
  

 

N gười mình có câu «Cơm 
cha, áo mẹ, công thầy » hay 

là câu « Mồng một tết cha, mồng 
hai tết mẹ, mồng ba tết thầy ». Cái 
tinh thần tôn sư trọng đạo đó đã 
có từ bao nhiêu đời nay trên đất 
nước chúng ta trước năm 1975. 
Sau cha mẹ là các thầy giáo, cô 
giáo, những người đã tận tụy hy 
sinh dạy dỗ cho 
chúng ta được nên 
người, nhất là những 
thầy cô giáo ở vùng 
sâu, vùng xa, những 
nơi đèo heo hút gió 
với các em học sinh 
nghèo xác xơ. Thầy 
đã nghèo mà gia đình 
trò lại cũng khố rách 
áo ôm. Bữa đói bữa 
no vậy mà vẫn cố 
gắng dạy cho các em được chữ 
nào hay chữ đó. Biết bao nhiêu là 
chuyện vui cũng có mà buồn cũng 
có giữa tình thầy và trò trong xã 
hội Việt-Nam. Cho nên chúng ta 
dầu ở bậc tiểu học, trung học hay 
đại học, chúng ta bao giờ cũng 
biết ơn và cũng không bao giờ 
quên các thầy cô giáo của chúng 
ta. Và để tiếp nối cái truyền thống 
tốt đẹp đó thụ nhân Paris tết năm 
nào cũng cố gắng tổ-chức một bữa 

tiệc trước là để chúc tết quý thầy 
cô, sau là để anh chị em có dịp 
gặp nhau uống ly rượu mừng xuân 
dầu là xuân trên đất khách quê 
người. 
Gọi là quê người nhưng thực tế 
chứng minh đây là mảnh đất cho 
chúng ta dung thân và đây cũng là 
quê hương thứ hai của chúng ta 

đấy. Sống tự do ở đây 
và có lẽ chúng ta cũng 
sẽ gửi nắm xương tàn 
nơi đây. Vì quê hương 
yêu dấu của chúng ta 
đã lọt vào tay của 
những kẻ độc ác tàn 
bạo vô cùng. Không 
biết họ có xấu hổ 
không khi thấy cả thể 
giới bùi ngùi xúc động 
trước sự ra đi vĩnh 

viễn của ông Nelson Mandela, 
một người da đen chỉ vì tranh đấu 
chống chế độ kỳ thị chủng tộc 
(apartheid) cho dân tộc ông mà 
phải bị hành hạ tù đày suốt 27 
năm trời, tưởng phải bỏ thây nơi 
ngục tối. Thế mà khi được bầu 
làm tổng thống da đen đầu tiên 
của Nam Phi ông đã kêu gọi xoá 
bỏ hận thù, hòa hợp dân tộc, da 
trắng cũng như da đen tay trong 
tay cùng góp sức xây dựng tổ 

Thụ      Nhân 
BẢN TIN CỦA HỘI ÁI HỮU ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT TẠI ÂU CHÂU 
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Lời nhóm biên soạn 
Tháng 10 vừa qua, nhiều anh chị 
Thụ nhân khắp nơi đến Paris 
tham dự cuộc họp mặt mùa thu, 
đã ghi lại nhiều kỷ niệm cũng 
như hứa hẹn hợp tác thường 
xuyên trong sự thực hiện Bản 
tin. 
Nhóm Biên soạn xin ghi nhận và 
chân thành cảm tạ các anh chị 
dốc lòng ủng hộ để công việc 
nhỏ bé này tiếp tục tồn tại. 
Đầu năm dương lịch, xin kính 
chúc quý thầy cô và quý anh chị 
được an khang trường thọ và 
một năm 2014 nhiếu sức khoẻ, 
vạn sự cát tường. 
Bài vở và tin tức xin gởi về: 
thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@dbmail.com 

Trong số này: 
Thư chúc Tết Giáp Ngọ 2014 

Nguyễn Minh Khôi 
Bóng nêu trời cũ (thơ) 

 Ngô Bích Ngọc 
Đôi lời tâm sự 

 Nguyễn Minh Khôi 
Tổng kết tài chánh 
 
Bình minh Thụ Nhân (thơ) 

 Lê Đình Thông 
Paris thu 2013 

 Trần Văn Nho 
Một chút tâm tình 

 Phan Thạnh 
Nhớ về Đà Lạt (thơ) 
Vĩnh biệt Mandela (thơ) 

Lê-Thân Hồng-Khanh  
TTM: Suối nhạc bốn mùa 

 Lê Đình Thông 
Bạn cũ 

 Trương Văn Bảo 
Mưa xứ Huế và Quang già cơ 

 Mai Kim Đỉnh 
Gia chánh 

Thụ Nhân B  
Tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 3 
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ba mươi vài năm lẻ, 
vẫn đón Tết trời xa  
viết bài thơ khai bút  

loanh quanh nỗi nhớ nhà !  
 

tôi yêu trời tháng chạp , 
ngày đông lũ lụt qua ... 
sắc trời xanh bãng-lãng 

tơ mành mây xa xa . 
 

ruộng đồng thơm mùi lúa , 
hương hoa cau đậm đà  
ngoài sân bà phơi thóc , 
ông sơn lại hiên nhà . 

 
ngày hăm ba tháng chạp  
đưa ông Táo nhà nhà  
áo quần và bánh mứt... 
cầu mưa thuận gió hòa  

 
chợ hoa mùa tháng chạp 
đua khoe sắc khoe hương  

màu hoa chen sắc áo , 
đông vui ngợp phố phường  

 
tuổi thơ trong nao nức 

dường như lớn hẳn lên , 
giúp mẹ làm bánh mứt... 
ngày mai lễ bãi trường !  

 
và ngày tôi mong đợi , 

30 Tết đến rồi !  
sẽ được nhìn ngoài ngõ , 
bóng nêu lộng gió trời . 

 
mẹ tôi đi chợ sớm, 
bà tôi cũng dậy rồi  
đang sửa sang lễ vật 
cúng tạ ơn đất trời . 

 
bàn thờ đầy mâm cỗ , 

ông thắp nhang lạy mời : 
gia tiên về xum họp  

cùng con cháu trên đời ... 
 
 
 

chiều 30 đốt pháo  
đón chúa xuân vào nhà 
bao ưu  phiền nếu có , 

theo năm cũ bước qua ! 
 

bà tôi đón ông Táo  
trở về từ cõi trời 

mang theo điều may mắn  
như đợi mong của người ?!  

 
ông trồng nêu đón Tết 
có chùm lá trên đầu , 

khánh sành khua trong gió  
xua hồn ma quỷ sầu ! 

 
bóng nêu cao chót vót , 
soi bóng dưới lòng ao  

chùm lá đùa vơ vẩn 
cùng gió xuân lao - xao  

—- 
với tôi là biểu tượng 
của cái Tết làng quê  

bóng nêu không thể thiếu  
hồn quê hương tìm về ... 

 
những ngày xuân thơ dại  
biền biệt lạnh lùng đi ... 
trên thời gian đôi cánh , 

nay ta còn lại gì ??? 
 

đón xuân không tiếng pháo , 
thiếu bóng nêu trên đầu ,.. 

sương mù và gió lạnh  
tuyết giăng trắng nỗi sầu ... 

 
vẫn những là bánh mứt 

và hoa thắm muôn màu ... 
ngụm trà sao chợt đắng  
hồn xuân cũ nơi đâu !? 

 
bóng nêu thời thơ ấu , 

còn đứng giữa làng quê ??? 
ngày đầu xuân mưa bụi , 

lung linh bóng ngoại về !!! 
 
 01/2014 

ngô bích ngọc   
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quốc. Đấy! một người da đen đã 
bị người da trắng hành hạ gần 
nửa cuộc đời mà khi có quyền 
lực trong tay lại vẫn trọng dụng 
người da trắng, không hận thù, 
không chém giết, không học tập 
cải tạo tư tưởng, không có vùng 
kinh tế mới, không cướp bóc tài 
sản của người da trắng đã đầy 
đọa đồng bào ông suốt cả thế 
kỷ. 
Thấy người lại nghĩ đến ta. Ta 
mang cùng giòng máu. Ta vẫn 
tự hào có những bốn ngàn năm 
văn hiến, một dân tộc anh hùng 
đã đánh cho hai cường quốc 
đầu sỏ thế giới phải cuốn gói bỏ 
chạy. Vậy mà khi thống nhất 
đất nước thì ta lại giết ta. Giết 

bằng mọi thủ đoạn độc ác làm 
cho biết bao nhà tan cửa nát, 
gia đình ly tán, xã hội đảo điên. 
Chẳng ai còn tin ai dầu là 
những ngưòi bà con ruột thịt. 
Ta thật sự không bằng một tý 
của người da đen dầu họ chẳng 
có ngàn năm văn hiến nào cả. 
Và nhờ sự anh minh sáng suốt 
của đảng và nhà nước, của đám 
người rừng nắm chính quyền mà 
ngày nay có những bốn triệu 
người việt-nam ăn tết ở hải 
ngoại. Sau gần 39 năm, hận thù 
vẫn tràn lan, làm sao có thể hoà 
hợp được với những người cộng 
sản ác độc, dối trá từ trên xuống 
dưới. 
Lại một năm nữa trôi qua, buồn 

vui lẫn lộn. Quý-Tỵ  ra đi, Giáp-
Ngọ lại tới. 
Trước thềm năm mới, thay mặt 
ban chấp hành, chúng tôi xin 
kính chúc quý thầy quý cô được 
trường thọ, thân tâm an lạc, vui 
vẻ đón xuân với các con các 
cháu các chắt. Thân chúc các 
anh chị Thụ nhân và toàn gia-
quyến được vạn sự an lành, 
được mọi điều như ý, làm ăn 
phát đạt, sức khỏe dồi dào, gia-
đình hạnh phúc. 
Hy vọng năm Giáp Ngọ cũng là 
năm mà dân tộc Việt-Nam được 
thực sự ấm no, tự do hạnh phúc. 
 

Nguyễn-Minh-Khôi. 

...Chúc Tết 

Tổng kết tài chánh 
31/12/2013 

 
 Kết số ngày 31/12/2012 €1792,05 

Thu   
Niên liễm 2013 €750,00  
Tương Trợ €1.075,00  
Sách €50,00     

Tổng số thu €1.875.00 €1.875,00 
Chi   

Bản tin €283,15  
Phân ưu (anh Kinh, thân phụ chị Minh Châu, thân mẫu 
anh Điển) €390,00  
Họp Bạn Mùa Thu €209,00  
Linh tinh €3,8  

Tổng số chi €885,95 €885,95 
Kết số ngày 31/12/2013 €2.781,10 

Tương trợ: 
GS Lâm Thanh Liêm, GS Trần Văn Ngô, Lê Thạch Trúc, Hoàng Chí Minh, Từ thị Hoàng, 
Thạch Lai Kim, Phan Thạnh, Thụ Nhân Paris 
 
Niên Liễm 
Trần Văn Bảng, Trần Thị Châu, Nguyễn Khánh Chúc, Lưu Văn Dân, Thân Văn Điển, Châu 
Thị Ngọc Điệp, Từ thị Hoàng, Trần thị Kim Hồng, Đinh Hùng, Nguyễn Văn Huy, Trần Thị Liên 
Hương, Phạm Trọng Khoát, Nguyễn Minh Khôi, Thạch Lai Kim, Hồng thi Kim Lan, Hoàng Chí 
Minh, Chu Nguyệt Nga, Đoàn Trần Nghị, Ngô Thị Bích Ngọc, Trần Văn Nho , Nguyễn Tấn 
Quốc, Hứa Huệ Sang, Nguyễn Tấn Sinh, Lê Đình Thông, Nguyễn Ngọc Thương, Huỳnh 
Phương Thúy, Lê Thạch Trúc, Nguyễn Tấn Trung, Đỗ Thị Tuyết, Nguyễn Văn Vĩnh 
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T iết trời Bergen đã sang 
thu, lá cây cũng đã và 

đang trở màu vàng, sắp sửa 
xa lìa cành... Tháng này bầu 
trời thường âm u, gió thu lành 
lạnh, có lúc thổi mạnh đến 
buốt da thịt. Mưa thu theo đó 
cũng rỉ rả rơi đều nhịp. Rời 
thành phố dù Bergen trong 
niềm vui và lòng mong chờ là 
sẽ được đón mùa thu Paris 
trong nắng vàng đẹp, ấm áp 
hơn... Đáp chuyến bay của 
hãng hàng không Norwegian, 
chúng tôi đến phi trường Orly, 
Paris vào buổi tối hôm 9 tháng 
10. Được một gia đình thân 
hữu đón và đưa về tư gia. 
Đúng như mong chờ, ngay 
ngày hôm sau trong nắng thu 
đẹp và ấm áp chúng tôi được 
đưa đi thăm viếng France 
Miniature, công trình gồm toàn 
những danh lam thắng cảnh 
của nước Pháp được thu nhỏ 
lại bằng những mô hình trông 
đẹp sắc sảo . Trong lúc mải 
mê ngắm nhìn một cách thích 
thú, ghi những hình ảnh đẹp 
vào ống kính, rồi bỗng nhiên 
chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau 
thì trời bắt đầu trở gió lạnh, 
nên chúng tôi phải hối hả xem 
vội, chụp ảnh các thắng cảnh 
thật nhanh. Dù vậy chúng tôi 
rất tiếc không thể thưởng thức  
hết được cả một công trình 
thật qui mô, mỹ thuật được 
tạo nên tại đây. Cuối cùng 
chúng tôi phải ra về trong 
niềm luyến tiếc và xin hẹn trở 
lại vào một dịp khác... 
Hai ngày sau đó, do sự thu 
xếp trước từ Na Uy của hai 
cháu Huy và Khoa, con trai 
của chúng tôi, vì muốn tạo sự 
ngạc nhiên cho bà chị cùng vị 

phu quân nhân ngày sinh nhật 
thứ 70, nên chúng tôi có cuộc 
họp mặt gia đình riêng tại 
khách sạn ....  
Và rồi ngày chủ nhật 13.10, 
ngày mà hai đứa chúng tôi 
mong đợi đã đến. Các Thụ 

Nhân Paris đã thu xếp, tổ 
chức được một buổi họp mặt 
mùa thu. Thế là hai cánh chim 
Thụ Nhân lạc đàn từ vùng trời 
Bắc Âu giá lạnh hân hoan đến 
địa điểm họp mặt tại nhà hàng 
Le Santal thuộc khu vực 
Opera, ngay trung tâm phố 
Paris. Chủ nhân chính là chị 
Lê Thạch Trúc, một Thụ Nhân 
thuộc khóa 1 CTKD của Viện 
Đại Học Đà Lạt. Hôm đó 
chúng tôi đến sớm, từ ngoài 
đường lộ bước vào hành lang 
dẫn đến cửa nhà hàng Le 
Santal. Trong lúc chúng tôi 
đang ngắm nhìn nét đẹp của 
lối trang trí mặt tiền nhà hàng 
thì từ bên trong hai chị Trúc 
và Thương tươi cười, niềm nở 
ra đón chào và mời chúng tôi 
vào. Sau những lời chào, 

thăm  hỏi nhau, chúng tôi lần 
lượt được hai chị giới thiệu 
một vài anh chị đã có mặt. 
Thế là từ đó trong tình thân 
Thụ Nhân, chúng tôi được dịp 
tay bắt mặt mừng, chào thăm 
hỏi các anh chị em từ kẻ đến 

trước cho đến người tới sau. 
Đặc biệt hôm đó có sự hiện 
diện của thầy cô Lâm Thanh 
Liêm và thầy cô Trần văn 
Ngô. Trong khung cảnh đẹp 
và ấm cúng bên trong Le 
Santal, tình thầy trò Thụ Nhân 
có được cơ hội thăm hỏi, hàn 
huyên, trao đổi vài mẩu 
chuyện xưa nay. Tôi vẫn còn 
nhớ thầy Liêm phụ trách lớp 
chúng tôi thuộc khóa 4, môn 
Địa Lý Kinh Tế trong năm thứ 
hai. 
Sau đó theo chương trình đã 
định trước, anh chủ tịch Phạm 
Trọng Khoát trong cung cách 
từ tốn đã ngỏ lời chào mừng 
quí thầy cô cùng tất cả quí 
anh chị em hiện diện. Nhân đó 
anh xin mọi người cùng tưởng 
nhớ đến quí cha viện trưởng, 

Trần Văn Nho 

Xem tiếp trang 5 

Thụ Nhân Âu Châu trước nhà hàng Le Santal 
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quí thầy cô, sư huynh Nguyễn 
văn Kế cùng các anh chị em 
Thụ Nhân các khóa đã qua 
đời... 

