15, hẹn gặp nhau ở nhà 
anh chị Lành để xuất phát vào lúc 
8 giờ sáng, sau khi điểm tâm, cà 
phê do anh chị Lành khoản đãi. 
   Chúng tôi gồm có: vợ chồng 
Hàn, anh chị Quang, anh chị 
Hưng, anh Lành, anh Chính 
Đinh, anh Diệp, anh Huấn. Bên 
Oregon anh chị Trần Luân và 
Nguyễn ngọc Châu đã báo trước 
là sẽ lo hết phần ẩm thực và hẹn 
gặp nhau ở nhà Thầy Cô vào 
khoảng từ 11:30 đến 12:30, ngoài 
ra còn có anh Nam và anh Chăng. 
   Chúng tôi đén nhà Thầy Cô vào 
khoảng 11:20 trưa. Xe vừa ngừng 
thì cửa garage nhà Thầy cũng vừa 
mở, Thầy đã sẵn sàng đón chúng 
tôi. Chúng tôi để một ít đồ mang 
theo ở garage rồi theo sự hướng 
dẫn của Thầy đi vòng bên hông 
để ra phía sau ngắm hậu cảnh nhà 
Thầy. Đó là một khoảng đồi ngắn 
thoai thoải, cây cối rậm rạp, có 

ánh nắng xuyên qua cây lá, có 
chim chuyền cành, có tiếng nước 
chảy róc rách từ dòng suối nhỏ 
bên dưới và Thầy diễn đạt khung 
cảnh nầy bằng hai câu thơ do 
Thầy cảm tác : 
-Ban ngày :  

Mảnh rừng bên suối sau nhà, 
Lung linh ánh nắng xuyên qua lá 

cành. 
-Ban đêm :   

Mảnh rừng bên suối sau nhà, 
Ánh trăng mờ tỏ xuyên qua lá cành. 
 
Điều đặc biệt là đường đi xuống 
quanh co, có khoảng chắn đá, có 
khúc lót gỗ, có chổ có bờ trúc 
hoặc gỗ cắt khúc chặn phía triền 
giốc, tất cả đều do chính bàn tay 
của Trần sư phụ, một lão sư đã 87 
tuổi tự làm lấy. Hàn cùng mấy 
anh chị em đi xuống một khúc thì 
thấy bên dưới có dòng suối nhỏ 
chảy quanh co, hai bên bờ cỏ và 
hoa dại rải rác chen nhau. Hàn 
bèn đền nghị Thầy nên dọn sạch 
một quãng hai bên bờ rồi trồng 
toàn hoa vàng cho nó nở vàng rực 
dọc hai bên bờ suối và mỗi lần có 
học trò đến thăm thì Thầy đưa họ 
xuống “Suối Vàng”. 

Xem tiếp trang 18   

ĐI THĂM VÀ CHÚC THỌ THẦY CÔ TRẦN LONG 
Hàn sĩ Phan 

 Tặng Thầy hai câu đối 
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   Đến khoảng 12 giờ trưa thì anh 
chị Luân và Châu đến, mang theo 
đầy dẫy thức ăn còn nóng hổi vì 
anh chị Luân có con gái mở nhà 
hàng nên cung cấp thức ăn rất 
phong phú. Tội nghiệp Thầy Cô 
đòi phải được đóng góp phần 
mình. Trước đó Thầy dự định nấu 
một nồi cháo cá để chiều ăn, 
nhưng sau sợ anh chị em về sớm 
nên đã đổi qua nồi bún măng ăn 
luôn buổi trưa. 
   Mở đầu Hàn đại diện anh chị 
em chúc thọ Thầy và chúc mừng 
Thầy Cô mạnh khỏe rồi trao Thầy 
Cô chút quà nhỏ là hai chậu hoa,  
một cặp câu đối (Hàn đặt với tên 
của Thầy và Cô) và do con gái 
lớn của Quang dùng thư pháp bút 
họa viết rất đẹp và lộng khung 
kính: 
    

LONG TIỀM TRẦN THẾ 
NGUYỆT LẠC DƯƠNG GIAN  

 
Sau đó thay mặt anh chị em, Hàn 
đọc tặng Thầy Cô một bài thơ với 
tựa đề: 
 
 Thụ Nhân và huyền thoại  

“Tiềm Long, Lạc Nguyệt” 

  
Rằng: trong(1) Trần thế phương 

Nam, 
 Có  Rồng  tắm  ánh  trăng vàng  

ngủ say 
Tiềm Long quy ẩn chờ ngày, 

Chiêu hiền đãi sĩ ra tay giúp đời. 
Lên non tìm cách trồng người, 
 Bách niên chi kế, một thời Thụ 

Nhân. 
Mở khoa chính, quản, kinh doanh, 

Giúp dân giải thoát quẩn quanh đói 
nghèo. 

Môn sinh, sĩ tử dập dìu 
Dùi mài kinh sử ra chiêu cứu đời. 

Thụ Nhân vang bóng một thời, 
  Dấn thân góp sức mọi nơi mọi 

ngành. 

 Quê hương khói lửa chiến tranh, 
Xuất thân kẻ sĩ sao đành làm ngơ. 

Chung vai gìn giữ cõi bờ. 
Thân trai xem trọng màu cờ chiến y. 

Can tương rạch mũi biên thùy, 
Miếu lăng, lương đống thịnh suy ra 

tài. 
Nhưng rồi thế cuộc vần xoay, 

Việt Nam chìm đắm những ngày đau 
thương. 

Thụ Nhân tản mác mười phương, 
Thầy trò sống kiếp tha hương nửa 

đời. 
Gặp nhau chia sẻ đôi lời, 

Dù cho vật đổi sao dời chẳng quên, 
Lời Thầy dặn buổi đầu tiên: 

Thụ Nhân chi kế bách niên trồng 
người” 

Tri Thiên đạo, cám ơn đời, 
Cho ta gặp mặt ở nơi chốn nầy. 
Cùng nhau chúc thọ Cô, Thầy: 

Bình an mạnh khỏe, tràn đầy Thiên 
ân. 

Tiềm long lại ẩn dương trần, 
Thảo lư dạo bước có vầng trăng soi. 

Tuyệt vời !!! Sư phụ Trần ơi. 