Những Thụ Nhân có mặt ngày 
hôm đó đều trầm trồ khen tài 
khéo của chị Trúc qua nhiều 
món ăn cùng nghệ thuật trưng 
bày trên bàn ăn với chậu hoa 
đẹp cùng 2 chữ Thụ Nhân 
được kết bằng những cánh 
hoa hồng đỏ tươi. Rồi thì “ Có 
thực mới vực được đạo “, thế 
là chủ nhân lên tiếng mời quí 
thầy cô cùng thân hữu tất cả 
cùng “ xơi “. Các môn sinh từ 
đó, hết người này đến người 
nọ có dịp lo cho thầy cô được 
ấm lòng. Riêng những môn 
sinh của quí thầy thì cũng vừa 
“ xơi “ vừa “ ba hoa “ những 
chuyện về trời trăng mây gió... 
Thật đúng là vừa vui miệng lại 
vừa ấm áp bao tử nữa. Còn gì 
quí bằng và sung sướng hơn. 
Làm gì thì làm, với Thụ Nhân 
Paris thì món ăn tinh thần 
không thể thiếu được. Thế là 
cả nhóm được chủ nhân mời 
xuống tầng dưới để bắt đầu 
chương trình văn nghệ “ live “ 
với sự điều khiển của anh Lưu 
văn Dân thật sinh động. 
Chương trình gồm nhiều tiết 
mục, đơn ca, tốp ca, vọng cổ, 

biểu diễn đàn tranh..., và đặc 
biệt không thể thiếu tiếng đàn 
guitar lả lướt của anh Long. 
Qua nhiều bản tin Thụ Nhân 
Âu Châu, chúng tôi đã được 
nghe nói đến giọng hát của 
anh Lưu văn Dân, bây giờ 
chúng tôi mới thật sự được 
thưởng thức giọng hát thật ấm 
và truyền cảm của anh qua 
bài “Paris, còn nhớ hay quên “ 
Trần Thụy Minh phổ thơ Phạm 
Ngọc, rồi chị Thu Hương, ca 
sĩ chuyên nghiệp của Paris, 
tuy không được khỏe ngày 
hôm đó, cũng nhiệt tình giúp 
vui với hai ca khúc, đặc biệt 
bài “Gái xuân“ được vài chị 
yêu cầu chị Thu Hương hát 
tặng. Với tài năng sẵn có, anh 
Phan Thạnh đến từ Hoa Kỳ đã 
cống hiến cho mọi người một 
bài vọng cổ “Tâm tình viễn xứ” 
do chính anh sáng tác, nhắc 
lại kỷ niệm năm xưa  khi anh 
cùng các tân sinh viên khóa 1 
CTKD bước chân vào VĐH 
Đà Lạt. Đặc biệt bài hát cũng 
nói lên mối chân tình, yêu 
thương của những Thụ Nhân 
Đà Lạt, giữa cha Viện trưởng 
cùng quí thầy và các sinh viên 
theo học. Một điều thật ngạc 
nhiên khi chúng tôi được anh 
Dân giới thiệu chị Mỹ Vân, 
phu nhân của anh Phạm 
Trọng Khoát giúp vui 3 bài với 
tiếng đàn tranh thánh thót, 
nghe rất mùi tai. Qua tình 
khúc vang tiếng một thời “ Bên 
kia sông “, anh Thông cất lên 
tiếng hát trầm ấm, gián tiếp đã 
nhắc nhở mọi người nhớ đến 
một nhân tài Thụ Nhân, anh 
Nguyễn Đức Quang. Các 
giọng ca Paris như anh Đinh 
Hùng, chị Đào, chị Minh Châu 
cũng hăng hái tham gia giúp 
vui trong ngày hội ngộ mùa 
thu. Trong không khí văn nghệ 
thân tình và hào hứng, tuy 
không có chất giọng tốt, hai 
chúng tôi cũng tham gia với 
màn đơn ca và tốp ca. Đặc 

biệt hơn cả, thầy Ngô được 
mời lên, cũng góp phần giúp 
vui với bài “Cò lả“ được sự 
phụ họa nhiệt tình của mọi 
người. Rồi thì phu nhân của 
thầy, cô Từ Dung có chịu thua 
thầy đâu. Thế là “ Thu quyến 
rũ “ của cô nghe cũng thật 
quyến rũ và ru hồn người 
nghe lắm...  
Những giờ phút vui, thoải mái 
với chương trình văn nghệ 
qua thật mau, buổi họp mặt 
mùa thu Thụ Nhân được kết 

thúc trước hết với việc bầu tân 
ban chấp hành dưới sự điều 
khiển của thầy Ngô. Qua kinh 
nghiệm làm việc chung, anh 
Nguyễn Minh Khôi được vài 
anh chị chỉ định vào chức vụ 
tân Chủ tịch thay thế anh 
Phạm Trọng Khoát và được 
tất cả mọi người đồng ý vỗ tay 
tín nhiệm. Các chức vụ còn lại 
trong tân BCH sẽ được anh 
Khôi tự chọn để cùng cộng tác 
với anh lèo lái con thuyền Thụ 
Nhân Âu Châu. Ước mong 
sao thuyền được thuận buồm 
xuôi gió...  Sau hết là chút ít 
hương vị bánh, trà và cà phê 
trước khi từ giã, hẹn ngày tái 
ngộ, mọi người cũng không 
quên chụp hình lưu niệm... 
Lưu luyến chia tay quí thầy cô 
và các anh chị em, hai chúng 
tôi không quên lời cảm ơn chị 
Lê Thạch Trúc, chủ nhân của 
Le Santal về sự tiếp đón ân 
cần, niềm nở, rồi chào giã từ 
chị cùng với lời chúc sức khỏe 
và kinh doanh phát đạt ... 
À, do một sự tình cờ, tôi được 
biết chị Trúc ngoài tài kinh 

 
...Paris thu 2013 

Xem tiếp trang 8  
Thụ Nhân đồng ca 

Cô Từ Dung 
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Các anh chị em 
thân-mến, 
 
Hơn ba mươi 
năm trời sát 

cánh với các anh chị tôi chưa bao 
giờ đòi hỏi một chuyện gì với hội 
và cũng không bao giờ nghĩ là 
mình sẽ giữ một chức vị gì trong 
ban chấp hành cả vì tính tôi thích 
tự-do không muốn bị ràng buộc ? 
Nay các anh chị áp-dụng chiến-
thuật du kích lôi tôi ra làm chủ-
tịch mặc dầu tôi đã giải bày trước 
bá quan văn võ là muốn làm chủ-
tịch thì ít ra cũng phải có ba điều 
tối thiểu như sau : 
 
1/ Phải có khả năng. Như các anh 
chị đã biết, tôi học hành ấm ớ, 
chữ nghĩa lem nhem, ăn nói chập 
chững ngây ngô chẳng đâu vào 
đâu thì làm sao có thể đại-diện 
cho hội để tham-dự những buổi 
thuyết trình, giao-thiệp với các 
hội-đoàn bạn, tiếp-xúc với các 
anh chị Thụ nhân từ khắp phương 
trời tới Pháp. Đã vậy tôi lại không 
có đủ bản lĩnh để thuyết-phục hay 
hoà-giải các anh chị em khi có 
chuyện xích-mích để cho mọi 
người đều vui vẻ hòa-hợp với 
nhau. 
 
2/ Phải có sức khỏe. Không có 
sức khỏe thì làm sao có thể đưa 
đón bạn bè hay tham-dự những 
buổi hội-ngộ thân-mật. Tôi cũng 
lớn tuổi rồi, năm nay đã 74 tuổi. 
Cũng thấy mệt mỏi, hay quên 
trước quên sau. Mắt kém lái xe đi 
xa nhất là về đêm thì cũng ngại 
lắm.  
 
3/ Phải có thời giờ. Về hưu mà 
không có thời giờ thì cũng lạ. Mà 
sự thật là như vậy. Nhà tôi nuôi 
con chán bây giờ lại nuôi ‘ free’ 
những bảy đứa cháu. Đứa thì học 

nhạc, đứa thì học nhảy, đứa thì 
học võ. Chiều lại phải đón tụi nhò 
về cho chúng nó ăn uống chờ bố 
mẹ chúng tới. Chạy ngược chạy 
xuôi cũng bở hơi tai. Tôi tuy 
không ký ‘contrat’ với các con 
nhưng rồi cũng phải phụ với vợ 
một tay cho cửa nhà êm ấm, đâm 
ra cũng bận. 
Nay chuyện đã rồi. Các anh chị 
đã ‘hồ-hởi’ lôi tôi ra làm chủ-tich 
(Nghe hai tiếng chủ tịch tôi cũng 
thấy ớn lắm). Đã ngồi lưng cọp 
thôi thì cứ nhắm mắt tới đâu hay 
đó.  
Dầu biết sẽ có rất nhiều khó khăn 
và làm việc hội là ‘ăn cơm nhà đi 
vác ngà voi’ nhưng tôi tin tưởng 
vào sự giúp đỡ đầy thiện-chí của 
toàn thể các hội viên, nhất là 
những lời hứa hẹn của các anh chị 
đã từng có chân trong ban chấp 
hành những nhiệm kỳ trước là sẽ 
tiếp tục tham gia cùng gánh vác 
chung công việc hội.  
Lẽ dĩ nhiên là ban chấp hành mới 
sẽ cố gắng thực-thi những mục 
tiêu chính của hội là bảo tồn và 
phát huy tinh thần đại học Dalat, 
thắt chặt tình tương thân tương ái 
giữa TN với nhau qua những buổi 
sinh-hoạt thông thường như thăm 
viếng những người đau ốm, 
phúng điếu những gia-đình có 
tang lễ, vấn an các thầy cô, tiếp 
đón các đồng môn TN từ xa tới 
không phân biệt khóa nào hay 
phân khoa nào, tổ-chức những 
buổi hội-ngộ, những bữa tiệc tất-
niên/ tân-niên, cố gắng ra đều 
Bản Tin để giữ mối giây liên-lạc 
thân thiện với các anh chị em TN 
khắp năm châu mặc dầu tài chánh 
rất eo hẹp. Nếu có dịp thuận lợi 
và có phương-tiện thì chúng ta 
cũng sẽ cố gắng hợp tác với chính 
quyền địa phương và các cộng 
đồng nơi mình đang sống để gây 
thiện cảm và tình thân-hữu giữa 

người Pháp và người Việt chúng 
ta. 
Và trong tinh thần đó tôi thiết-tha 
kêu gọi sự giúp đỡ tận tình của 
các anh chị. Thầy Ngô cũng đã 
nhắc đi nhắc lại nhiều lần hôm 
bầu cử là « mỗi người phải có 
một tý trách-nhiệm đối với hội ».  
Tôi xin thành thật cám ơn. 
 

Thân ái. 
Nguyễn-Minh-Khôi 

Bình Minh Thụ Nhân 
  

 

 

 
trèo lên con dốc buổi bình minh 
dốc xa Minh Mạng chợ Hòa Bình 
dốc gần Phù Đổng lên trường học 
vun sới Thụ Nhân suốt học trình 

  
hoa đào thắm nở khắp lối đi 
trên má cô em lúc xuân thì 

nhịp cầu son đỏ ngoài thư viện 
từ lúc khai trường đến khóa thi 

  
văn phòng Đôn Hóa lối hai bên 

Thụ Nhân hun đúc những người hiền 
ngôi nhà Viện trưởng luôn Hòa Lạc 
nguyện đường Năng Tĩnh suối ơn 

thiêng  
Kiêm Ái, Bình Minh đại học xá 

Minh Thành, Tri Nhất giảng đường 
xưa 

Hội Hữu, Thượng Hiền và Đôn Hóa 
ê a đèn sách mấy cho vừa 

  
Thụ Nhân xanh lá quanh năm học 
xanh mãi xanh hoài đến trăm năm 

châm ngôn Thụ Nhân trồng cực nhọc 
cùng nhau siết chặt dải đồng tâm. 

Lê Đình Thông 
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P aris,Pháp là “bến nước” 
thứ ba trong cuộc hành 
trình Châu Âu mùa thu 

2013 của chúng tôi: Phan Thạnh, 
bà xã và con gái út. Gặp gỡ Thụ 
Nhân Âu Châu trong buổi họp 
mặt ngày Chúa nhật 13 tháng 
10/2013. Biết nói gì đây? kể lại 
cuộc hành trình? Nhiều bạn Thụ 
Nhân đi trước đã viết nhiều rồi 
(mấy ngày ở Paris tôi đã đọc hết 5 
bản tin Thụ Nhân Châu Âu mà tôi 
có), nhưng dù sao thì cũng phải 
có vài hàng gọi là một chút tâm 
tình khi gặp gỡ bạn bè viễn xứ 
vậy. 
   -Thứ nhất, về Thụ Nhân Âu 
Châu, xin nói ngắn gọn mấy chữ, 
nhưng là cảm nhận chân thật tự 
đáy lòng: trung thực-ấm áp, chân 
tình.Và cái sung sướng của Thụ 
Nhân khắp nơi khi gặp lại nhau, 
dù tuổi tác đã trên dưới 70 mà 
không nhớ tên thì lời buột miệng 
đầu tiên là:  Tao thấy mầy quen 
quá mà không nhớ ra tên…Tao 
cũng vậy…Rồi sau một lúc lục lọi 
ký ức tìm kiếm lại những hình 
ảnh sinh hoạt ngày xưa và cùng à 
lên: mày là thằng…còn mày là 
thằng…cả hai ôm nhau cố nén 
cảm xúc dâng trào. Đó cũng là 
trường hợp của tôi với Nguyễn 
Minh Khôi trong ngày họp mặt 
Thụ Nhân 13 tháng 10 vừa rồi. Ở 
đây tôi cũng xin phép được ghi 
mấy dòng riêng tư về người chị cả 
thân Thương, mà hai chữ cuối của 
câu vừa rồi đã có tên của chị. Chị 

đã đón nhận vợ chồng chúng tôi 
và con gái không chỉ bằng chân 
tình của một đồng môn Thụ Nhân 
đối với tôi, mà còn bằng cả tình 
cảm ấm áp của một người chị gặp 
lại gia đình đứa em sau nhiều năm 
xa cách…cám ơn tấm lòng của 
chị. Ngoài ra Dân, Khoát, Khôi, 
Sang…rất chân tình, qúa chân 
tình, ai cũng muốn mời một bữa 
cơm gia đình (mặc dầu đã có mời 
ăn ngoài tiệm) nhưng chỉ đáp ứng 
được ở nhà Khôi, và bữa cơm này 
là một kỷ niệm khó quên, vì ngoài 
những món ăn Lào lạ miệng rất 
ngon do chị Khôi nấu, còn là sự 
chờ đợi gần ba tiếng đồng hồ của 
vợ chồng Dân và Khôi vì chúng 
tôi gặp trục trặc xe lửa trên đường 
từ Lourdes trở về và bữa ăn bắt 
đầu từ 10 giờ đêm, có lẽ do vậy 
mà món nào cũng ngon vì…đói. 
Thời gian ở Pháp hai tuần tưởng 
cũng đã dài nhưng lại qúa ngắn. 
Riêng Dân còn đưa đi một vòng 
Paris bằng xe nhà và lúc đón về 
vào giờ tan sở thì mới hiểu được 
tại sao dân Paris thích đi métro 
hơn xe hơi nhà. Dù có thể bị xem 
là khách sáo nhưng cũng xin gởi 
một lời cám ơn đến tất cả các bạn. 
  -Thứ hai, có một chuyện nữa 
cũng muốn nói thêm là trong số 
Thụ Nhân khách của Paris có 
“Trần đệ Thụy Minh” (Trần văn 
Nho), có lẽ cả hai có chút máu 
nghệ sĩ không chuyên trong người 
nên lúc gặp nhau, dù là lần đầu,đã 
cảm thấy có duyên,và khi trở về 
nhà đã nhận được 3 CD free của 
Trần đệ. Sẽ không cám ơn bằng 
lời mà bằng cách nghe đi nghe lại 
ba đĩa nhạc này thật nhiều lần. 
Nếu trong tương lai có sáng tác 
mới thì cứ gởi cho huynh và lần 
nầy thì phải nhận sự yểm trợ, dù 
là tượng trưng nghe. 
 -Thứ ba,sau một vòng nhỏ Châu 
Âu qua sáu nước (Đức, Pháp, Ý, 
Tiệp khắc, Đan mạch, Thụy điển) 
chúng tôi đã tiếp xúc, sống và 

sinh hoạt trong một thời gian 
ngắn ở một không gian khác với 
nơi mình sinh sống lâu dài cho 
nên có gặp những điều ưng và bất 
ưng, thoải mái và không thoải 
mái.Tuy nhiên không so sánh với 
nơi định cư của mình để phàn nàn 
hoặc khen chê, bởi vì như vậy thì 
qúa chủ quan, đầy cảm tính và 
không trung thực công bằng.bởi 
vì khi mình đã chọn và sống ở 
một nơi nào thì lâu ngày sẽ phát 
sinh tình cảm, ràng buộc tập quán 
và những quyến luyến không 
muốn rời xa, chẳng vậy mà một 
đồng môn Thụ Nhân, cố nhạc sĩ 
Nguyễn Đức Quang, đã có viết 
trong một bài ca trước năm 75 ở 
VN là: Xin nhận nơi nầy làm quê 
hương dẫu cho khó thương… 
   Sau cùng, một điều đáng nói và 
nên nói là tôi và bạn nếu đã có 
gặp gỡ, họp mặt Thụ Nhân một 
lần ở đâu đó: Úc, Mỹ, Âu Châu, 
Canada, VN…thì vẫn mong muốn 
có dịp gặp lại, đó là chút tình Thụ 
Nhân, cũng là tình người. Hãy cố 
gắng giữ gìn cho nó luôn luôn ấm 
nồng như lần vừa rồi tôi đã được 
tận hưởng trong dịp họp mặt mùa 
thu Thụ Nhân Châu Âu ở nhà 
hàng của đồng môn Lê Thạch 
Trúc ngày 13/10/13. Đừng bao 
giờ để cho nó có chút giá buốt 
vướng vào vì những chuyện đâu 
đâu, không tưởng, mà nhiều khi 
có người ngộ nhận là lý tưởng vỹ 
đại…Có lẽ điều hạnh phúc nhất là 
ở tuổi nầy mà còn có cơ hội gặp 
mặt Thầy trò, bạn bè chân tình 
nồng ấm như vậy. Hãy cứ làm 
những việc bình thường như 
những người bình thường là tận 
hưởng sự vui vẻ, thoải mái mà 
Thượng Đế đang ban cho chúng 
ta… 

Hảy cứ thả hồn trôi vào hư ảo 
Đừng ưu tư đừng vướng lụy trần gian 

Nẻo vô thức Tâm tìm về với Đạo 
Trong hư không ta ngộ được vô vàn. 

 
Tạm biệt, hẹn gặp lại… 

Mùa Thu Paris 2013 
Hàn sĩ Phan 

Phan Thạnh K1/CTKD 

Chị Thương K1, chị Thạnh TNB, chị 
Hồng K6, anh Nho K4 và anh Thạnh K1 
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doanh, chị còn sáng tác 
nhạc nữa. Hy vọng một 
ngày nào đó không xa, chị 
Trúc sẽ giới thiệu các ca 
khúc của mình cho các bạn 
Thụ Nhân được thưởng 
thức. 
Sau buổi họp mặt, chúng tôi 
được bạn Sang, cùng khóa 
4 với tôi đưa về gia đình 
thân hữu cũng ở gần khu 
nơi nhà Sang. 
Ở đây chúng tôi xin được 
nói thêm là trong buổi hội 
ngộ, tôi đã có dịp gặp lại hai 
bạn cùng khóa 4 là Võ Ngọc 
Hưng và Hứa Huệ Sang. 

Còn Hồng thì cũng được 
gặp lại các anh cùng khóa 6 
là Phạm Trọng Khoát, Thân 
văn Điển và Lê Thiện Văn. 

Hai ngày sau đó là vài cuộc 
thăm viếng riêng và cùng 
một số anh chị hẹn gặp 
nhau tại quán ăn Việt Nam 
để cùng thưởng thức thêm 
các thức ăn đầy hương vị 
quê hương như phở, mì, 
bánh cuốn v.v... tại quận 13. 
Tuy đây không phải là lần 
đầu tiên chúng tôi đến thủ 
đô hoa lệ Pháp quốc, 
nhưng lạ một điều là nhiều 

con đường, phố xá nhộn 
nhịp cùng lâu đài, công trình 
kiến trúc nguy nga vẫn như 
thế mà chúng tôi có cảm 
tưởng như đến Paris lần 
đầu tiên vậy. Đặc biệt tháp 
Eiffel trông vừa có vẻ ngạo 
nghễ lại vừa có chút nét 
duyên dáng khi du khách có 
dịp ghé đến chiêm ngưỡng 
tháp vào ban đêm.  
Tóm lại lần viếng thăm 
Paris vào dịp mùa thu này 
đã cho chúng tôi được 
nhiều kỷ niệm đẹp và khó 
quên. Đặc biệt hơn nữa, 
chuyến hội ngộ Thụ Nhân 
tại Paris đã cho tôi một kỷ 
niệm đẹp về văn nghệ đáng 
ghi nhớ. Qua cơ duyên 
được gặp gỡ một Thụ Nhân 
đàn anh tài hoa Lê Đình 
Thông, rồi sau đó được đọc 
bài thơ “Mùa thu Thụ Nhân” 
thật ý nghĩa và trọn vẹn tình 
nghĩa Thụ Nhân. Chính thi 
khúc này đã cho tôi được 
nguồn cảm hứng để chuyển 
thành ca khúc “ Mùa thu 
Thụ Nhân “. Thật vui khi 
thấy do mối chân tình Thụ 
Nhân mà thơ nhạc đã có cơ 
hội giao duyên thật hài hòa. 
Sau hết, chúng tôi xin có lời 
cảm tạ đến quí thầy cô cùng 
tất cả quí ACE Thụ Nhân 
Paris về sự tiếp đón ân cần, 
niềm nở trong mối chân tình 
Thụ Nhân thật đậm đà. 
 
Bergen, Na Uy - Cuối tháng 

10, 2013 

...Paris thu 2013 

Anh Kim K1 cùng K4: Hứa Huệ Sang, 
Trần Văn Nho  và Võ ngọc Hưng 

K6: anh Thân Văn Điển, chị Trần Kim 
Hồng và anh Phạm Trọng Khoát 

Bài thơ tiếp nối (1971-2013) 
  

 
1971 

 
Trời Đà-Lạt buồn rưng rưng muốn khóc, 

Cây rì rào, hoa lá hỏi thầm nhau, 
Cớ làm sao trời lại bỗng dưng sầu, 
Cho vạn vật phủ một mầu ảm đạm. 

 
2013 

 
Trời muốn khóc vì trời hay làm dáng, 

Gió vô tình làm rối tóc mây bay, 
Chợt thổi về thêm một thoáng heo may, 
luồn trong tóc kết thành mây lãng đãng, 

 
Cảnh vật trở mình bỗng nhiên như bừng 

sáng, 
Ánh mặt trời chiếu rạng cả hư không, 

Rặng thông reo theo gió tỏa hương nồng, 
Đồi Cù đó, cỏ may hồng bát ngát. 

 
Mặt nước hồ sao vẫn còn man mác, 

Hàng anh đào ôi ngơ ngác chờ trông, 
Bước chân theo những tam cấp chập chồng, 

Tìm đâu được bao dư âm ngày cũ. 
 

Đà-Lạt thuở xưa đã đi vào tình sử, 
Đà-Lạt bây giờ còn thoáng nhớ ai không, 

Gót chân son nay vướng bận bụi trần, 
Dừng bước lại vẫn âm thầm một bóng. 

 
Lê-Thân Hồng-Khanh TNVK70  

(Hè 2013) 

Anh chị Phan Thạnh, anh Thạch Lai Kim, 
anh chị Trần Văn Nho và TN Paris trước 
Phở Hằng 
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(vọng cổba câu sau) 
 
Đất Tổ, quê cha phải rời xa vì vận nước, kiếp tha 
hương xuôi ngược  giữa quê người… 
Hội ngộ hôm nay xin cạn tỏ một đôi lời. Còn nhớ 
ngày xưa, năm sáu tư mùa thu Đà Lạt, sĩ tử khắp 
nơi phiêu bạt đến Đà thành cùng nhau theo học 
chính trị kinh doanh. Ngày khai khóa cùng lắng 
nghe Cha Viện Trưởng ôn tồn dạy bảo:  

Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc, 
Thập niên chi kế mạc như thụ mộc, 

Bách niên chi kế mạc như Thụ Nhân.  
 
Lúc ấy nữ yêu kiều nhiều cô tóc xỏa tóc  bồng, 
nam thanh lịch lắm đứa mày râu nhẵn nhụi. 
Đàlạt đất lành cùng nhau tụ hội, chuyên cần học 
tập để hy vọng mai này ra tài kinh bang tế thế… 
Sau bốn năm dùi mài kinh sử, ngày ra trường 
bảng hổ đề danh, nhẩm đếm tân khoa cũng được 
mấy trăm…mới ngày nào còn là “Thái học sinh” 
mà nay đã trở thành ông bà cử. Nhưng ngày ấy 

đất nước còn ngập chìm trong chiến tranh khói 
lửa, trai thời loạn phải theo tiếng gọi của non 
sông khoác chiến y tiếp bước cha ông cùng chung 
sức chung lòng bảo vệ Tổ Quốc. Danh lợi cá 
nhân, tư riêng hạnh phúc xin tạm gác lại chờ một 
ngày mai khi đất nước thanh bình. 
 
Nhưng than ôi! Vận nước đã rơi vào thảm họa, 
giặc đê hèn đày đọa dân Nam. khiến cho bao 
nhiêu gia đình cửa nát nhà tan phải tìm đường 
vượt rừng vượt biển, bất chấp nguy hiểm chỉ 
mong đến được bờ bến tự do. Và từ đó khắp năm 
châu đều có người Việt Nam tị nạn, quả đất tròn 
bè bạn lại gặp nhau. Riêng Thụ Nhân dù ở tận 
đâu đâu cũng đã bắc nhịp cầu tiếp nối. Hôm nay 
trước mặt Thầy, Cô bè bạn tôi muốn nói: Còn 
trời, còn nước, còn non, chúng ta còn hơi thở thì 
Thụ Nhân tình nghĩa vẫn mặn nồng không phai. 
        

           Hàn sĩ Phan 
 

Gặp nhau đây trong tâm tình viễn xứ 
Thân tha hương gặp gỡ giữa quê người 

Mượn chén rượu tỏ tâm sự đầy vơi 
Tình bằng hữu sưởi ấm đời lưu lạc. 

Cảm ơn 
 
Thay mặt cho Ban Chấp hành 2012-2013, chúng tôi thành thật cảm ơn quý Thầy Cô, 
quý anh chị Thụ Nhân Âu Châu, quý anh chị Thụ Nhân khắp nơi, quý thân hữu đã 
hướng dẫn, nâng đỡ, khuyến khích, cộng tác, đóng góp về vật chất cũng như tinh 
thần cho Thụ Nhân Âu Châu trong những năm vừa qua. 
 
Hội Thụ Nhân Âu Châu được như hôm nay cũng nhờ vào những lời giảng dậy của Cha 
Viện trưởng cùng quý vị Giáo sư. Với tinh thần đoàn kết, thương mến và tôn trọng 
lẫn nhau, Hội sẽ mãi mãi sống trong tình thân thương của quý Thầy Cô và anh chị 
em Thụ Nhân khắp nơi. 
 
Mội lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả và thân chúc Ban Châp hành 2014-2015 tạo 
thêm được nhiều niềm vui cho anh chị em Thụ Nhân. 
 