 Lần nầy đến thăm Thầy Cô tại 
nhà, anh chị em rất vui vì thấy 
Thầy Cô vẫn khỏe, Thầy thì từ 
trước đến giờ lúc nào cũng khỏe 
đều đều vì Thầy rất thích vận 
động không chịu ngồi yên một 
chổ, còn Cô từ lúc mỗi ngày theo 
Thầy đi bơi trong Gym thì thấy 
khỏe hơn trước rất nhiều. Trong 
buổi tiệc họp mặt Thầy có đưa ra 
một vế đối, của một vị Vua triều 
Nguyễn (đúng ra là vế sáu chữ 
của câu lục bát) nói về tâm tình 

của một người ở cố đô Huế có 
thành Nội, Đại Nội…câu có sáu 
chữ một Việt một Hán đồng 
nghĩa gom lại thành một câu có ý 
nghĩa trọn vẹn, đến nay Hàn vẫn 
chưa tìm ra được vế đối chính 
xác hoặc câu 8 chữ, đó là câu: 
KHÔNG vô  TRONG  nội   NHỚ 
hoài. 
   Đến khoảng gần 4 giờ chiều thì 
anh chị em chuẩn bị tạm biệt và 
ra trước nhà chụp hình kỷ niệm 
với Thầy Cô. Hàn sắp rời xa vùng 
Tây Bắc, lần nầy gặp mặt bằng 
hữu Thụ Nhân và Thầy Cô lòng 
thấy bâng khuâng quyến luyến 
chẳng muốn chia xa, không biết 
còn có dịp gặp lại nhau nữa hay 
không vì tất cả đã vào tuổi xế 
chiều, chỉ còn chờ hoàng hôn lịm 
tắt sau đồi…Thời gian thấm thoát 
qua nhanh, rất nhanh, mới ngày 
nào trò còn là nam thanh, nữ tú 
dập dìu Đàlạt, Thầy chỉ mới 

chớm trung niên tràn đầy phong 
độ. Mà nay, Thầy có vị sắp, có vị 
ngoại cửu tuần, trò thì lục tuần, 
thất tuần…Ước mong tình Thụ 
Nhân lúc nào cũng nồng ấm, 
khắng khít và nếu còn sức khỏe 
thì nên tạo cơ hội để gặp gỡ nhau 
nhiều hơn. 
_______________   
(1) Rằng: trong , đọc lái theo 
miền Nam là Rồng Trăng là Long
- Nguyệt.  
 

Thụ Nhân Tây bắc Mỹ đến thăm Thầy Cô 
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 GIA CHÁNH 
Điệp (Cu Huy) - TN-B 

 
Trộn đều thịt với gia vị, để tủ lạnh 1 đêm 
(réfrigérateur) 
Hôm sau, làm từng nắm nhỏ để tủ đá 
(congélateur) 3 tiếng, rồi đem ra xay nhuyễn 

 
Chả Lụa : 

Gói trong lá chuối, đem hấp chín (cứ 450 g giò 
sống đem hấp 45 phút và 250 g giò sống đem 
hấp 30 phút) 
 

Chả Chiên : 
Nắn từng miếng tròn khoảng 12 cm, dầy 3 cm, 
đem chiên ngập trong dầu cho chín vàng 
 

Chả Quế : 
Cứ 1 kg thịt xay trộn đều với 1 muỗng café bột 
quế, nắn thành hình chữ nhật, dầy 2 cm, láng 
mặt nướng lò lửa 160°C khoảng 20 phút, tắt lò, 
thoa lên mặt mầu điều rồi để thêm 5 phút nữa 
 
 

Nguyên liệu  

Cách làm 

• 250 g thịt heo bỏ da, rửa sạch, xay nhỏ 
• 250 g thịt gà bỏ da, rửa sạch, xay nhỏ 
• 6 muỗng canh nước 
• 4 muỗng canh nước mắm 
• 1 muỗng canh bột khoai tây hay bột năng 
• 1 muỗng café đường 
• 1 ít tiêu (tuỳ ý) 
• 1/2 muỗng café bột nổi 
• mầu điều (chả quế).  

 



20 

 

 

 
PHÂN ƯU 

Nhận được hung tin : 

 
 

 
Anh NGUYỄN THÀNH KIẾM K2 

Từ trần ngày 03/06/2015 tại Việt Nam 
Hưởng thọ 71 tuổi 

 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  tang quyến 
 

 
Anh NGUYỄN NGỌC THẮNG K4 

Chúa gọi về ngày 19/07/2015 tại Westminster 
Hưởng thọ 66 tuổi 

 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 
tang quyến  

Thân mẫu anh Phan Trọng Hân K11 
   

Cụ Bà TRẦN THỊ NGỌC BÍCH 
Tạ thế ngày 19/08/2015 tại Milwaukee 

Hưởng thọ 87tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  anh Hân và tang quyến 

Thân phụ anh Uông Đình MạnhK4 
       anh Uông Đình Bằng K7 

 Cụ Ông Phêrô UÔNG ĐÌNH HIỆP 
Chúa gọi về ngày 08/08/2015 tại San Jose 

Hưởng thọ 96 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  hai anh Mạnh, Bằng và tang quyến 

Em trai anh Trần Kim Khiêm K6 
   

Anh TRẦN KIM THIẾT 
Qua đời ngày 20/08/2015 tại Thụy Sĩ 

Hưởng dương 55 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng  

  anh Khiêm và tang quyến 

Viện Đại học còn chị Nguyễn Thị 
Thanh học K6 trường CTKD. 
Học được một năm thì chị lấy 
chồng. Từ đó anh Lưu là người 
dạy kèm nên chị không đến 
trường thường xuyên . 
Thưở đó cha Mais đã nhờ anh 
Lưu dạy cha tiếng Việt, đổi lại 
cha dạy anh tiếng Pháp. Chính 
cha đã tự đặt tên Việt cho mình là 
Ngô Thành Mai ( ngô = mais). 
 
5) Cháu ngoại song sinh 
Chị Chu Nguyệt Nga K3 vừa 
loan tin chị đã lên chức ngoại. 
Tuy nhiên trường hợp của chị hơi 
đặc biệt bởi vì đây là một cặp 
song sinh. 
Chị Nga cho biết hai cháu tuy là 
trai sinh đôi nhưng mặt mũi 
không giống nhau, tính tình cũng 
khác, đứa hay khóc, đứa hay 

cười. Khi còn trong bụng mẹ, 
người ta có thể trông thấy hai đứa 
trẻ nằm trong hai bọc khác nhau. 
 
6) Học bổng Bảo Huynh 

Trong niên khóa 2014-2015, 
một số anh chị TNAC đã đóng 
góp để giúp đỡ các sinh viên, học 
sinh cần được giúp đỡ tại Việt 
Nam, qua quỹ Bảo Huynh do 
cháu Phạm Minh Tân, một sinh 
viên Việt tại Pháp điều khiển. 
Quỹ này được DUACT yểm trợ 
và đã đạt được nhiều kết quả rất 
tốt. Để sửa soạn cho niên khóa 
2015-2016, cháu Minh Tân đã 
viết thư  kêu gọi như sau: 

”Minh Tân xin chào các cô 
bác, các anh chị và các bạn, 

 
Với tinh thần thế hệ đi trước 

giúp đỡ thế hệ đi sau, từ năm 

học 2011-2012, Minh Tân đã lập 
quỹ học bổng kêu gọi sự đóng 
góp, hỗ trợ từ các cô bác, bạn bè 
gần xa, các cá nhân và tổ chức 
nhằm mục tiêu giúp đỡ các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
nhưng có tinh thần ham học và 
luôn phấn đấu học tốt. Đối tượng 
của quỹ trước hết là các em tân 
sinh viên quê ở tỉnh Tiền Giang, 
thi đỗ các trường Đại Học nhưng 
có gia cảnh khó khăn và cần sự 
hỗ trợ kịp thời cho những tháng 
năm đầu đi học. Bên cạnh đó, 
Quỹ cũng tìm hiểu và cấp Học 
Bổng học phí cho một số em học 
sinh gặp hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn với mong muốn chia sẻ một 
phần khó khăn cùng các em. 