Phạm Trọng Khoát  
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T hời gian âm nhạc của Trần 
Thụy Minh trải rộng khắp bốn 

mùa. Không gian là thi nhạc giao 
duyên. Nét nhạc Thụy Minh làm 
ta nhớ đến Le Quattro stagioni 
(Bốn mùa) của Vivaldi. Nhạc và 
thơ quyện vào với nhau, réo rắt 
cung (宮), thương (商), giốc (角), 
chủy (徵), vũ (羽). Vì nước chảy 
mây trôi mới có câu thơ nghe đầy 
nhạc tính:  
 

Trong như tiếng hạc bay qua 
Ðục như nước suối mới xa nửa vời 
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài 

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa. 
Nguyễn Du 

Trong bài ‘‘Nguồn thơ suối 
nhạc’’, nhạc sĩ Trần Thụy Minh 
viết: ‘‘… lời thơ được diễn tả qua 
tiếng Việt của các thi sĩ ít nhiều 
cũng đã có sẵn nhạc tính. Cụ thể 
là trong nền âm nhạc Việt Nam, 
đã có không biết bao nhiêu là thi 
phẩm đã được phổ thành ca 
khúc.’’ (Bản Tin Thụ Nhân Âu 
Châu, số 11, tháng 01/2013, tr. 8).  
Âm nhạc Trần Thụy Minh là 

ngày hội Tao Đàn. Ta chỉ cần 
đơn cử một thí dụ: Điệp khúc tình 
cho em gồm mười bài thơ của 
Dương Kiền và Phạm Ngọc, Trần 
Thụy Minh phổ nhạc. Nhà thơ 
Dương Kiền đề tặng ‘‘Anh là 
chiếc bóng’’ cho chị Trương Kim 
Anh, nhân sinh nhật 19/02/2003. 
Ta hãy nghe tiếng vĩ cầm réo rắt 
dạo đầu, mở lời thơ và cũng là lời 
ca ngọt ngào ấm cúng : 
 
Anh là chiếc bóng 
lặng lẽ bên em 
khi em buồn 
và cả khi em không buồn 
 
Thơ Dương Kiền đã hay, hòa với 
nhạc Trần Thụy Minh nghe thật 
tuyệt vời. Cũng như Trần Thụy 
Minh, nhà thơ Dương Kiền định 
cư tại Na Uy. Chị Trương Kim 
Anh là trưởng nữ nhà văn Trương 
Bảo Sơn và nữ sĩ Nguyễn Thị 
Vinh. Trước 1975, thân mẫu của 
chị Trương Kim Anh có nhà in 
Nam Sơn ở đường Nguyễn An 
Ninh, Saigon. Tôi có dịp gặp chị 
Kim Anh trong thời gian trường 
Chu Văn An in Giai phẩm Mùa 
Xuân ở nhà in này.  
Như đã nói, nhạc Trần Thụy 
Minh có đủ bốn mùa. Mùa nào 
cũng được hòa điệu bằng những 
vần thơ. ‘‘Bốn mùa’’ của Vivaldi 
được soạn cho vĩ cầm. Nhà soạn 
nhạc người Ý lấy cảm hứng từ 
mấy vần thơ. Chúng tôi xin chép 
lại bốn mùa trong văn học Ý để 
thấy sự đồng điệu với nhạc sĩ 
Trần Thụy Minh, xin tạm dịch từ 
bản tiếng Pháp như sau : 
 
Bốn mùa 
Mùa xuân : 

Voici le Printemps, 
Que les oiseaux saluent d'un chant 

joyeux. 
Et les fontaines, au souffle des zéphyrs, 

Jaillissent en un doux murmure. 

(Xuân hồng chim hót líu lo, 
Bài ca rộn rã suối mơ thì thầm 
Nghe làn gió thoảng cung cầm 

Rì rào nhẹ rót trầm ngâm dịu dàng)   
 
Mùa hạ : 

Sous la dure saison écrasée de soleil, 
Homme et troupeaux se languissent, et 

s'embrase le pin. 
Le coucou se fait entendre, et bientôt 

d'une seule voix 
Chantent la tourterelle et le chardonne-

ret. 
(Mùa hè nắng gắt khô khan 

Cây thông héo hắt nhọc thân bao 
người 

Chim kia biếng hót cuối trời 
Có con chim ngói thảnh thơi mấy 

lời) 
Mùa thu : 

Par des chants et par des danses, 
Le paysan célèbre l'heureuse récolte 

Et la liqueur de Bacchus 
Conclut la joie par le sommeil. 

(Nghe chăng khúc hát ngày mùa 
Mấy cô thôn nữ vui đùa nắm tay 

Nhắp ly nếp mới cho say 
Niềm vui tiếp nối đêm nay giấc 

nồng)    
Mùa đông : 
Trembler violemment dans la neige étin-

celante, 
Au souffle rude d'un vent terrible, 

Courir, taper des pieds à tout moment 
Et, dans l'excessive froidure, claquer 

des dents; 
(Tuyết rơi buốt giá chập chùng 

Nghe chăng gió bấc lạnh lùng từng 
cơn 

Răng run cầm cập chẳng sờn 
Chân tay vận động vẫn còn rét run) 

 
Cũng như Vivaldi, nhạc Trần 
Thụy Minh có đủ bốn mùa. Mùa 
xuân hóa thân là người tình: Em, 
mùa xuân (thơ: Dương Kiền) 
hoặc Xin hãy là xuân (thơ: Nhược 
Thu), Mùa xuân chúng mình. 
Mùa xuân còn là mùa tuổi thơ. 
Trần Thụy Minh thực hiện một 
CD Tuổi thơ vui hát, có ca khúc 
Vui chúc xuân. Mùa hè nắng ấm 
với ca khúc Hạ, Gọi nắng. Trong 

Nhạc sĩ Trần Thụy Minh và Mùa thu 
Thụ Nhân 

‘‘Mùa thu cảnh vật buồn tê tái 
Tìm nốt nhạc trầm trên núi cao.’’  

(LĐT) 

Xem tiếp trang 11  
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ca khúc Hạ, Trần Thụy Minh 
dùng nhạc ‘‘ngũ cung’’, theo thể 
điệu dân ca, ngay trong phiên 
khúc đầu. Dân ca vùng Celtic 
như ở Ba Lan cũng có âm giai 
ngũ cung. Ca khúc Hạ (thơ : 
Phạm Ngọc) do cô Mai Hậu hát 
thật hay và rất dễ thương. Mùa 
thu có Chiều thu Bergen, Chiều 
thu nhớ anh, Em có về mùa thu 
và Mùa thu Thụ Nhân. Mùa đông 
có Tuyết rơi và Tuyết sương ơi 
mùa đông trong ca khúc Tình đã 
hoàng hôn (thơ : Trường Đinh). 
 
Theo thiển ý, nhạc Trần Thụy 
Minh trước hết là nhạc thu. Mỗi 
nốt nhạc là chiếc lá thu vàng. Ta 
hãy nghe nhạc sĩ tâm sự về ca 
khúc Mùa thu Thụ Nhân: ‘‘Bài 
thơ thể hiện ý nghĩa thật trọn vẹn 
về tình nghĩa Thụ Nhân mà từ đó 
qua cuộc hội ngộ Paris đã tạo 
nguồn cảm hứng  tạo thành ca 
khúc mà cả nhạc sĩ và thi nhân 
đều rất ưng ý. Khi cùng ngồi 
chung nhau bất cứ một buổi hội 
họp nào, nếu cần ‘‘Mùa thu Thụ 
Nhân’’ cũng có thể tạo cho các 
anh chị em Thụ Nhân vài phút 
giây thân tình, ấm cúng bên 
nhau.’’  
Người nghệ sĩ bao giờ cũng có 
một quê quán. Quê quán của Trần 
Thụy Minh là Thụ Nhân.  Trần 
Thụy Minh xuất thân khóa 4 
Chánh trị Kinh Doanh Đại Học 
Đà Lạt. Ngôi trường này đào tạo 
bao nhiêu là nhân tài. Chỉ riêng 
trong lãnh vực âm nhạc, khóa I 
có nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, 
khóa 4 có Trần Thụy Minh, khóa 
7 có Nguyễn Đức Cường, khóa 

10 có Diệu Hương.  
Nhạc sĩ Trường Kỳ phụ trách 
mục ‘‘Nghệ sĩ và Đời sống’’ trên 
đài VOA đã giới thiệu Trần Thụy 
Minh: Dòng nhạc Việt từ phương 
trời Bắc Âu, cùng với nhiều nghệ 
sĩ tài danh khác như Elvis 
Phương, Lam Phương, Nhật 
Trường, Khánh Hà, Vũ Khanh, 
Hương Lan…  
Không gian của Mùa thu Thụ 
Nhân là Đà Lạt, thời gian là mùa 
thu. Mùa thu nhắc lại kỷ niệm 
khai trường năm xưa. Mùa thu 
còn cho thấy tuổi đời nữa: bạn 
học năm xưa nay đã đều chớm 
thu hoặc cuối thu. Vào mùa thu 
năm xưa, ta cắp sách đến giảng 
đường, lớp học. Mùa thu năm nay 
chỉ còn là những buổi họp xuân 
thu nhị kỳ, sau mấy tháng hè rong 
chơi trên núi cao hoặc ngoài bãi 
biển. Theo Trần Thụy Minh, ‘‘ca 
khúc được hình thành từ những 
dòng thơ tinh hoa vẫn chưa đủ để 
chắp cánh bay cao. Muốn được 
vẹn toàn, ca khúc cần có sự góp 
sức của nhạc sĩ hòa âm phối khí 
có tài năng và nhiệt tâm, sau hết 
là giọng hát truyền cảm của ca sĩ 
để chuyển tải lời thơ ý nhạc đến 
thính giả thưởng thức.’’  
Trong Mùa thu Thụ Nhân, không 
những thơ nhạc giao duyên, ca 
khúc này còn có hòa âm phối khí 
và những giọng hát rất dễ thương. 
Ngay từ khúc nhạc dạo nghe đã 
rộn ràng, có khác gì âm thanh của 
buổi tựu trường: 

Theo Trần Thụy Minh : ‘‘Thật 
hạnh phúc khi dòng suối thơ đã 
được giao duyên cùng dòng suối 
nhạc, hòa nhịp chảy theo dòng 

đời miên man : 
Rì rào dòng suối thơ 

Du dương dòng suối nhạc 
Hòa trôi theo dòng đời 

Hạnh phúc thơ, nhạc, đời...’’ 
 
Câu thơ năm chữ trên đây có 
dòng thơ và suối nhạc. Cả hai hòa 
nhập vào dòng đời, thơ và nhạc 
nổi trôi bềnh bồng, khiến cuộc 
sống ta được thêm đậm đà, êm ái. 
Tên nhạc sĩ: Trần Thụy Minh : 
Thụy (瑞) là viên ngọc. Có nghe 
nhạc Thụy Minh mới nhận ra 
viên ngọc sáng (明) từ lâu đã lắng 
sâu vào dòng nhạc.  
Ngày nay, những nốt nhạc Trần 
Thụy Minh như những cánh 
chim, đậu lại trong tâm tưởng 
người yêu nhạc bốn phương trong 
suốt bốn mùa vậy. 
 

Paris, ngày 02/12/2013 
Lê Đình Thông 

Trần Thụy Minh : Gọi nắng 

Anh chị Trần Thụy Minh -Trần Kim Hồng 
hôm Thụ Nhân Họp mặt mùa thu 13/10/13) 

Để thưởng thức vài bản nhạc của 
anh Trần Thụy Minh, xin vào 
những trang web sau: 
 
Mùa Thu Thụ Nhân: (thơ Lê Đình 
Thông) 
http://tneu.blogspot.fr/ 
 
http://www.youtube.com/watch?
v=KudCo63RmfY 
 
Của người của trời: (thơ Dương 
Kiền) 
http://www.youtube.com/watch?
v=rz7m0LHHwG4 
 
Cỏ biếc:(thơ Dương Kiền) 
http://www.youtube.com/watch?
v=cvUixpIBOHg 
 
Hoa cau: (thơ Phạm Ngọc) 
http://www.youtube.com/watch?
v=zdJz4NlcjwM 
 
Lá theo gió về đâu ( thơ Miên Du) 
http://www.youtube.com/watch?
v=oyWyr8BZLjQ 
 
Lá thu buồn 
http://www.youtube.com/watch?
v=b3ws5bIKKXs 
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B ạn cũ. Cũ mà không cũ. 
Khoát (Phạm Trọng Khoát) 

và tôi (Trương Văn Bảo) là bạn 
thời học sinh Trường trung học 
Trần Hưng Đạo Đà Lạt (1962 - 
1969). Đệ nhất cấp chúng tôi học 
chung lớp Đệ thất B3, Đệ lục B3, 
Đệ ngũ B3, Đệ tứ B3. Đệ nhị cấp, 
Khoát theo Ban A (Vạn vật, Lý - 
Hoá) học lớp Đệ tam A, Đệ nhị 
A, nhưng lên đến Đệ nhất Khoát 
lại đổi sang ban B nhưng học Đệ 
nhất B1. Còn tôi theo Ban B 
(Toán, Lý - Hoá) học lớp Đệ tam 
B2, Đệ nhị B2, Đệ nhất B2. Thi 
đậu Tú tài I năm 1968, Tú tài II 
năm 1969, rồi mỗi đứa một 
phương. 
Hồi đó chiến tranh, xã hội nhiều 
khó khăn, gian khổ; có người đủ 
điều kiện đi học (du học hoặc tiếp 
tục lên Đại học), số khác không 
đủ điều kiện (thường bị giới hạn 
tuổi động viên và khả năng tài 
chính gia đình) nên phải chọn 

hướng đi riêng. Đường đi rộng 
nhất thời đó là vào lính, nếu hiện 
dịch thì thi vào các Trường Võ bị 
Quốc gia Đà Lạt, Trường Đại học 
Chiến tranh Chính trị Đà Lạt, 
Trung tâm huấn luyện Không 
Quân Nha Trang, Trung tâm huấn 
luyện Hải Quân Nha Trang; còn 
không thì theo lệnh động viên vào 
Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức. 
Khoát vào khoá 6 Trường Chính 

trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà 
Lạt, sau nhập ngũ khoá 3/72 Sĩ 
quan Trừ bị, thụ huấn tại Đồng 
Đế Nha Trang, ra trường về Tiểu 
khu Lâm Đồng (Bảo Lộc). Khoát 
đóng tại Tam Bố, sáng sáng dắt 
lính đi mở đường, tối về giăng 
võng ngủ trong ấp của người 
Thượng dọc Quốc lộ 20 nên chắc 
cũng mang một nỗi buồn xa vắng 
nào đó. 
Tôi vào khoá 1/70 Sinh viên Sĩ 
quan Trừ bị Thủ Đức cuối năm 
1969, tốt nghiệp ra trường, 
chuyển về Trung tâm huấn luyện 
Không Quân Nha Trang. Năm 
1972 bị thương nặng trong chiến 
tranh, mảnh đạn vào đầu và bụng, 
giập mật, rách lá lách. Quân Y 
viện Nguyễn Huệ Nha Trang giải 
phẫu lấy mảnh đạn, cắt nối ruột, 
để “hậu môn tạm” bên hông trái. 
Tôi nói với đơn vị và Bác sĩ quân 
y, Đại uý Lê Hà Minh (người nối 
ruột cho tôi), tôi chịu đựng một 
mình, đừng báo cho ai biết, tôi 
không còn cha mẹ, chị tôi sẽ 
hoảng loạn, hai em tôi đang ở 
Nhảy Dù sẽ không an tâm. Nhưng 
vì vết thương trầm trọng, mọi 
người lo sợ tôi không qua khỏi 
nên đã báo tin về gia đình. 
Người tình cũ lúc đó là sinh viên 
Đại học Y khoa Sài Gòn (hiện là 
Bác sĩ, định cư tại Hoa Kỳ và là 
em gái anh Lê Đường, Khoá 
1CTKD Viện Đại học Đà Lạt, 
Phụ khảo môn Quản trị học, du 
học Hoa Kỳ 1973, mất tại Boston, 
Massachusetts cách nay mấy 
năm) nghe tin, lên xe đò ra Quân 
Y viện Nguyễn Huệ để ở bên tôi 
trong những giờ phút ấy; thời gian 
sau tự tay tiểu phẫu gắp được 2 
mảnh đạn dưới lớp da đầu, còn lại 
3 mảnh khác nằm im lìm sát 
xương sọ cho đến hôm nay. Qua 
quãng đời chung sống, định mệnh 
phân ly, tôi mang nợ ân tình của 

trần gian này như vậy!  
Được nghỉ dưỡng thương, cứ 29 
ngày tái khám tại Trung tâm II 
Hồi lực Nha Trang, chờ khoảng 
một năm vết thương lành, rồi mổ 
đưa khúc ruột bên ngoài (hậu môn 
tạm) vào vị trí cũ trong bụng. Một 
chín bảy hai tôi mang vết thương 
chiến tranh trở về đi học, ghi danh 
chính thức Đại học Văn khoa Anh 
văn và Khoá I Chính trị Xã hội, 
Trường Chính trị Kinh doanh, 
Viện Đại học Đà Lạt. Tôi nhớ lời 
bài hát: “Rồi có một ngày, sẽ một 
ngày chinh chiến tàn, anh chẳng 
còn chi, chẳng còn chi ngoài con 
tim héo, em ơi!”. 
“Thương hải biến vi tang điền”. 
Cuộc đời dâu bể nổi trôi, phiêu 
bạt bốn phương trời, duyên kỳ 
ngộ một hôm (2010) Võ Văn Tam 
(K3CTXH) ở Cam Ranh, Khánh 
Hoà giới thiệu một số bài viết về 
võ thuật của tôi trên các trang 
mạng; sau đó “gặp” anh Lưu Văn 
Dân (Thụ Nhân Âu Châu - Paris) 
qua e-mail, đôi lần thăm hỏi, nhận 
ra anh Dân là cựu đàn anh Sinh 
viên Thụ Nhân Đại học Đà Lạt 
(K1CTKD), và cũng là cựu huynh 
trưởng Sinh viên Sĩ quan Trừ bị 
Thủ Đức nhiều khoá trước. Máu 
đồng môn làm cho con người thấy 
gần gũi, thương mến nhau. Qua 
anh Dân gặp Khoát, bạn cũ: “Hữu 
duyên thiên lý năng tương ngộ; 
Vô duyên đối diện bất tương 
phùng”. 
Khoát định cư tại Hoa Kỳ, sau 
sang Pháp. Tôi, Việt Nam, duyên 
trời đưa đẩy từ thầy dạy Anh văn 
rồi làm thầy dạy Võ thuật; nhờ lúc 
nhỏ (8 tuổi) học Võ thuật và tiếp 
tục rèn luyện trong Quân đội. Hai 
môn văn võ như tay phải, tay trái 
chèo thuyền lênh đênh trên biển 
mộng. Rồi Khoát và tôi gặp lại 
nhau tại Chợ Bến Thành Sài Gòn 
vào buổi tối Thứ Ba ngày 3 tháng 
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9 năm 2013, sau 43 năm, gần một 
nửa thế kỷ. Bạn cũ mà không cũ, 
một giờ hàn huyên như cả khung 
trời viễn mộng tuổi trẻ đi qua. 
Khoát cùng vợ lên Đà Lạt ghé 
thăm nhà, nhìn lại cây ổi 55 tuổi, 
thuở đi học Trường Trần Hưng 
Đạo về chúng tôi thường leo lên 
đó nghêu ngao. Vũ Văn Nhân 
(bạn thân cùng lớp với Khoát và 
tôi, đang ở Đà Lạt) làm thơ ngạo 
mạn: “Đời loạn không tìm ra chí 
lớn; Bỗng dưng ta khoác áo anh 
hùng”. Nghĩ lại thấy tức cười vì 
Nhân là chuyên gia mê gái và si 
tình làm gì tìm ra chí lớn mà 
khoác áo anh hùng! Nhưng cũng 
là những tình cảm dễ thương thời 
trai trẻ mà thôi. 
Thời gian qua không bao giờ trở 
lại. “Không ai có thể tắm hai lần 
trên cùng một dòng 
sông” (Heraclitus). Nhớ hôm ấy: 
Một-bảy-bảy-bảy-hai lẫn trong 
tiếng thét gào của mưa bom, bão 
đạn, bị tung lên không trung 3 
thước, bị ném văng ra xa 6 thước 
cùng tiếng nổ long trời lở đất và 
đã ngã xuống! Rồi tỉnh dậy trên 
bàn giải phẫu Quân Y viện 
Nguyễn Huệ Nha Trang trong 4 
bức tường vôi trắng, trần nhà 
trắng, nền nhà trắng, ánh đèn điện 
huỳnh quang nhờ nhợ trắng ôm 
trùm nỗi cô đơn và lạnh lẽo tột 
cùng giữa mùa hè rực màu máu 
lửa. Tự tâm thấy đời con người 
phù du phận mỏng, vô ngã, vô 
thường. Vậy mà Trời đã cho 
mình sống sót. 
Rồi đến buổi chiều vàng: Ba-một
-tám-bảy-năm đất trời nghiêng 

ngửa, vũ trụ một màu đen tối sầm 
trước mặt, khi cánh cửa xà lim 
của Trung tâm Thẩm vấn đóng 
lại. Từ trong màu đen sâu thăm 
thẳm ấy, ánh sáng của trí tuệ 
bừng lên để tự mình chứng ngộ: 
Vạn sự khổ, vạn sự vô thường, 
vạn sự vô ngã.  
Quá khứ trường đời, có những 
điều ăn sâu vào tâm thức giúp 
cho mình biết sống khôn hơn. 
“Hình hài của mẹ cha cho; Tài 
khôn đời dạy, đói no tự mình”. 
Thời gian huấn nhục khoá 1/70 
Sinh viên Sĩ quan Trừ bị Thủ 
Đức (Trường Bộ Binh), một Sinh 
viên Sĩ quan đàn anh khoá 5/69 
(ra trường đi Binh chủng Người 
Nhái) gọi tôi đến trình diện rồi 
dặn: “Tự nhiên tôi quý anh, tôi 
biết anh là người có thể lực, 
nhưng đừng dại chạy đầu, đừng 
ngu chạy chót, cứ chạy chung ở 
giữa, hít đất ở giữa, thi hành lệnh 
phạt của đàn anh ở giữa; trong 
đám hằng ngàn Sinh viên, tụi nó 
sẽ không thấy rõ anh, không biết 
anh là ai mà truy đuổi”. Trong 
quân trường có nhiều môn học, 
mãi đến bây giờ tôi vẫn nhớ một 
định nghĩa thật bản lãnh: “Chỉ 
huy là tiên liệu” của môn Lãnh 
đạo và Chỉ huy. Hoặc câu: “Bạn 
không có cơ hội lần thứ hai để ra 
đòn” trong Trường Vũ thuật (Võ 
thuật) Quân đội.  
Với Thụ Nhân, Sinh viên Anh 
văn (vài chục) ít hơn Chính trị Xã 
hội (mấy trăm); kỷ niệm thời 
Sinh viên có nhiều điều in sâu 
trong tâm trí. Trở về đi học, vết 
thương thân thể còn đau nhức, 
tâm hồn tan nát, lòng buồn rười 
rượi, nên không muốn gặp ai, 
quen ai, nói chuyện với ai, xa các 
sinh hoạt Sinh viên như họp mặt, 
dã ngoại, làm báo, diễn kịch, hát 
hò, chia tổ, phân nhóm, chọn 
tên… vì vậy nên ít ai biết mình 
và mình cũng không muốn biết 
ai. Sâu lắng đau thương cuộc đời 
là truyện “A Hunger Art-
ist” (1924) của Franz Kafka và 
“The Chrysanthemums” (1938) 

của John Steinbeck được thầy Tạ 
Tất Thắng giảng dạy, phân tích 
trong môn Văn chương Anh - 
Mỹ. 
      “A Hunger Artist” là truyện 
ngắn kể về một nghệ sĩ phô diễn 
tài nhịn đói và làm trò của mình 
để kiếm sống qua ngày. Sau 
nhiều lần, nghệ thuật ấy trở nên 
nhàm chán, người qua kẻ lại lãnh 
đạm, thờ ơ. Rồi một hôm mọi 
người quên ông, quên bẵng đi, 
ông đã chết đói trong chuồng 
(cage) biểu diễn bởi nghệ thuật 
nhịn đói của chính mình. Sau khi 
chôn ông người ta thay vào 
chuồng một con báo nhỏ. 
“The Chrysanthemums” kể 
chuyện Elisa, một phụ nữ trẻ đẹp, 
yêu hoa cúc. Cuộc sống gia đình 
tuy hạnh phúc nhưng bà cô đơn 
vì không ai chia xẻ cùng tâm hồn 
bà về tình yêu hoa cúc. Một hôm, 
có người thợ hàn nồi và mài dao 
kéo dạo đói ăn, xin làm việc nhà 
bà. Bà từ chối nhưng “tinker” ấy 
là người sành tâm lý, giả vờ như 
cảm thông với tình yêu hoa cúc 
của bà, rồi nhận được việc làm, 
thức ăn, tiền thưởng và còn được 
bà tặng chậu hoa cúc đẹp nhất. 
Buổi chiều, Henry, chồng Elisa đi 
làm về đưa gia đình xuống phố ăn 
tối, khi xe Henry quẹo qua khúc 
quanh một con đường, dưới ánh 
đèn pha, Elisa thấy chậu hoa cúc 
của bà vỡ tan tành trên mặt đất. 
Bà đã hiểu điều gì, chỉ còn biết 
vội tay kéo cao cổ áo để giấu đi 
những giọt nước mắt cô đơn đau 
buồn thế sự lăn dài trên hai gò 
má. 
Nhiều người cùng lớp khi biết tôi 
là lính bị thương từ chiến trường 
về đi học nên mang lòng thương 
mến. Bạn Văn khoa Anh văn từ 
Lycée Yersin, Couvent des 
Oiseaux, nữ trung học Bùi Thị 
Xuân, cũng có sinh viên từ nơi 
khác đến học; dân trường Việt 
ban B chỉ có mình tôi, con trai ít 
hơn con gái, thế hệ sinh viên thời 
đó tình cảm, dễ thương, chân 
phương, lịch sự, nói tiếng Anh, 

...Bạn cũ 

Sau 43 năm, anh Trương Văn Bảo và 
Phạm Trọng Khoát găp nhau tại quán 
nước gần chợ Bến Thành  
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tiếng Pháp rất giỏi.  
Cha Nhơn (Linh mục Nguyễn Văn 
Nhơn, nay là Tổng Giám mục Tổng 
giáo phận Hà Nội kiêm Chủ tịch 
Hội đồng Giám mục Việt Nam) dạy 
chúng tôi Pháp văn. Lớp tôi (dân 
trường Tây) ai nói tiếng Pháp cũng 
lưu loát; tôi (dân trường Việt) nói 
tiếng Pháp không hay lắm, những 
khi bí lối thì ráp luôn tiếng Anh vào 
tiếng Pháp, chỉ mình tôi dám làm 
điều này, cả lớp cười vui nhưng 
không ai bắt lỗi. Cha Nhơn gọi tôi 
là “Đại bàng gẫy cánh”. 
 Bạn cũ cùng khoá 1CTXH bây giờ 
kẻ đi, người ở, kẻ nhớ, người quên, 
Việt Nam, hải ngoại, hay đã khuất; 
ngay tại Đà Lạt cũng khó gặp nhau. 
Tuổi hôm nay không còn là tuổi 
sinh viên ngày trước, nhịp sống đời 
hối hả, bận rộn, đa đoan, oán oán 
ân ân chồng chất, nghiệp chướng 
sâu dày, hệ luỵ cuộc đời làm cho 
con người khô cằn, héo úa, hoạ 
chăng thoảng chút thương thầm, 
tiếc nhớ thuở vàng son. Người em 
hàng xóm Đỗ Thị Đoan Trang cùng 
khoá 1 CTXH rủ tôi quay lại mái 
nhà xưa. Tôi trở về, lặng lẽ đứng 
nhìn, trong nhà nhiều người, thấy 
Lê Thị Quốc Hương K1 (Hoa Kỳ) 
và Võ Văn Tam - Út Tam K3 
(Khánh Hoà) vẫy tay chào gọi. Tôi 
định bước chân vào nhưng rồi 
không bước.  
Quãng đời qua tóc đã hoa râm, 
chẳng phải bởi tơ trời, chẳng phải 
bởi sương mai, cũng chẳng phải bởi 
“trai trẻ bao lâu mà đầu bạc, trăm 
năm thân thể bóng tà dương”; mà 
tuổi đi qua cùng thời gian và quy 
luật vô thường. Mỗi người một 
thân, mỗi người một phận, kỷ niệm 
vui buồn thời bạn cũ như thoáng 
hương xưa vương vấn nợ ân tình. 
Viết là viết thế thôi; nói là nói thế 
thôi; nghĩ là nghĩ thế thôi. Tất cả 
đều tan vào hư không. “Phong lai 
sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu 
thanh. Nhạn quá hàn đàm, nhạn 
khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thị cố 
quân tử sự lai nhi tâm thỉ hiện. Sự 
khứ nhi tâm tuỳ không”.  

Đà Lạt, 10/2013                                                            

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

Madiba, Madiba, 
Ngôi sao sáng của bầu trời nhân loại, 

Ông mất đi thương tiếc mãi không nguôi, 
Đến bao giờ lệ hết ướt vành môi, 

Gương cao cả sáng ngời bao thế hệ. 
 

Suốt cuộc đời hy sinh nào có kể, 
Không nản lòng chống nô lệ, bất công, 
Luôn kiên trì tranh đấu với chờ mong, 
Ngày nào đó bẻ gông cùm, xiềng xích. 

 
Da trắng, da đen bao hố sâu hiềm khích, 

Apartheid phải xoá bỏ tức thì, 
Nước Nam phi của dân tộc Nam phi, 

Không phân biệt mầu da hay chủng tộc. 
 

Hai bảy năm trong giam tù, cô độc, 
Chẳng căm thù mà vẫn cứ thiết tha, 

Giơ tay ra để thực hiện giải hòa, 
Đen và trắng chung sức mà dựng nước. 

 
Nelson Mandela, Nelson Mandela, 

Vĩ nhân ai thế được, 
Tên của ông còn giữ mãi trong tim, 

Cả nhân gian cùng ngưỡng mộ nghiêng mình, 
Trước linh cửu một anh tinh vừa tắt. 

 
Lê-Thân Hồng-Khanh TNVK70   (12-2013) 

...Bạn cũ 
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T rao bưu phẩm cho vợ. Giây 
lâu có tiếng reo vui khẽ 

khàng:  Sách Anh Nguyễn Đức 
QUANG với bút tự "Thân tặng 
Vợ chồng Mai Kim Đỉnh, bạn 
đồng môn thân thiết."  Xin anh 
dành cho em đọc trước như bao 
lần nhận sách của Anh QUANG. 
 
Hơn tuần sau, mới trao lại với 
căn dặn: Anh đọc xong viết lời 
bình cho tác giả.  Giúp thưa với 
Anh rằng em rất thích đọc bút ký, 
truyện dài và lần này là tiểu 
thuyết MƯA XỨ HUẾ .  Văn 
phong của Anh QGC rất thật, rất 
chân phương và đi vào chi tiết 
từng kỷ niệm ấu thơ thời Trung 
Học qua tập truyện TRỌC SĨ 1 
nối kết hai trường Phan Châu 
Trinh Đà Nẵng và Quốc Học 
Huế.  Rồi Dalat Du Ký.  Rồi Đi 
Lại Từ Đầu.  Rồi tập sách tưởng 
niệm Người Du Ca Muôn 
Thủa.  Sinh và lớn lên 
từ  Huế.  Em biết và yêu Huế 
thêm qua các tác phẩm của Anh 
QUANG .  Dù Anh khiêm tốn 
không tự nhận là nhà văn.  Với 
em, Anh là nhà văn đích 
thực.  Em không chỉ đọc lướt qua 
hay một lần ... 
 