Kể từ khi hoạt động, nhờ sự 
ủng hộ đóng góp từ các cô bác 
anh chị và bạn bè gần xa, Quỹ đã 
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giúp đỡ được nhiều em sinh viên 
gặp khó khăn, hỗ trợ các em về 
mặt tài chính cũng như theo dõi 
việc học tập của các em. Tổng 
kinh phí tài trợ tính đến nay 
khoảng trên 300 triệu đồng. Đặc 
biệt trong năm học 2014-
2015 vừa qua, với sự cộng tác 
cùng Quỹ tài trợ DUACT, Hoa 
Kỳ (website: http://
www.duact.org/ ),Quỹ Minh Tân/
DUACT đã tài trợ Học Bổng toàn 
phần cho 20 em sinh viên (xin 
đính kèm cùng thư này file 
pdf BẢNG BÁO CÁO TỔNG 
KẾT HOẠT ĐỘNG QUỸ 2014-
2015). 
Nhằm duy trì việc làm ý nghĩa và 
thiết thực này, cũng như có thể hỗ 
trợ được thêm nhiều em tân sinh 
viên đỗ đại học năm học 
mới 2015-2016, năm nay quỹ tiếp 
tục cộng tác và đồng hành cùng 
Quỹ DUACT kêu gọi sự hỗ trợ 
giúp đỡ từ các cô bác, các anh 
chị và các bạn. Quỹ rất mong 
nhận được sự hỗ trợ từ mọi 
người. Minh Tân là người chịu 
trách nhiệm thu gom tiền hỗ trợ 
năm nay bắt đầu từ 
ngày 20/07/2015.  
Rất mong nhận được phản hồi và 
ý kiến đóng góp từ các cô bác, 
anh chị và các bạn. 

Để tìm hiểu thêm thông tin và 
hoạt động của Quỹ Minh Tân/
DUACT (với tên gọi mới là Bảo 
Huynh từ năm 2014), các cô bác, 
anh chị và các bạn có thể tham 
khảo thêm website dưới đây: 
http://hocbongbaohuynh.wix.com/home 

- Mọi người có thể tham khảo 
thông tin HOẠT ĐỘNG: http://
hocbongbaohuynh.wix.com/home#!
projects/c21kz 

...và những báo cáo hoạt 
động các năm học trước: http://
hocbongbaohuynh.wix.com/home#!
get_involved/c8k2 

- Hoặc từ website của 
quỹ DUACT: 

h t t p : / / d u a c t . o r g / i n d e x . p h p ?
l=vn&m=nam-2014&id=284 

ht tp : / / d ua c t . o rg / ind ex . p h p?

l = v n & m = n a m - 2 0 1 5 & i d = 3 0 5 
Nếu có điều kiện, các cô bác, anh 
chị và các bạn cũng có thể chia 
sẻ thông tin để kêu gọi thêm 
Mạnh Thường Quân giúp đỡ các 
em thông qua Bảo Huynh. 

Thay mặt các em nhận học 
bổng và các thành viên Quỹ Bảo 
Huynh, Minh Tân xin gửi lời tri 
ân sâu sắc và chân thành nhất 
đến các cô bác, anh chị cùng các 
bạn đã đóng góp giúp đỡ các em 
sinh viên. 

Xin gửi lời chúc sức khỏe và 
thành đạt, 

Phạm Minh Tân” 
 

7) Hữu duyên thiên lý 
Trước khi du lịch Âu châu, chị 
Phùng Thị Bích Sơn K1 hỏi thăm 
trên diễn đàn Thụ nhân 1-2, địa 
chỉ và điện thoại cũng như e-mail 
của chị Lê Thạch Trúc. Thế 
nhưng không có kết quả. Chị 
Bích Sơn rất thất vọng vì đã 50 
năm rồi không gặp lại nhau. 
Chị Nhan Ánh Xuân K2 sang Âu 
châu kỳ này cũng muốn gặp lại 
chị Từ Thị Hoàng K1. Hai chị 
liên lạc với nhau nhiều lần, vừa 
bằng điện thư vừa bằng điện 
thoại, hẹn hò nhau gặp ở Paris. 
Trong bữa ăn tại quận 13, chị 
Bích Sơn nhắc lại chuyện muốn 
gặp lại chị Thạch Trúc, nên buổi 
chiều ngày 25/6 anh Lưu Văn 
Dân  chở anh chị Cận -Ánh Xuân, 
anh chị George -Bích Sơn đi một 
vòng Paris by night rồi ghé lại 
nhà hàng Le Santal của chị Thạch 
Trúc. Anh Dân nói:"Anh chị vào 
xem có chị Trúc trong đó không, 
để làm surprise cho chị ấy.Tôi ở 
ngoài này giữ xe. Biết đâu anh 
chị may mắn ". 
Thế mà may mắn thật. Trong 
chốc lát anh Cận ra xe bảo rằng 
chị Trúc mời anh Dân vào chơi. 
Anh Cận cho biết chị đang rảnh 
rang soạn nhạc trên iPad. Thấy 
chị Bích Sơn chị tưởng là một bà 
khách người Nhật, nhưng khi chị 
thấy Ánh Xuân thì chị nhìn ra 

ngay là bạn bè Thụ nhân. Chị 
Bích Sơn coi như đã thoả lòng 
mong nhớ, còn chị Ánh Xuân thì 
không biết có gặp chị Từ Thị 
Hoàng hay không? 
 
8) Hỏi thăm sức khoẻ 
Trong hai tuần lễ nắng hè oi ả,từ 
1/7 đến 14/7, nhiệt kế vùng Paris 
lên đến gần 40 độ. Rất nhiều 
người sợ sẽ xảy ra tử vong giống 
như năm 2003, năm đó có đến 15 
000 người già qua đời vì nóng. 
Rút kinh nghiệm, chính phủ Pháp 
tăng cường nhiều biện pháp 
phòng ngừa, cũng như theo dõi 
hàng ngày sự thay đổi nhiệt độ ở 
khắp miền đất nước. Nhờ vậy 
năm nay số tử vong thấp, nhưng 
cũng lên đến gần cả ngàn. 
Bạn bè thăm hỏi nhau để xem khí 
hậu có ảnh hưởng xấu cho nhau 
không thì thấy mọi người đều vô 
sự. Cô Cúc, vợ thầy Liêm, điện 
thoại hỏi thăm chị Nguyễn Ngọc 
Thương vì lo ngại cho chị. Cô 
cho biết trời nóng quá nên Cô và 
Thầy suốt ngày ở dưới hầm cho 
mát. Phạm Trọng Khoát thì quan 
tâm tới anh Trần Văn Bảng, 
nhưng chỗ anh Bảng ở tuy không 
có máy điều hoà không khí nhưng 
không nóng lắm, nhất là ở trong 
hành lang. Nhân dịp này mới biết 
tin người hàng xóm của anh, bà 
quả phụ Đỗ Cao Trí mà anh Lê 
Đình Thông nhắc đến trong Bản 
tin 18, vừa qua đời. 
 