Thêm một lần tôi chạm đến thân 
thể và tâm tư Quang Già Cơ qua 
khổ cỡ, qua chiều dày từng công 
trình do Anh biên tập: Tưởng 
Niệm Người Du Ca Muôn Thủa -
- Trọc Sĩ 1 -- Mới nhất là 
MƯA  XỨ HUẾ, tiểu thuyết 
chuyên chở TÌNH YÊU được tác 
giả nhìn đa chiều: 
 
Tình yêu đất nước 
Tình đồng chí 
Tình yêu nam nữ 
Tình bạn bè 
và 
Tình yêu xứ Huế, nơi người yêu 
ra đời 
 

Phải nói là tôi rất ngạc nhiên lần 
đầu khám phá Tình Đồng Chí của 
người bạn cùng Ban Chính 
trị.  Ngỡ rằng chỉ bàng bạc hay 
thoáng qua.  Không.  Thật 
sâu.  Thật dầy.  Thật đay nghiến 
và thẩm thấu đền mức độ thúc 
giục QGC đúc thành hình tượng 
Tình Đồng Chí ba năm trước khi 
chính thức chọn học chuyên khoa 
Chính tri 1964-1968 Viện Đại 
học Dalat. 
 
Tình Đồng Chí gắn liền máu 
xương lớp lớp thanh niên - sinh 
viên - học sinh "xếp bút nghiên 
lên đường tranh đấu" và cơ hồ kết 
thúc với quyên sinh của Phạm 
Thanh Lịch dưới sóng nước dòng 
sông rì rào cận kề cột móc cây số 
27.  Lịch chọn cái chết để người 
yêu tiếp tục chiến đấu cho lý 
tưởng kháng chiến chống 
Pháp.  Và QGC không 
chút đắn đo phán quyết: "Tôi 
luôn luôn biết ơn những người 
anh hùng đã tham gia cuộc kháng 
chiến chống Pháp: Họ là những 
người Việt thực tâm yêu nước 
Việt."  
 
Từ đó, tác giả thật thà phê phán: 
Chế độ Cộng Sản đã sản sinh 
những con người phi nhân; 
chế độ Tư Bản sản sinh những 
con người tham lam.  Đề rồi kêu 
gọi "Những người Việt Nam đã 
gây ra cuộc chiến tương tàn ... 
Tất cả hãy can đảm nhận những 
sai lầm đã gây ra cho đất nước, 
cho dân tộc, cúi đầu xin tồ tiên 
và đồng bào tha tội, cương quyết 
từ bỏ những lỗi lầm của mình 
trong cuộc chiến tranh huynh đệ 
tương tàn để cùng nhau xây dựng 
một nước Việt Nam Độc Lập, Tự 
Do và Phú Cường." 
 
Xếp lại tập truyên Mưa Xứ Huế 
mà QGC gọi là tiểu thuyết với 
cốt chuyện hư cấu: Tình Yêu 

giữa Thanh và Lịch ít nhiều khúc 
xạ chân tình Loan và Dũng 
trong Đôi Bạn của Nhất Linh. 
  
Thầm cảm ơn QGC thay các bạn 
cùng lớp, dưới lớp, một lần tỏ 
bày dù rất muộn màng thời gian 
vùi đầu sách vở chọn vị thế đứng 
bên lề.  Giờ đây càng hiểu rõ 
hơn động lực thôi thúc QGC mời 
gọi bạn bè - thân hữu 
(Nguyễn Đức) QUANG DU CA 
khuấy động thanh âm: Máu ta từ 
Văn Lang dồn lại .. Xương thịt 
này cha ông để lại ... 
 
Từ đó, khát khao chờ đọc tập 
truyên TRỌC SĨ 2, định hình trên 
khung  sườn  Khóa  1  - 
CTKD.  Những mong QGC 
không chỉ làm sống lại TÌNH 
BẠN có một không hai riêng 
Khóa 1 và cả trường CTKD.  Cần 
mạnh dạn cho công luận biết 
CTKD và K1 đã góp phần không 
nhỏ hành trình ĐỔI MỚI và ĐI 
LÊN của một Việt Nam.  Đan cử: 
- Trần Trọng THỨC - Hoàng 
Ngọc NGUYÊN- Nguyễn Văn 
SƠN ... đưa kinh tế thị trường 
vào báo chí : Tuổi Trẻ - Tiếp Thi 
- Saigon Times - Saigon News 
Readers ... 
- Nguyễn Quang TUYẾN - Hồ 
Phước Hải ... với mô hình Đại 
học Yersin, Dạy nghề ... 
- Nguyễn Văn SƠN chương trình 
"ngọt hóa" bán đảo Cà Mau, Tứ 
giác Long Xuyên; Nguyễn Thanh 
NHÀN chuyển giao tri thức  cho 
miệt vườn Mõ Cày ... 
- Tác động của DUACT đối 
với Đại Học Dalat, xã hội Việt. 
- Lê Đình THÔNG - Trần Quang 
VINH luôn gắn bó đổi mới giáo 
dục đại học cho Việt Nam ... 
  
QGC và các BẠN CTKD thân 
quí ơi. 
  

Tư Liệt 

MƯA XỨ HUẾ VÀ QUANG GÌA CƠ  
Mai Kim Đỉnh 
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 GIA CHÁNH 
Trần Thị Châu 
K8 

• Trộn đều bột gạo, bột mì,  nước,  muối 
• Gọt vỏ khoai lang và khoai tây, thái sợi to như que diêm, dài bằng 

lóng tay 
• Dùng chảo sâu, đun dầu nóng lăn tăn, đặt khuôn bánh vào chảo 

dầu cho khuôn nóng 
• Đổ bột vào khuôn, cho khoai lang, khoai tây (đừng để trào ra ngoài 

khuôn), để 1 hay 2 con tôm (tùy tôm to hay nhỏ) vào giữa bánh, 
cho chút xíu bột pha lên mặt con tôm để tôm dính vào bánh 

• Bánh tôm chín sẽ tróc ra khỏi khuôn và nổi lên 
• Lấy bánh ra để ráo dầu, lúc này bánh hãy còn trắng và mềm (đừng 

chiên vàng, bánh sẽ cứng) 
• Trước khi ăn, chiên lại 1-2 phút cho bánh hơi vàng, khi ăn sẽ dòn 

và mềm 
• Ăn kèm với rau sống, rau salade, dưa leo, đồ chua (carotte, củ cải 

trắng ngâm) và nước mắm pha vừa ngọt vừa chua và cay. 

Nguyên liệu  

Cách làm 

• 5 phần bột gạo 
• 1 phần bột mì 
• 6 phần nước 
• Một nhúm muối 
• 1/2 phần khoai lang cho vị thơm, ngọt 
• 1/2 phần khoai tây cho vị dòn, mềm 
• tôm tươi bóc vỏ hay để vỏ tùy ý.  

Chúc mừng 
 

Được tin anh Phạm Trọng Khoát, làm lễ thành hôn cho trưởng nữ  
 

Phạm Ngọc Tâm cùng cậu William DeHaven  
 

vào ngày 2/11/13 tại Key West, Florida 
 

Gia đình Thụ nhân Âu châu chúc mừng hai cháu đẹp duyên cầm sắt và anh Khoát được rể hiền 
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 PHÂN ƯU 
Nhận được hung tin : 

Thân phụ chị Lê Thị Diệu Linh K8 
 
 

Cụ Ông LÊ THANH CÁC  
Thất lộc ngày 26/9/2013 tại Việt Nam  

Hưởng thọ 88 tuổi 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng  
chị Diệu Linh  và tang quyến. 

Phu Nhân Cố Giáo sư Vũ Quốc Thông 
Chị dâu Giáo sư Vũ Quốc Thúc 

 

Cụ Bà VŨ QUỐC THÔNG 
Khuê danh LÂM THỊ TÍNH 

Thất lộc ngày 22/9/2013 tại Hoa Kỳ 
Hưởng thọ 96 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành kính phân ưu cùng 
Thầy Thúc và đại tang quyến 

Thân mẫu chị Lương Thị Thanh Thanh K6 
 

Cụ Bà ĐOÀN THỊ TÙNG 
Tạ thế ngày 29/9/2013 tại Việt Nam 

Hưởng thọ 85 tuổi.  
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng  
chị Thanh Thanh và tang quyến 

Nhạc phụ anh Nguyễn Đức Trọng K8 
 

Cụ Ông ĐOÀN HỮU HIẾU 
Mãn phần ngày 8/12/2013 tại Virginia 

Hưởng thọ 93 tuổi.  
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng anh 
Trọng, chị Thanh Đan và tang quyến  

Hiền thê anh Nguyễn Văn Huệ K1 
 

Chị TRẦN THỊ NGỌC THỌAI  
Từ trần ngày 27/12/2013 tại Việt Nam  

Hưởng thọ  66 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng 
anh Huệ và tang quyến. 

 
 

Anh ĐOÀN TẤN NHUNG K1  
Mênh chung ngày 2/12/2013 tại Việt Nam  

Hưởng thọ 76 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 

 
 

Anh NGUYỄN KHOA VĂN K2  
Qua đời  ngày 6/12/2013 tại California  

Hưởng thọ 68 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
tang quyến 

 
 

Anh VÕ THÀNH TÂM K1 
Quá vãng ngày  12/12/2013 tại  California 

Hưởng thọ 76 tuổi 
  
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng  
tang quyến 

Thân phụ chị La Ngọc Mai K8 
Nhạc phụ anh Bành Trung Tâm K6 
 

Cụ Ông LA VĂN SANH  
 Quy tiên ngày 22/9/2013 tại Houston, TX  

Hưởng thọ  93 tuổi 
 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng 
chị Mai, anh Tâm và tang quyến. 

 
 
 

Anh LÊ ĐỨC DŨNG K6  
Vĩnh viễn ra đi ngày 17/12/2013 tại Việt nam 

Hưởng thọ 64 tuổi 
 
 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  phân ưu cùng 
chị Hiền và tang quyến 
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5) Tây gặp nhau ở Mỹ 
Một người đi trốn cái lạnh mùa 
đông đang đuổi tới, một người đi 
ăn đám cưới ở chót mũi tiểu bang 
Floride, hẹn gặp nhau vài hôm 
đầu tháng 11. Anh chị Lưu Văn 
Dân-Marie và anh chị Phạm 
Trong Khoát-Mỹ Vân lúc đầu 
hẹn nhau ở Key West, nơi tổ 
chức đám cưới con gái anh 
Khoát, nhưng vì khách sạn nào 
cũng hết chỗ trong dịp này nên đã 
ngỡ là lỡ hẹn. 
Anh Dân bèn tính lại sau đám 
cưới sẽ gặp ở Sarasota, nơi nhà 
của cô em gái anh Khoát là Phạm 
Diệu Lan K11. Từ tỉnh Sebastian, 
phía đông Floride, anh chị Dân-
Marie rủ thêm các anh chị Thụ 
Nhân cư ngụ tại đây là anh chị 
Nguyễn Thới Cường K1 và anh 
chị Đặng Văn Quýt K1 lái xe 
sang phía tây của tiểu bang, vùng 
Tampa, trước hết để thăm gia 
đình hai anh cùng khoá khác là 
anh Huỳnh Mỹ Phương và Võ 
Văn Sang, sau đó xuống Sarasota 
cách Tampa khoảng gần 100 cây 
số  để gặp anh chị Khoát-Mỹ 
Vân. Ai ngờ cũng không gặp 
được nhau vì thời gian eo hẹp. 

Hai ngày sau anh chị Khoát-Vân 
thuê xe chạy mấy trăm cây số để 
sang nhà anh chị Dân-Marie ở 
Sebastian chơi vài bữa. Tại đây 
anh Dân đã tổ chức một bữa ăn 
cho anh Khoát gặp các anh 
Cường, Quýt. Trong dịp này anh 
Quýt cho biết anh bị cho nghỉ 
việc. Chị Yến làm cùng sở với 
chồng nên cũng xin nghỉ luôn. Ai 
cũng nói đây là dịp may để anh 
chị thảnh thơi hưởng tuổi già vì 
dù sao anh Quýt cũng đã quá tuổi 
về hưu rồi. 

6) Phong trào người Pháp gốc 
Việt 
Ngày 25/10 anh Đinh Hùng K2 
gởi thư cho Ban Chấp hành Hội 
Thụ nhân Âu châu để mời tham 
dự buổi tiệc đánh dấu sự ra đời 
của một hội đoàn mới của anh 
mang tên là Phong Trào Công 
Dân Pháp Gốc Việt (Mouvement 
des Citoyens Français d'origine 
Vietnamienne -MCFV). Buổi tiệc 
được tổ chức ngày 1/12 tại nhà 
hàng Chine Masséna, quận 13 
Paris. Kèm theo thư mời là Lời 
kêu gọi và Điều lệ của Phong 
trào. 
Mục đích của hiệp hội này là để 
giúp đỡ đồng bào trong sự hội 
nhập xã hội Pháp cũng như để 
gây ảnh hưởng đối với các định 
chế Pháp. 
Ngày 1/12 cũng là ngày nhiều hội 
VN khác tổ chức gây quỹ như 
Hội Nạng Gỗ, chùa Khánh Anh 
vv...nên có thể thiếu vắng một số 
anh chị em Thụ nhân trong ngày 
ra mắt Phong trào này. 
 
7) Ghi danh tham dự HN 50 
Cho đến cuối tháng 12/2013,  Hội 
ngộ 50 năm K1-2 tại Việt Nam 
đã có nhiều người hưởng ứng. Để 
tiện việc ghi tên và đặt cọc, xin 
các bạn liên lạc với : 
1) Đại diện Âu châu ngoài Đức:  

Lưu Văn Dân 
10 rue Louise 
93130 Noisy Le Sec 
Tel: 01 48 45 24 98 
hoặc: 06 78 31 50 12 
vandanluu@dbmail.com 

2) Đại diện bên Đức: 
Anh Thạch Lai Kim 
Auf  Dem Klei 15 
34125 Kassel 
Tel: 00 49 561 813 198 
thach.laikim@googlemail.com 

Theo thông tin mới nhất từ Ban 
Tổ chức, thì tiền ứng trước rất 
khiêm tốn:   
"Do đó BTC đề nghị các bạn ghi 
danh tham dự chính thức , đóng 
tối thiểu là  US$50,00. ( năm 
mươi mỹ kim) 

Số tiền này dùng để đóng tiền 
book phòng, đặt cọc thuê xe và 
nhà hàng." 
 