9) Dư âm 
"Chị Châu và quý a/c k8,9,11 quý 
mến, 
Về đến nhà an toàn sau một 
chuyến bay dài  từ Paris. Lăn ra 
ngủ vùi liền một lúc 12 tiếng mới 
đỡ mệt. 
Thật cảm động gặp lại quý a/c 
Thụ Nhân Âu Châu sau chừng 40 
năm mà vẫn còn nhớ đến nhau. 
Rất tiếc thời gian gặp nhau quá 
ngắn không đủ để tâm sự được 
nhiều. Các a/c đã đãi đầy đủ các 
món ăn ngon, đặc sản, cũng như 
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cây nhà lá vườn: xúc xích, gà đi 
bộ luộc, cơm, bánh đúc, các loại 
fromage, gỏi cuốn, chè, các loại 
bánh ngọt, rượu đỏ, bia, trái cây, 
trái cherries từ vườn nhà chị Kim 
Lan, v..v... 
Xin gửi lời cám ơn đến chị Trần 
thị Châu và phu quân Tú đã hy 
sinh đứng mũi chịu sào mở cửa 
nhà riêng để đón tiếp bạn bè họp 
mặt được ấm cúng. Cám ơn chị 
Kim Lan, chị Liên Hương, a/c 
Huy&Diệp, Huy chủ tịch, Bích 
Ngọc, Tấn Trung, v..v... 
Cám ơn chị Kim Lan đứng ra sắp 
xếp di chuyển khi đi cũng như lúc 
về, tận dụng cả con cháu (cám ơn 
cháu Sơn rất nhiều) để chở các 
bác cho được an toàn, lại còn 
mang đồ bỏ quên (có phải do tuổi 
già??) trao lại tận khách sạn, đặc 
biệt là gói thuốc lá đã trở về với 
chủ nhân Chánh xù.  
Cám ơn Cu Huy&Diệp đã mang 
xúc xích và bia ngon từ Đức sang 
để đãi bạn bè mà lại còn ráng 
ghé đến Millenium Hotel để đón 
các bạn mình làm tốn thêm hơn 
cả tiếng đồng hồ vì kẹt xe.  
Dù bận bạn Huy chủ tịch cũng 
ghé lại Millenium Hotel thăm hỏi 
bạn bè và làm tài xế một chuyến 
đến nhà chị Châu rồi lại ra về 
ngay. 
Ngoài chị Liên Hương mà Tiến 
đã gặp năm 2008 ở Washington 
DC, còn lại các bạn K8,9,11 ở Âu 
Châu gặp lại sau gần 40 mươi 
năm mà cứ tưởng như mới hôm 
qua. Do đâu mà tình cảm của 
chúng ta lại gắn bó khắn khít với 
nhau dù những biến cố và thời 
gian hầu như xóa nhòa. Có phải 
là tình Thụ Nhân? 
Xin cám ơn tất cả và cầu chúc 
các bạn mình luôn đươc nhiều 
sức khỏe, an vui và hạnh phúc 
trên đường đời. Khi nào có dịp 
đến California thì hú một tiếng. 
Rất mong có ngày gặp lại. 
Thân quý, 
Nguyễn công Tiến & Kim k8" 
 

10) Cà phê tháng bảy 
Được thư của anh bạn đồng môn 
Nguyễn Tâm Trực,  anh Phạm 
Trọng Khoát chuẩn bị từ cuối 
tháng sáu để tiếp đón ba bằng 
hữu Nguyễn Hồng Anh, Chung 
Văn Tuấn và Trần Tấn Thành. 
Cuối cùng chỉ có hai anh Tuấn và 
Thành đến Paris cùng một ngày, 
nhưng lại từ chối không ăn tối 
được, nếu có thể thì gặp nhau ở 
trước tiệm McDonald ở trên 
Champs Elysées. Sau màn giới 
thiệu, Tuấn nói: "Anh Dân K1 
hả? Vậy chắc biết em rể tôi. 
Nguyễn Kim Hùng đó." Thì ra 
Hùng Beau đã lấy em gái của 
Tuấn., người cùng quê. 
Trông thấy Điển trắng trẻo, gọn 
ghẽ, anh em hỏi thăm. Mới biết là 
Điển sụt gần 10 kí vì bệnh, phải 
ra vào nhà thương mấy lần. Trong 
ruột dường như có máu. Lại sắp 
sửa trở vào bệnh viện. 
Suốt hai tiếng đồng hồ hàn huyên 
trong tiệm cà phê, anh Thành cho 
biết Đại hội Thụ nhân 2016 sẽ tổ 
chức tại nam Cali vào tháng 9. 
Khoát hỏi đã có Ban tổ chức 
chưa? Có người phụ tá chưa? 
Anh Thành chỉ cười trừ. 
 
11) Thợ lặn chuyên nghiệp 
Trong chuyến Âu du  hồi tháng 
sáu tháng bảy, chị Trịnh Bảo 
Cầm K1 và chồng là Cao Ngươn 
Kiệt ghé Stockholm, Thụy điển, 
để thăm anh Lý Đông Lương K1. 
Anh Kiệt và anh Lương quen 
nhau từ khi còn ở Việt nam. Hai 

anh đã từng gặp nhau trên đường 
tỵ nạn và giữ liên lạc với nhau 
cho tới bây giờ. 
Chị Cầm cho biết hai anh gọi 
nhau thường xuyên và nói chuyện 
với nhau cả tiếng đồng hồ. Vợ 
anh Lương là người Thụy điển, 
anh chị có một cậu con trai bây 
giờ là tài tử xi la ma nổi tiếng bên 
Việt nam. Các anh chị có thể vào 
youtube tìm tài tử Kim Lý để 
xem. Kim từng đóng với nữ diễn 
viên Trương Ngọc Ánh trong 
phim Hương Ga. 
Lúc anh chị Kiệt-Cầm tới Stock-
holm lại không đúng ngày hẹn, 
anh Lương đang đưa bạn đi chơi 
cách đó 400 cây số, thế mà anh 
Lương vẫn lái xe về để đưa anh 
chị Cầm-Kiệt về nhà chơi cho 
đến hôm sau chạy thêm 400 km 
đoàn tụ với vợ. 
Anh Lương rất hiền lành và hiếu 
khách nhưng không thích lắm 
chuyện. Do đó anh không liên lạc 
với một anh chị em Thụ nhân 
nào, mặc dù rất muốn biết tin tức 
của bạn bè. Từ khi có được địa 
chỉ của anh, Thụ nhân Âu châu 
thường xuyên gửi Bản tin cho 
anh, nhưng anh vẫn không hồi 
âm. Thật là chuyên viên thợ lặn. 
 
12) Học bổng Hương Thảo 
Như đã đăng trong Bản Tin số 16, 
học bổng Hương Thảo năm nay 
đã được trao cho 2 sinh viên 
trường đại học Y Dược Saigon,  
mỗi phần là 300 euros. Sau khi 
nhận được học bổng, 2 sinh viên 
đã viết thơ cho Hội như sau: 
“Kính Gửi Các Bác và Thân Hữu 
trong Hội Ái Hữu Đại Học Đà 
Lạt Âu Châu 
Chúng con là:  
1/ Lê Thị Quy ở Quảng Ngãi, 
hiện là sinh viên lớp Y2010A, 
trường đại học YDTPHCM 
2/ Neang Bô Pha ở An Giang, 
hiên là sinh viên lớp Y2010C, 
Trường đại học YDTPHCM  
 
Chúng con rất vui và hạnh phúc 
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khi mình may mắn nhận được học 
bổng cao quý của Hội. Với 
Chúng con đây không chỉ là niềm 
an ủi về vật chất mà còn là niềm 
an ủi về tinh thần để giúp chúng 
con vượt qua trở ngại của cuộc 
sống.  
Học bổng của Hội đã được con 
của Bác Lan trao cho chúng con 
vào ngày 8/8/2015 với 300euro/
bạn tại nhà riêng của Bác Lan ở 
Thủ Đức ,TPHCM. 

H o à n 
cảnh gia 
đình của 
Con và 
Bạn Quy 
giống như 
câu " mỗi 
nhà mỗi 
c ả n h " 
các  Bác 
ạ ! Có 

chung 1 
điểm là 
Gia Đình 

chúng con đều làm nông và khó 
khăn nhưng vẫn lo cho con đi 
học , vì thế chúng con rất hiểu và 
mến nhau . 
Tuy con đường chúng con đi 
không bằng phẳng như người 
khác, nhưng chúng  con rất tin và 
yêu cuộc sống này, bởi vì không 
ai lấy đi của ai tất cả đúng không 
các Bác . Bởi vì bên cạnh những 
số phận không may mắn như của 
chúng cháu thì luôn có tấm lòng 
nhân ái của các Bác . Tuy các 
Bác tuổi đã cao nhưng vẫn quan 
tâm sâu sắc đến chúng con và 
trao cho chúng con những món 
quà vô giá này . 
Chúng con rất cảm động và biết 
ơn các Bác rất nhiều ! học bổng 
sẽ giúp cho chúng con trang trải 
công việc học tập, giúp chúng 
cháu tin vào bản thân mình và 
tương lai phía trước. Chúng con 
sẽ học tập hết mình để không phụ 
lòng tấm lòng cao cả của các Bác 
đã tin tưởng và chúng con ! 
Một lần nữa cho chúng con gởi 

lời chúc tốt đẹp nhất đến các 
Bác ,cô chú trong Hội , chúc cho 
Hội ngày càng thành công và 
luôn đồng hành với những mảnh 
đời kém may mắn nhưng giàu 
nghị lực trong cuộc sống này . 
Chúng con chào các Bác ạ ! 
                                                      
TPHCM, ngày 8/08/2015” 
 
Tin các nơi khác 
 
1) DVD về HN 50 
Ngày 14 tháng 6, anh Nguyễn 
Thăng Long K1 biệt danh Từ Giữ 
Chùa thông báo: 
Thân gửi các bạn trong gia đình TN 
1-2. 
V/v : Disc đã được thực hiện và gửi 
tặng. 
Tổng kết số disc được thực hiện như 
sau: 
Đợt 1 :   60 discs như sau   
∗ 30 disc HN 50 
∗ 30 disc hình ảnh trong những 

ngày hội ngộ.  
Số đĩa này đã gửi tặng các bạn tham 
dự trong buổi họp mặt coffee tháng 
3/2015 cũng như chuyển tới số bạn 
vắng mặt theo yêu cầu. 
Đợt 2 :   30 disc HN 50  
∗ 10 disc nhờ bạn Trần Quang 

Cảnh và 
∗ 05 đĩa nhờ bạn Phạm Chí Thành 
đem về Mỹ chuyển tặng các bạn  

∗ 05 đĩa  còn  giữ lại chưa chuyển 
tới các bạn:Lê Thanh Tâm, Trần 
Anh Tuấn, Trịnh Văn Tủy, Ng. 
Văn Chính.    

∗ 10 disc nhờ bạn Nguyễn Quốc 
Khánh  chuyển tặng các bạn tại 
Pháp. 

 Đợt 3 :   20 disc HN 50 
Trong  số 20 disc này do chị Thanh 
Tuyền đóng góp chi phí cho QTT), 
đã phân phối như sau: 
∗ 10 disc do chị Thanh Tuyền 

chuyển tặng các bạn khí đi thăm 
bạn bè tại Mỹ. 

∗ 10 disc sẽ nhờ chị Thanh Tuyền 
chuyển tặng các bạn tại Úc vào 
ngày 21/6/2014. 

Như vậy số đĩa đã thực hiện 110 
discs, gửi tặng các bản 105 discs, 
còn lại 5 discs vẫn giữ lại theo yều 
cầu 

TGC rất cám ơn các bạn khi các 
bạn báo tin đã nhận được disc HN 
50 .  
Bản thảo về disc và hình bìa vẫn còn 
lưu giữ, các bạn nào cần có disc lưu 
niệm có thể liên lạc với TGC theo 
Email : Ng. Thăng Long 
 <ngtlong2008@gmail.com> 
Hoặc nhờ các bạn khác có disc HN 
50 sang lại. 
Rất tiếc hiện tại TGC không còn nhớ 
đã gửi tặng disc chó ai vì "nhiều 
quá", 
Mong các bạn Trương Viên, Trần 
Văn Học... Nha Trang cho biết đã 
gửi disc HN50 . 
Thành thật xin lỗi về viêc này. 
Thân chào cả nhà . 
TGC 
 
2) Tân Đại diện TN tại nam Cali 
Trong buổi tiệc Tân niên, chị 
Nguyễn Ngọc Tịnh K10 đã khôn 
khéo mời các anh chị em Thụ 
nhân tham dự đồng ý cho anh 
Trần Tấn Thành K6 nhận lãnh 
trách nhiệm đại diện Thụ nhân 
nam Cali, thay cho chị đã nhiều 
năm gánh vác ngà voi. Sau khi 
cảm tạ quan khách hiện diện, chị 
giới thiệu những đại diện khoá và 
kết thúc bằng câu: " Quý vị có 
đồng ý cho anh Trần Tấn Thành 
lên thay thế cho Ngọc Tịnh trong 
vai trò đại diện Thụ nhân Nam 
Cali không ạ?" Mọi người nhao 
nhao đồng ý . Thế là anh Thành 
phải chiều theo đa số. 
Là người đại diện K6 từ mấy năm 
nay, bây giờ anh Thành (bạn bè 
thường gọi là Thành 3T) được 
thăng chức. Thụ nhân Âu châu 
mến chúc anh Thành vạn sự hanh 
thông trên con đường phục vụ 
anh em. 
Vài ngày sau khi Thụ nhân Nam 
Úc đề nghị sẽ tổ chức Đại hội 
2016, anh Thành cũng lên tiếng 
kêu gọi tổ chức ở Nam Cali. 
Chúng ta chờ xem cuối cùng Đại 
hội sẽ được làm nơi nào. 
 