8) Dịch thơ của Đức Giáo Hoàng 
Nhân ngày Đức Giáo Hoàng Jean 
Paul II được tôn phong hiển 
thánh vào cuối tháng 4/2014, anh 
Lê Đình Thông dự định xuất bản 
tuyển tập thơ của anh dịch từ 25 
bài thơ mà Đức Giáo Hoàng sáng 
tác từ 1950 đến 1970, lúc còn là 
Linh mục. 
Tuyển tập thơ này được nhiều 
người viết lời tựa, trong đó có 
Đức Ông Mai Đức Vinh, Giáo sư 
Vũ Quốc Thúc, Giáo sư Jean 
François Petit (Đại học Paris). 
Linh mục thi sĩ Cung Chi viết lời 
bạt. 
Tập thơ gồm ba phần: 
Phần 1: Thơ Đức Giáo Hoàng 
Jean Paul II 
Phần 2: Thi Nhạc Giao Duyên 
Phần 3: Thơ Lê Đình Thông 
Trong phần Thi Nhạc Giao 
Duyên, nhiểu nhạc trưởng và 
nhạc sĩ đã phổ nhạc khoảng 20 
bài thơ, trong số có Nhạc trưởng 
Phạm Đức Huyến (môn đệ Nhạc 
sư Hải Linh), Linh mục Vũ Thái 
Hoà, nhạc sĩ Trần Thuỵ Minh 
vv… 
Xin vào trang web sau để nghe 
hai bài “Mẹ ơi” và “Hoa trắng” 
đã được nhạc sĩ Phạm Đức 
Huyến phổ nhạc: 
https://www.youtube.com/watch?
v=GQJpIKNI7Ck&list=PLuUrrk8z
YVhOFkOZTo1cHJIu8DOmNPf5E
&index=2 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=2abpHeX_6WA&list=PLuUrrk8z
YVhOFkOZTo1cHJIu8DOmNPf5E
&index=1 
Tuyển tập thơ sẽ do Giáo xứ Việt 
Nam tại Paris xuất bản. 
 
9) Giúp học sinh nghèo tại Việt 
Nam 
Được biết Phạm Minh Tân  là 
một sinh viên xuât sắc đang theo 
học chương trình tiến sĩ tại Pháp, 
đang lập một quỹ học bổng lấy 
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tên “Bảo huynh” cho đàn em là 
các sinh viên nghèo tại Việt Nam. 
Anh Phạm Trọng Khoát đã kêu 
gọi các anh chị Thụ Nhân vùng 
Paris hỗ trợ cho quỹ Bảo huynh 
này, và đã nhận được 850 euros 
của các anh chị đóng góp. Minh 
Tân cho biết DUACT cũng giúp 
quỹ học bổng này bằng cách 
“matching” 100% mỗi đồng 
Minh Tân xin đươc ở những nơi 
khác. Mong anh chị em tiếp tục 
trợ giúp quỹ học bổng này để 
phần nào cho các em nghèo, hiếu 
học và giỏi có phương tiện học 
hành ở trình độ Đại học, cũng 
như đây là một cơ hội giúp nâng 
cao dân trí của người Việt Nam. 
 
10) Mùa Thu Thụ Nhân 
Sau buổi Hội ngộ mùa thu tổ 
chức tại nhà hàng Le Santal của 
chị Lê Thạch Trúc, anh Lê Đình 
Thông ngẫu hứng sáng tác bài 
thơ Mùa Thu Thụ Nhân, tạo cho 
anh Trần Văn Nho K4, nghệ danh 
Trần Thuỵ Minh, nguồn cảm 
hứng phổ nhạc bài thơ đó.  
 

Nắng sớm mưa chiều hoa lá rơi 
Mùa thu Đà Lạt khắp nơi nơi 

Thụ Nhân: lý tưởng trồng người mới 
Trồng suốt trăm năm suốt một đời 

 
Kiêm Ái thu vàng nhớ chốn xưa 
Nhớ thầy nhớ bạn nắng lưa thưa 
Nhớ mãi giảng đường và lớp học 
Tâm tình Hội Hữu vẫn như xưa 

 
Mấy chục năm trời mới gặp nhau 
Ơn thầy nghĩa bạn mãi bên nhau 
Gia đình Thụ Nhân cùng xum họp 

Trăm nhớ ngàn thương vạn nỗi sầu 
 
Mời quý vị xem ca khúc đó trong 
Bản tin này. Sau đây là tâm sự 
của anh Nho với anh Thông: 
‘‘Em xin viết ra đây ý nghĩ riêng của 
mình về ca khúc phổ thơ " Mùa thu 
Thụ Nhân ". Như đã nói, bài thơ 
của anh thể hiện ý nghĩa thật trọn 
vẹn về tình nghĩa Thụ Nhân mà từ 
đó qua cuộc hội ngộ Paris đã cho 
em nguồn cảm hứng để tạo thành ca 
khúc mà cả anh và em là tác giả đều 
rất ưng ý. Bởi lý do hầu hết ACE 

Thụ Nhân chúng ta đều đã qua lớp 
tuổi của những loại hành khúc rồi... 
Theo em nghĩ, khi cùng ngồi chung 
nhau bất cứ một buổi hội họp nào 
thì nếu cần " Mùa thu Thụ Nhân " 
cũng có thể tạo cho các ACE Thụ 
Nhân vài phút giây thân tình, ấm 
cúng bên nhau. 
Kính chúc anh Thông 1 tuần lễ mới 
tràn đầy niềm vui. 
Nho’’ 
11) Chuẩn bị Tết 
Từ cuối tháng 11 các anh chị Thụ 
nhân Paris đã chuẩn bị chương 
trình Tết Giáp Ngọ. Nào là tìm 
nhà hàng, thực đơn, soạn kịch 
vui, hoạt cảnh. Riêng lá sớ Táo 
quân chẳng ai dám tranh tài với 
vị Tân Chủ tịch Nguyễn Minh 
Khôi. 
Đúng như ý nghĩ của nhiều 
người: Hội chúng ta không thiếu 
nhân tài, nhưng mỗi người có 
một sở trường riêng. Anh Khôi 
ngoài biệt tài diễu mà không cười 
(pince-sans-rire), còn có tài viết 
sớ. Hơn nữa anh có tài tổ chức, 
cẩn thận đâu ra đấy, lại còn chịu 
khó làm việc. 
Tiệc Tân niên sau nhiều hôm bàn 
thảo, sẽ được tổ chức từ 11 giờ 
trưa đến 19 giờ ngày chúa nhật 
16/02/2014 tại Toà Đô sảnh của 
thành phố anh Khôi cư ngụ: 
Salle des Fêtes Marcel Pagnol 
Mairie de Chelles 
Rue du Tir 
77500 Chelles 
 
12)Cảm tưởng của chị Thạch 
Trúc 
Sau khi đọc bài tường thuật buổi 
Hội ngộ mùa thu, chị Lê Thạch 
Trúc K1 viết: 
Kính gởi Anh Thông. 
Xin cám ơn Anh nhiều đã gởi cho 
đọc bài sớm như vậy . 
Lúc nay vốn đã phục Anh rất giỏi , 
mà không ngờ Anh đa tài !!!!! 
Mới qua một bữa mà thơ văn Anh 
Thông đã cho ra đầy đủ hết. 
 
Cám ơn các Anh Chị trong hội đã tổ 
chức  họp mặt Thụ Nhân Mùa Thu 
với bao nhiêu bạn bè sau mấy mươi 
năm xa cách , thấy rất vui và trong 

lòng thật cảm động . 
Mới thấy là tình bạn của Thụ Nhân 
mình , đã nửa thế kỷ qua mà vẫn còn 
nguyên vẹn . 
Hình như lại còn gần gũi và thắm 
thiết , thương nhau hơn . 
Tới tuổi này rồi thì đúng là tình bạn 
thực sự , không ganh đua , vụ 
lợi ...... 
 Thân mến chúc Anh Thông dồi dào 
sức khỏe , vạn sự được Bình an 
trong ơn Chúa . 
LTT 
Đến khi nghe trên Youtube bản 
nhạc phổ thơ, chị Thạch Trúc lại 
viết: 
Kinh thăm Anh Lê Đình Thông . 
 Xin cám ơn Anh nhiều đã gởi cho 
nghe bài hát  MÙA THU THỤ 
NHÂN  trên You Tube . 
Rất cảm động khi nghe về trường 
cũ . 
Chắc tôi là người đầu tiên mở ra 
nghe , vì cái máy để bên cạnh , vừa 
tình cờ nghe tín hiệu ,tôi vội mở ra 
và ....đuợc nghe liền . 
Félicitations và xin cám ơn tất cả 
các Anh Chị đã góp công sức để cho 
ra bài nhạc đầy Tình Cảm này . 
Thân kính   -   LTT  
Chị Thạch Trúc không muốn nói 
ra nhưng chị cũng đã soạn nhiều 
bản nhạc; có ca khúc em gái của 
chị ở Montreal, Canada, đã hát và 
thu vào Youtube. 
Các anh chị khoá 1 hẳn không 
quên chị là một tay đàn của ban 
nhạc nữ Viện Đại học Dalat, Les 
Emancipées. 
 
Tin các nơi khác: 
1) Sinh nhật 500 năm Ông Hoàng 
Tháng 12 năm 2013 là thời gian 
thành phố New York vinh danh 
một lý thuyết gia  nổi tiếng của Ý 
đại lợi về quyền lực và chính trị: 
Niccolò Machiavelli. Anh chị 
cựu sinh viên các khoá đầu tiên 
trường Chính Trị Kinh Doanh 
hẳn còn nhớ đến tác phẩm Ông 
Hoàng (Le Prince) của Machiavel 
được thầy Vương Văn Bắc giảng 
dạy trong môn Chánh trị học năm 
thứ nhất, cách đây 50 năm.  
Machiavel là một trong những 
nhà tư tưởng vĩ đại đã phân tích 
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vai trò của các nhà lãnh đạo, vai 
trò của sự lãnh đạo trong giới làm 
chính trị. Đối với nhiều người, 
ông ta là người đại biểu cuối cùng 
của triết lý chính trị cổ điển, 
trong khi với những người khác 
ông là người đặt nền tảng cho 
khái niệm hiện đại về quyền lực 
và chính trị. Thật vậy, Ông 
Hoàng quả đã tiêu biểu ngã rẽ 
quan trọng trong sự phân tích 
chính trị một cách khoa học: làm 
thế nào để chiếm hữu, duy trì và 
đánh mất quyền lực. Tác phẩm 
này ra đời ngày 10/12/1513, đến 
nay đã được 500 năm. 
Nhân dịp lể tưởng niệm 500 năm 
tác phẩm và tác giả, thành phố 
New York  tổ chức nhiều buổi 
triển lãm trong suốt tháng 12, 
trong chương trình "Năm Văn 
Hoá Ý đại lợi " tại Hoa Kỳ. Triển 
lãm đầu tiên mang tiêu đề: "Ông 
Hoàng và thời đại của ông: 1513-
2013", bắt đầu từ tháng 11 tại toà 
Đại sứ Ý ở thủ đô Washington, 
trước khi tới New York ngày 6/12 
tại Viện Văn hoá Ý, và sẽ kéo dài 
đến ngày 6/1/2014. 
Song song với cuộc triển lãm, 
Viện Văn hoá Ý còn tổ chức 
nhiều buổi thuyết trình ca ngợi sự 
đóng góp của Machiavel trong 
thời Phục Hưng Ý và những vai 
trò khác như sử gia, chính trị gia, 
nhà ngoại giao, triết gia, nhà văn, 
nhà nhân bản. 
 
2)Huỳnh Trung Trực hết bệnh 
Cuối tháng 9, anh Nguyễn Thanh 
Nhàn K1 báo tin từ Virginia, Hoa 
Kỳ, về tình trạng sức khoẻ của 
anh Trực cùng khoá: 
« Trước tháng tư năm nay Huỳnh 
Trung Trực phác giác ngoài bệnh 
cao huyết áp và hở valve 
tim, Trực còn nhiễm thêm Siêu Vi 
Gan C đã hơn 20 năm và tế bào 
gan đã bị phá huỷ 80%.  
Hiện Siêu Vi Gan  C ở Mỹ chưa 
có thuốc chữa (  Trong siêu vi 
gan C có hàng chục loại C khác 
nhau. Trực bị loại nặng nhất )  

 Huỳnh Trung Trực đã trăn trối 
với vợ con và tình nguyện hợp tác 
đem thân thử nghiệm một loại 
thuốc mới. » 
Bắt đầu từ tháng tư, anh Trực bắt 
đầu dùng thuốc thử nghiệm, và  
sau 4 tuần anh hoàn toàn « sạch » 
hết virus. Tuy nhiên anh cũng vẫn  
tiếp tục dùng thuốc này cho đến 
tháng 10 và các bác sĩ sẽ  theo dõi 
sức khỏe của anh. 
Nếu mọi sự tốt đẹp, một loại 
thuốc chữa siêu vi gan C rất công 
hiệu sẽ được ra đời để cứu các 
bệnh nhân, trong đó có sự đóng 
góp bằng tâm đức của Huỳnh 
Trung Trực. 
 
3)Nhan Kim Hoà được thẻ xanh 
Đầu năm 2012, trong những buổi 
gặp gỡ  anh Nhan Kim Hoà K1 
cho biết chưa biết sẽ định cư 
nước nào để nghỉ hưu, vì anh đều 
có con cư ngụ ở Pháp và ở Mỹ. 
Sau đó anh đi sang Los Angeles, 
nam Cali. Lâu lâu lại có tin tức và 
hình ảnh của anh trong các i meo 
mà anh em Thụ nhân gửi sang. 
Cũng có lúc được tin anh lên 
chức ngoại. Nhưng không thấy 
anh trở lại Pháp. 
Đầu tháng 10 năm nay, anh về 
Paris 3 tuần, đúng dịp Hội ngộ 
Mùa thu. Anh báo cho mọi người 
biết tin mừng là vợ chồng anh đã 
được thẻ xanh của Mỹ. Sở dĩ anh 
không thể đi đâu khỏi nước Mỹ 
trong một năm rưỡi vừa qua là vì 
thủ tục chờ đợi thẻ xanh không 
cho phép. Bây giờ có được thẻ 
này, anh chị sẽ đi lại dễ dàng. 
Chúc mừng anh chị Hoà-Bích. 
 
4)Chị Việt bị stroke 
Ngày 17/11 anh Nguyễn Thanh 
Nhàn báo tin khẩn: 
Hồi 7:00PM, giờ VA, tôi gọi cầu 
may qua thăm anh Tân, thì nhằm 
lúc anh mới về nhà để tắm rửa 
thay quần áo và sẽ trở vào bệnh 
viện thay phiên cho con gái. 
Qua thăm hỏi, anh Tân nhờ tôi 
chuyển đến các bạn vài tin tức 

mới nhất về chị Việt, vì anh quá 
bận và it nghe phone: 
Hôm truớc anh Tân và chị Việt đi 
Costco thì chị Việt bị stroke ngã 
nhẹ vì có nguời đỡ kịp.. 
Trong cái rủi có cái may, vì một 
nguời khách hàng khác đứng gần 
bên là một bác sĩ; qua cách nhìn 
nghề nghiệp ông cho biết là bịnh 
nặng và phải  đi bệnh viện gấp. 
Nửa giờ sau đến bệnh viện, nguời 
ta chụp hình liền  và cho biết dù 
máu tụ trong não nhưng chưa đủ 
nhiều đến nổi phải mỗ. Máu tụ do 
stroke chứ không phải do té. 
  