3) Đặng Văn Quít bị nghẹt tim 
Đầu tháng 6 anh Đặng Văn Quít 

...tin tức đó đây 

Bô Pha và Lê Thị 
Quý nhận học bổng 
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K1 ở Palm Bay, Floride, ra vườn 
để trông nom săn sóc mấy chậu 
sứ và cây ăn trái. Ở nhà không có 
ai. Trời thì nóng oi ả. Đột nhiên 
anh cảm thấy đau ngực kinh 
khủng. Nhờ có kinh nghiệm của 
cơn tai biến mạch máu não cách 
đây 6-7 năm, anh gọi được xe 
cứu thương tới cấp cứu. 
Anh phải nằm nhà thương khoảng 
một tuần lễ. Bác sĩ tìm ra một cục 
máu đông và nong tim mạch toàn 
bộ. Trường hợp của anh Quít là bị 
nhồi máu cơ tim, nhưng chưa đến 
nỗi làm by-pass. Tuy nhiên anh 
cho biết cơn đau khốc liệt này 
nguy hiểm và đưa anh đến gần 
cõi chết hơn lần trước nhiều. Sau 
khi về nhà anh không ngủ được vì 
ho liên tục, nhất là về đêm. Thuốc 
uống cả hàng chục viên. Mỗi tuần 
anh phải vào nhà thương để tái 
khám. 
Cách đây 6-7 năm, trên đường về 
nhà tự nhiên anh bị nhức đầu ghê 
gớm. Anh lái xe trên con đường 
anh đi hàng ngày, mà không nhớ 
đường về. Anh chạy tới chạy lui 
trên một khúc đường thật khá lâu, 
sau đó mới nhớ gọi về cho vợ. 
Nhờ chị Yến lanh trí hướng dẫn 
và cùng người chị lái xe khác đến 
tìm anh nên anh được mau chóng 
đưa vào nhà thương. 
 
4) Nguyễn Thăng Long từ nhiệm 
Trong buổi họp mặt ngày 
27/12/2014, anh Nguyễn Thăng 
Long cho biết sẽ từ nhiệm sau 6 
tháng hỗ trợ và cố vấn Ban Đại 
diện mới. Cuối tháng 6 anh Long 
gửi thư thông báo chính thức từ 
nhiệm. Ngày xưa quan viên trong 
triều đình "treo ấn từ quan", trong  
giới giang hồ thì  "rửa tay gác 
kiếm ". Nhưng anh Long chẳng là 
quan mà cũng chẳng phải  giang 
hồ, anh chỉ là Từ Giữ Chùa nên  
anh  "treo quỹ trốn chùa " : 
Thân gửi các bạn trong gia đình 
TN 1-2 
Sau hơn 10 năm quét chùa, và 6 
tháng phụ giúp BĐD, nay TGC 

chính thức “Treo Qũy Trốn 
Chùa”. 
Rất chân thành cảm tạ các bạn 
đã giúp đỡ cùng chung gánh vác 
việc quét chùa trong thơi gian 
qua,  cũng như cám ơn các bạn 
đã không khiển trách khi TGC 
quét chùa không sạch.  
 
Kể từ thứ tư ngày 01/7/ 2015 mọi 
việc liên quan đến Quỹ Tương 
Trợ và điều hành & tổ chức, đề 
nghị quý bạn liên lạc trực tiếp với 
các bạn trong BĐD TN1-2: 
1 – Bạn Trần Văn Hải 
Số di động :  0909781381 
Email: hal_tran@yahoo.com 
2 – Bạn Trịnh Hiếu Tường. 
Số di động : 0913835566 
Email :hieutuong@yahoo.com 
3 – Bạn Nguyễn Thanh Minh. 
Số di động :   0933115585 
Email : vplsminhtan@vnn.vn 
Nếu các bạn cần liên lạc với 
TGC, đề nghị các bạn liên lạc 
qua  số email và phone như sau 
Email :ngtlong2008@gmail.com 
cell :           0909.33.3134  

Thân chào cả nhà  
TGC Nguyễn Thăng Long. 

 
Để thực hiện công việc bàn giao, 
cuộc họp mặt tháng 6 phải dời lại 
ngày 4/7 và được tổ chức tại nhà 
hàng Việt Phố. Nhân dịp này các 
anh chị họp mặt đã khẩn khoản 
yêu cầu chị Nguyễn Thị Việt Anh 
làm Thủ quỹ cho BĐD K1-2. 
Anh Long vừa tung tin từ nhiệm 
thì nhiều bạn bè K1-2 kêu gọi 
nhau lập một quỹ tương trợ để 
mời anh chị Long-Dung sang 
Hoa kỳ chơi một chuyến. Quỹ 
này được gọi Quỹ Từ về hưu. 
Người nào muốn đóng góp, xin 
liên lạc với anh Trần Văn Chang 
K1 theo địa chỉ sau đây:  
Chang Tran 
6448 Loma Avenue 
Temple City 
CA 1780 USA 
tvc1945@yahoo.com 
 

5) Vào nhà thương như đi chợ 
Đọc trên diễn đàn Thụ nhân1-2, 
tin anh Nguyễn Văn Hiệp K2 ra 
vào nhà thương liên tiếp mấy 
tuần liền,  anh Lưu Văn Dân viết 
thư hỏi thăm. Anh Hiệp nhanh 
chóng trả lời: 
"Anh Dân rất thân mến. 
Rất cảm kích và xúc động trước 
lời thăm hỏi của anh. Xin tường 
thuật bệnh tình của tôi. Sau đêm 
giao thừa (19/2) khoảng năm 
phút thì tôi thở không ra hơi, phải 
hét thật to mới thành tiếng.Vào 
bệnh viện chẩn đoán:"Hở valve 
tim". Sau đó thì giải phẩu, repair 
lại van tim. Về nhà được vài bữa 
thì thấy khi đi tiểu có máu (blood 
in the urine) lại trở lại BV. 
Chẩn  đoán thận (kidney) bị suy, 
chỉ còn hoạt động 20%.  
Thấy khá khá, bác sĩ cho về. Một 
tuần sau lại nói không ra hơi, 
phải hét lên như bò rống, lại còn 
lạnh run như sốt rét. Lại trở vào 
BV. Chẩn đoán : có nước trong 
phổi (liquid in the lung) và thận 
nhiễm trùng. Bác sĩ cho đục một 
lổ bên sườn phải, thọc một ống 
vào phổi để hút nước.Tỉnh dậy thì 
thấy mọi việc đã rồi . Hai tuần 
sau xuất viện vì nước trong 
phổi đã rút hết và thận hoạt động 
30%. 
Gần tuần nay đi tiểu thấy đau và 
stream không mạnh như trước. 
Hiện tại thì nhỏ tửng giọt, đau 
buốt vô cùng. Đáng lý phải vào 
BV tuần vừa rồi nhưng Bảo Hiểm 
Y Tế đến 1/7 mới có hiệu lực, 
đành uống thuốc cầm cự nếu 
không, làm sao trả tiền BV cho 
nổi ! 
Anh Dân thân mến. 
Kinh nghiệm cho thấy bất cứ 
bệnh nào mà phải giải phẩu thì 
khi phục hồi chỉ còn 80%. Khi 
mình lớn tuổi, sức đề kháng 
(anticorps) yếu thì bệnh kéo theo 
bệnh.  
Một lần nữa,chân thành cám ơn 
về những lởi thăm." 

Hiệp” 

...tin tức đó đây 
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6) Ngàn Lời Khôn Ngoan 
Anh Nguyễn Minh Tuấn K1 và 
VK gửi tặng Lưu Văn Dân cuốn 
sách Ngàn Lời Khôn Ngoan, tập 
1 Tình Yêu. Khổ sách là 
20.5x20.5 cm, bìa cứng, dày hơn 
200 trang. Những lời khôn ngoan 
này soạn từ Anh ngữ và dịch ra 
Việt ngữ, được đánh số từ 1 đến 
1000 danh ngôn của nhiều tác 
giả.  
Anh Tuấn đang chuẩn bị xuất 
bản: 
Tập 2: Cuộc sống 
Tập 3: Thành - Bại 
Tập 4: Kinh Thương 
Theo lời anh Nguyễn Thăng 
Long thì giá vốn sách Ngàn Lời 
Khôn Ngoan của anh Nguyễn 
Minh Tuấn là 60 000 đồng/một 
cuốn. Số sách anh in ra là 1 000 
cuốn. Như vậy anh Tuấn đã chi 
60 000 000 đ. Anh Tuấn dành ra 
100 cuốn để tặng bạn bè. Nhưng 
anh chưa biết phải bán bao nhiêu 
một cuốn để lấy lại vốn. 
 
7) Chuẩn bị Ngày Truyền Thống 
Sáng ngày 5/7, Ban Đại diện Thụ 
nhân Việt nam đã tổ chức họp 
cùng các đại diện khoa khoá với 
nội dung sau; 
- Báo cáo tình hình hoạt động 6 
tháng đầu năm 2015 và chương 
trình làm việc sắp đến. 
- Bàn việc tổ chức họp mặt 
Truyền thống Thụ nhân 2015. 
Sau khi bàn bạc, các đại diện TN 
dự họp đều đưa ý kiến nên tiếp 
tục tổ chức tại Đàlạt ngày Truyền 
thống cuối năm 2015. Các anh 
chị cho rằng việc tổ chức tại 
Đàlạt năm vừa rồi rất thành công 
giúp gắn kết tình Thụ nhân ngày 
thêm sâu đậm. 
Sau khi thảo luận, tất cả đi đến 
kết quả là bầu anh Phạm Viết 
Chấn K10 tiếp tục tổ chức tour 
Sàigòn-Đàlạt và Thánh lễ tưởng 
niệm Cha Viện trưởng Nguyễn 
Văn Lập, cũng như gala Truyền 
thống Thụ nhân 2015. 
Tour Sàigòn-Đàlạt gồm 3 ngày 

19,20,21/12/2015. Ngày chúa 
nhật 20/12 sẽ tổ chức Thánh lễ 
vào buổi sáng và tiệc gala buổi 
tối. Chương trình và địa điểm sẽ 
được thông báo sau. 
Sáng chúa nhật 23/12 tại nhà 
nguyện Bình Triệu, Thủ Đức, sẽ 
tổ chức tĩnh tâm và lễ giỗ Cha 
Viện trưởng. 
 
8) Vinh danh Nguyễn Hồng Anh 
Đầu tháng 6, anh Nguyễn Tâm 
Trực K6 cho bạn bè Âu châu biết 
rằng anh Nguyễn Hồng Anh đồng 
môn đồng 
khoá sẽ 
sang Âu 
châu du 
lịch vào 
tháng 7. 
Bản tin số 
15 ra hồi 
t h á n g 
5/2014 có 
đăng một tin tức của bắc Cali 
trang 17, giới thiệu về anh. Đầu 
năm 2014 anh đã tặng DUACT  
những CD anh thực hiện để tài 
trợ Quán cơm Nụ Cười 3 ở 
Sàigòn. 
Vào ngày 30/4 năm nay, anh tổ 
chức trong toà soạn Ti Vi Tuần 
san (TVTS) một buổi lễ ra mắt 
CD 4 tựa là Boat People Dance 
https://www.youtube.com/watch?
v=wGt8g_7EOas trước 50 quan 
khách Úc Việt gồm các dân biểu 
liên bang, tiểu bang và các thị 
trưởng thành phố. Xin mời các 
bạn vào youtube để nghe và xem 
video anh hát bài Hòa Bình Lừa 
Dối. 
Rất tiếc là trong chuyến Âu du 
này, Hồng Anh đi thăm Đức, Áo, 
Tiệp, Hoà Lan mà không ghé 
Paris để chúng ta tiếp đón. Anh 
vừa là nhạc sĩ vừa là nhà báo. 
Anh thường viết trên TVTS. 
Chuyến du lịch này giúp anh có 
tài liệu để viết báo, và như anh 
nói, nếu gặp được bạn bè Thụ 
nhân thì càng hay, càng có thêm 
đề tài để viết. 

9) Đại hội Thụ Nhân 2016 
Anh Trần Tấn Thành K6 vừa 
thông báo một tin sốt dẻo: Đại 
hội Thụ nhân Thế giới 2016 sẽ 
được tổ chức tại nam Cali vào 
tháng 10/2016. Tuy nhiên đây chỉ 
là chương trình tạm thời vì chưa 
có Ban Tổ chức chính thức. Dưới 
đây là vi thư của anh Thành 3T : 
“Các bạn thân mến, 
 
ĐHTNTG2016 đuợc dự định tổ 
chức trong khoảng thời gian từ 
Oct 3 cho đến Oct 13, 2016 với 
chương trình tạm thời được để 
nghị như sau: 
Oct 3 - 5 
-- Du ngoạn Vegas/GrandCanyon 
hoặc Yosemite/SanFrancisco 
Oct 6 
-- Du ngoạn San Diego 
Oct 7 
-- Họp mặt riêng mỗi khoá 
Oct 8 
-- Đêm Nhạc thính phòng 
Oct 9 
-- Đêm Tiệc Gala/Dạ Vũ 
Oct 10 - 14 
-- 4 Đêm Carnival cruise  
 
Chi tiết chương trình của Đại Hội 
sê được thông báo bởi Ban Tổ 
Chức (DHTNTG-BTC) sau khi 
Ban Tổ Chức Đại Hội được thành 
lập và hoạch định chương trinh 
chính thức  trong những ngày 
tháng sắp tới. 
Chân thành cám ơn Thụ Nhân Uć 
Châu đã nhường lại vinh dự tổ 
chức đại hôi cho Thụ  Nhân Nam 
Cali. 
Mong được găp lại tất cả các bạn 
vào ngày  ĐHTNTG năm 2016. 
Đính kèm poster lưu niệm của 
chuyến Thụ Nhân cruise trong kỳ 
ĐHTNTG được tổ chức vào năm 
2000 để các bạn xem cho vui.  
Thân chào,  
Thay mặt Ban Tổ Chức tạm thời 
Trần Tấn Thành » 
 
 

...tin tức đó đây 

Anh Nguyễn Hồng Anh 
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Tin Âu châu 
 
1) Báo Doanh Nhân phỏng vấn 
Đinh Hùng 
Gần đây tờ nguyệt san Doanh 
Nhân Sài gòn xuất bản tại Việt 
nam, đã phỏng vấn anh Đinh 
Hùng K1 về quá trình hoạt động 
của anh. 

Thụ nhân Âu 
châu  thường biết 
đến anh  Hùng là 
một người hăng 
say làm kinh 

doanh, đã từng mở 
nhà hàng có nhạc 

cuối tuần ở Pháp và 
Việt nam. Hiện nay tại Paris anh 
có một tiệm ăn và một hãng du 
lịch ở quận 13. Tiệm ăn tên Suave 
do chị Xuân quán xuyến, còn anh 
Hùng điều hành hãng du lịch 
Tangka Voyages. 
Cảm thấy công việc làm ăn bên 
Tây đã ổn định, phát đạt, anh nẩy 
ra sáng kiến mở một trường đào 
tạo nhân lực cho ngành du lịch và 
nhà hàng. Anh hợp tác với  công 
ty Vatel của Pháp và chọn trường 
Đại học Hoa Sen ở Sài gòn để 
huấn luyện và nâng cao phẩm chất 
của ngành du lịch Việt nam. 
Chương trình giáo dục hoàn toàn 
bằng tiếng Anh và gồm lý thuyết 
lẫn thực hành. Đây là một mô 
hình đào tạo hoàn toàn mới mẻ 
đối với Việt nam. 
Ngoài ván đề kinh doanh, anh 
Hùng còn lao mình vào công việc 

xã hội. Cách đây gần 3 năm, anh 
đã khởi xướng và thành lập Phong 
Trào Công Dân Pháp gốc Việt 
(Mouvement des Citoyens Fran-
çais d'Origine Vietnamienne) để 
giúp đỡ người Việt, nhất là giới 
thanh niên, hội nhập và gây ảnh 
hưởng trong xã hội Pháp. Làm 
việc này, anh cũng " muốn nhắc 
nhở , đôn đốc các bậc cha mẹ 
cùng thực hiện việc giáo dục văn 
hoá và lịch sử cho con cháu mà 
trước hết là ngôn ngữ mẹ đẻ." 
 
2) Nhận sách và DVD 
Anh Nguyễn Quốc Khánh K1 
sang tới Pháp đã vội gọi cho Lưu 
Văn Dân để trao sách Ngàn Lời 
Khôn Ngoan của anh Nguyễn 
Minh Tuấn gửi tặng, cùng với 10 
DVD về Hội Ngộ 50 năm mà anh 
Nguyễn Thăng Long đã tận tâm 
gói ghém, chỉnh sửa, hoàn 
thành.Trả lời thư của Lưu Văn 
Dân, anh Long viết: 
Thân gửi anh LV Dân, 
Cám ơn anh đã báo tin nhận được 
disc và sách của anh Tuấn.Tôi sẽ 
báo cho anh Tuấn ngay. 
Tuy nhiên cũng mong anh giúp tôi 
(nhu đã nhờ trong mail trước) gửi 
tặng disc đến các bạn sau: 
1. LV Dân, 
2. Lê Đình Thông, 
3. Nguyễn Thị Thương, 
4. Từ Thị Hoàng, 
5. Nhờ chuyển cho TL Kim. 
6. Hoàng Chí Minh, 
còn lại tùy nghi sử dụng. 
Thực tế trong lòng tôi chỉ nghĩ 
đến các bạn đã bỏ công sức nghĩ 
và lo cho bạn bè nhiều... Riêng 
tặng chị Hoàng vì chị Hoàng rất 
tha thiết muốn về tham dự HN 
50 như chị đã hứa khi lần trước 
về VN với tôi.  
Vài hàng tin anh hay. 
Thân chào 
ngtl 
 
3) Đi thăm Trần Văn Bảng 
Ngày 21/5, sau chầu ăn uống ở 
nhà hàng 3 Miền, quận 13, anh 
Lày A Mản VK hỏi thăm anh 

Khoát về sức khoẻ anh Bảng. 
Tưởng là Mản đã quen biết anh 
Bảng từ lâu, anh Khoát nhận lời 
chở anh Mản và anh Trương Văn 
Bảo CTXH1 và VK đi thăm anh 
Bảng K9. Chị Nguyễn Ngọc 
Thương cũng đòi đi theo. Thế là 4 
người trực chỉ Créteil. 

Đáng lý ra mọi người gặp anh 
Bảng ở tiệm ăn, nhưng anh đã hẹn 
với bác sĩ nên anh đành thất hẹn. 
Anh tỏ ra rất vui khi được gặp lại 
bạn bè, mặc dù đây là lần đầu tiên 
anh gặp Mản và Bảo. 
Sau cuộc viếng thăm anh Bảng, 
Khoát mời ba người về nhà chơi 
tới tối. 
 
4) Cha Jean Maïs vào nhà thương 
Trong buổi ăn tối tiếp đón anh chị 
Phạm Văn Lưu, Giáo sư Lâm 
Thanh Liêm báo tin cha Jean 
Maïs không đến được vì phải vào 
nhà thương. Tháng trước cha đã 
nhập viện vì vấn đề tim, lần này 
phải vào điều trị tiểu đường đang 
biến chứng. Qua điện thoại cha 
nói nhà thương không cho cha đi 
ra dù là để về nhà lấy quẩn áo. 
Nghe vậy, anh chị Lưu-Thanh rất 
buồn vì anh chị không còn thì giờ 
đi thăm nữa. 
Được biết cha MaÏs vào cuối thập 
niên 60 của thế kỷ trước, đã làm 
lễ thành hôn cho anh chị Lưu trên 
Dalat. Lúc đó cha đang dạy Pháp 
văn trong trường Văn khoa Dalat, 
anh Lưu làm Chánh văn phòng 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
 

Xem tiếp trang 20 

Thăm anh Bảng  