Ðến nay mọi nguy hiểm đã qua, 
nhưng còn phải tiếp tục điều trị 
thêm khoảng ba tháng nữa. 
Đến ngày 23/11 anh Nguyễn 
Huỳnh Tân K1 gửi thư cảm ơn 
mọi người và cho biết tình trạng 
sức khoẻ của chị Việt, vợ cùng 
khoá của anh, hôm đó cho phép 
nhà thương để chị về nhà chữa 
trị. Gần đây vào ngày 2/1/2014 
anh Nhàn báo tin vui đầu năm: 
Thưa quí bạn, 
Hôm nay,  mùng hai dương lịch , 
tôi gọi thăm gia đình Nguyễn 
Huỳnh Tân. 
Anh Tân chuyển máy cho chị Việt 
nói chuyện. 
Giọng chị khoẻ, trả lời nhanh, 
câu nói liền lạc, âm huởng tươi 
vui. 
Chị đã ăn đuợc thức ăn cứng. 
Nhưng uống nuớc thì phải chậm 
chậm và từng hớp nhỏ vì uống 
nhiêu và nhanh sẽ bị sặc. 
Vẫn đang tiếp tục tập và mỗi 
ngày một khá hơn. 
Chị bảo chị rất vui 
Tôi thêm rằng mọi nguời đều sẽ 
vui, vì ai cũng rất thương  chị. 
Anh Tân nhắn với các bạn bị cao 
huyết áp, phải nhớ uống thuốc 
đều đặn. 
Bây giờ nhớ lại, mấy ngày đó, chị 
Việt vì uống nhiều thứ thuốc quá 
nên cũng no bụng mà quên thứ 
chánh 
Nên xảy ra chuyện bất ngờ. 
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5)Ngày Truyền Thống 
Năm nay, tuy Ngày Truyền 
Thống cũng là ngày giỗ Đức Ông 
Nguyễn Văn Lập rơi vào ngày 
thứ năm 19/12, nhưng các anh chị 
cựu sinh viên cũng hiện diện 
đông đảo, riêng K1-2 đếm được 
14 người. Đặc biệt người ta nhận 
thấy sự có mặt của chị Nguyễn 
Thị Dục Tú K1từ bắc Cali về 

thăm gia đình. 
Buổi sáng diễn ra với cuộc viếng 
mộ cha Lập, sau đó là thánh lễ tổ 
chức tại nhà thờ Bình Triệu.  
Buổi tối, Ngày Truyền Thống 
tiếp tục với bữa ăn thân mật và 
kết thúc bằng chương trình văn 

nghệ cùng hát cùng nghe. Anh 
Nguyễn Minh Tuấn, ténor K1, 
điều khiển ban hợp ca với bản 
nhạc mở đầu chương trình "Về 
Mái Nhà Xưa ". 
 
6) Phạm Văn Lưu mổ tim 
Sau cơn nhồi máu cơ tim hồi 
tháng 10, anh Phạm Văn Lưu K1 
được đưa vào bệnh viện để mổ. 
Ngày 4/11 chị Nguyễn Thị Phong 
Lan K1, tay trống của ban nhạc 
Les Emancipées thuật lại: 
Hom qua toi co dien thoai tham 
Anh Luu va Chi Thanh, xin thong 

bao cho cac ban TN biet : 
Anh Luu nay da duoc ve nha , va 
co ve binh phuc. 
Anh Luu da trai qua mot giai 
doan kha tram trong, phai open 
heart surgery de thay hai aneu-
rysm o tinh mach tren tim. Cung 
may la Anh Luu vao benh vien , 
khi thay minh bi dau nhuc toan 
bo than the,  chi do vai ngay 
nua  Anh Luu phai bay sang US, 
neu len may bay de bay sang US, 
co the hai aneurysm se " no " tren 
may bay chang? 
Sau cuoc giai phau, hai la phoi 
cua Anh Luu lai bi "day" mau, lai 
them complications. 
Thoi chung ta chi cau mong cho 
Anh Luu mau binh phuc, va lay 
lai duoc suc khoe. 
PL 
Vài ngày sau anh Lưu đích thân 
viết cảm tạ bạn bè: 
Hiên giờ tôiđã khá rồi,  nhưng 
Bs. bảo ít nhất 12 tuần lễ tôi mới 
có thể hồi phục, tôi không được 
lái xe trong thời gian này. Mỗi 
ngày tôi phải uống hơn 12 loại 
thuốc khác nhau, nên đầu óc bị 
choáng váng, không được sáng 
suốt… Bây giờ, xin cám ơn 
Thượng Đế đã cho mọi chuyện 
nguy hiểm qua rồi. xin báo để 
Anh chị an tâm. 
Một lần nữa, xin hết lòng cám ơn 
Anh chị về sự quan tâm và những 
tình cảm quí báu mà Anh chị đã 
dành cho tôi trong thời gian vừa 
qua. 
Thân mến, 
Pham van Lưu 
 
7) Đại hội TN Montreal 2014 
Ban Tổ chức Đại Hội vừa gởi ra 
hai Bản Tin số 11 và 12 để giải 
thích rõ ràng chương trình Đại 
Hội và du ngoạn. Cho đến hôm 
nay đã có trên dưới 300 anh chị 
khắp nơi ghi tên tham dự. 
Để biết thêm chi tiết, xin bấm 
vào; 
 http://www.daihoithunhan.org/   
 

8) Tháng 12 đen 
Năm cùng tháng hạn. Cuối năm 
nay đầy dẫy tin buồn. Riêng trong 
giới ca nhạc sĩ cũng đã có 3 
người từ giã cõi đời: Nữ ca sĩ Hà 
Thanh, nhạc sĩ Huỳnh Anh (tay 
trống Bé Ba), nhạc sĩ Việt Dzũng. 
Trong đám bạn bè khoá 1-2, 
chúng ta có anh Đoàn Tấn 
Nhung, anh Nguyễn Khoa Văn, 
anh Võ Thanh Tâm. 
Ngày 27/11 anh Nguyễn Thăng 
Long báo tin bệnh tình anh Đoàn 
Tấn Nhung K1 bị tái phát, lại bị 
thêm viêm phổi cấp tính. Anh 
Hoàng Văn Lộc đề nghị kêu gọi 
anh em trợ giúp vì cả hai vợ 
chồng anh Nhung đều mắc bệnh, 
phải nằm bệnh viện cả hai, mà 
tiền bạc không có, gia cảnh rất 
đáng thương. Anh em Thụ nhân 
đã hưởng ứng rầm rộ. Nhưng số 
tiền thu được vừa tới Sàigòn thì 
anh Nhung đã ra người thiên cổ 
vào lúc 1g30 ngày 2/12. 
Anh Nguyễn Khoa Văn K2 mắc 
bệnh ung thư gan đã lâu nhưng 
lúc nào cũng chung vui với bạn 
bè từ mấy năm qua, không bao 
giờ thấy anh phiền não. Trái lại 
anh vẫn thường gửi lên diễn đàn 
những bài vở đầy tính chất thiền 
và đạo đức. Anh ra đi trong đêm 
5/12 rạng sáng 6/12. 
Nhiều người không biết anh Võ 
thanh Tâm K1và nhầm lẫn với 
anh Võ Thành Tâm đã mất cách 
đây gần 10 năm. Tuy nhiên, như 
anh Trần Văn Hùng có nói dù hai 
hay là một, đó cũng là một người 
bạn cũ đã ra đi. 
 
9) Tin DUACT 
Anh Trần Trí vừa gởi thơ từ chức  
Trương Ban Điều hành DUACT  
với lý do sức khỏe:. 
Anh viết: 
« .Năm 2013, cá nhân tôi trong 
trạng thái sức khoẻ không được 
khả quan cho lắm, vật chất cũng 
không đủ để trang trãi cho những 
sinh hoạt như xưa. Kèm vào đó, 
hoàn cảnh gia đình cần một chút 

...tin tức đó đây 

Mộ Cha Lập 
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rảnh rang lo cho các Cháu trong 
độ tuổi chuẩn bị ra đời ... » 
Anh viết tiếp: 
« Đây là một quyết định từ Cá 
Nhân lẫn Gia Đình, do vào các lý 
do Sức Khoẻ và Sinh Hoạt riêng 
tư. Nhằm chuẩn bị cho một cuộc 
sống cuả tuổi già mà chúng tôi đã 
chuẩn bị từ lâu.Rất mong quý 
Anh Chị hiểu cho, và trong tinh 
thần Thụ Nhân và tình cảm luôn 
trân quý, cá nhân tôi luôn gần 
gủi và sẽ tham gia trong khả 
năng có thể. »  
Hiện chưa có tin gì  của các anh 
chị trong Ban Điều hành DUACT 
có chấp nhân sự thoái lui của anh 
Trần Trí không, hoăc chấp nhận 
thì ai  sẽ là người thay thế nhiệm 
vụ cao cả này.  
 
10) Ở hiền gặp lành 
Tháng 12 vừa qua, sau một trận 
bão tuyết tại Otawa, sáng sớm 
anh Chung Thế Hùng K10 như 
thường lệ ra nổ máy và cào tuyết 
xe để sẵn sang đưa chị Như 
(madame Hùng) đi làm. Vừa làm 
nhiệm vụ xong, anh quay vào cho 
chị biết để sửa soạn ra xe thì cây 
cổ thụ trước nhà bị nhiều tuyết 
năng quá đổ xuống đè nát chiếc 
xe. Thật là hú hồn vì nếu anh chị 
ra trước một vài phút thì không 
biết ra sao đây! Thế mới biết ở 
hiền gặp lành, của đi thay người, 
anh chị bình an là quan trọng 
nhất, sau đó là có lý do để đi sắm  
xe mới. 
 
11) Thôi nôi cháu đích tôn anh Lê 
Văn Luyến K6 
Tối 25/12/2013, anh Lê Văn 
Luyến K6 mời các bạn K6 đến ăn 
thôi nôi cháu đích tôn  tại  quán 
cà phê của anh ở Bình Dương. 
Đây là một trong những dịp gặp 
gỡ  thường xuyên của K6 và cũng 
để chia vui với gia đình anh chị 
Luyến. Mong anh chị Luyến tiếp 
tục mời bạn bè đến mừng đầy 
tháng, thôi nôi, sinh nhật các 
cháu thứ 2, 3,… 

12) K6 tại Việt Nam mừng sinh 
nhật đồng môn đồng lớp 
Trong các khóa, có lẽ K6 là một 
trong các khóa được tiếng thân 
thiện và gần gũi nhau. Sáng thứ 
bảy 14/12/13 vừa qua, nhóm thân 

hữu K6 lại họp mặt tại cafe sau 
Dinh Độc lập để mừng sinh nhật 
chị Trần Thị Nhung K6. Được 
biết chị Nhung đã gặp nhiều khó 
khăn trong những năm vừa qua, 
nhưng được anh chị em K6  hết 
lòng giúp đỡ, nên chị đã vượt qua 
được mọi khó khăn. Anh chị em 
K6 cũng không quên ngày  sinh 
nhật của chị, thật là một việc rất 
quý mà các anh chị K6 đã làm 
cho một đồng môn. 
  
13) K5 họp mặt kỷ niệm 45 năm  
Để đánh dấu 45 năm ngày Khai 
giảng năm Nhập Môn - Khóa 5 
CTKD, các anh chị K5 cùng vài 
anh chị VK đã tổ chức về thăm 
trường cũ từ ngày 16 đến 
18/11/2013. Một số anh chị từ 

Mỹ, Úc cùng các bạn K5 tại Việt 
Nam lên Đà lạt ghé vào trường để 
nhìn lại các giảng đường  mà 45 
năm trước đây các anh chị đã có 

bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Bây giờ 
tuy không còn là trường của mình 
nữa, nhưng dù sao cũng là nơi mà 
không một cựu sinh viên Đà Lạt 
nào có thể quên được. 
 
14) Vài dòng về Hàn sĩ Phan 
Khi còn học trường CTKD, anh 
Phan Thạnh đã nổi tiếng về ăn 
nói và viết lách. Sau khi định cư 
ở Spokane, tiểu bang Washing-
ton, anh có lúc hợp tác với Bản 
tin Nam Cali (cuối thập niên 90 
của thế kỷ trước) dưới bút hiệu 
Hàn sĩ Phan trong mục Quán Chè 
Xanh. Anh giới thiệu quán của 
anh như sau: 
Quán chè xanh Hàn mở trong vườn 
Mời chư bằng hữu tới sương sương 

Buồn thì độc ẩm,  vui đối ẩm 
Tán chuyện đồng môn, chuyện thập 

phương 
Bẳng đi 15 năm không còn thấy 
anh viết gì nữa cả, có lẽ vì sau đó 
Bản tin Nam Cali cũng ngưng 
hoạt động. Năm nay, nhân dịp 
anh đưa vợ con Âu du và tham dự 
Hội ngộ mùa thu tại Paris, anh lại 
cho chúng ta khám phá một tài 
năng khác mà khi xưa không thấy 
khai thác. Đó là biệt tài văn nghệ. 
Không những anh biết ca vọng cổ 
với những lời lẽ do anh sáng tác, 
anh còn từng tổ chức những buổi 
văn nghệ cho cộng đồng người 
Việt ở Seattle, WA, cũng như ở 
Nam-Bắc Cali. 
Cô con gái út của anh hát tân 
nhạc rất hay. Cô có cho xem 
những đoạn youtube thâu các 
buổi trình diễn của cô.Chỉ tiếc cô 
không ở nán lại thêm một hai 
ngày để cho chúng ta được 
thưởng thức giọng oanh vàng. 
Trong những ngày rong chơi ở 
Paris, anh Thạnh có đưa ra vài đề 
nghị xây dựng về Bản tin cũng 
như đã nhận lời viết bài thường 
xuyên. 

...tin tức đó đây 

Chị Nhung  K6 

Các anh chị K5 trước giảng đường 
Spellman 

Mừng sinh nhật chị Nhung 



24 

 

Tin Âu châu 
1)Tân Ban Chấp hành TNAC 
Trong buổi họp mặt mùa thu ngày 
13 tháng 10 tại nhà hàng Le San-
tal của chị Lê Thạch Trúc K1, anh 
Phạm Trọng Khoát thay mặt Ban 
Chấp hành Thụ nhân Âu châu đề 
nghị tổ chức bầu lại Ban Chấp 
hành, lý do vì đã gần hết 2 nhiệm 
kỳ và ngày hôm ấy quy tụ được 
nhiều anh chị em Thụ nhân tham 
dự. Ngoài vợ chồng anh Phan 
Thạnh K1 từ Seattle, vợ chồng 
anh Nhan Kim Hoà K1 từ Cali, 
còn có những anh chị Thụ nhân 
Âu châu như anh Thạch Lai Kim 
K1từ Kassel, Đức, vợ chồng anh 
Trần Văn Nho K4-Trần Kim 
Hồng K6 từ Raadal, Na Uy. 
Trong bầu không khí cởi mở, sôi 
động, dưới sự điều khiển của Giáo 
sư Trần Văn Ngô, mọi người đã 
đồng thanh bầu anh Nguyễn Minh 
Khôi VK vào chức  vị chủ tịch. 
Trong khi chờ đợi lập một ban 
chấp hành mới, anh Khôi kêu gọi 
các anh chị em trong Hội cùng sát 
cánh làm việc với anh trong 
nhiệm kỳ 2014-2015. 
 
2) Trần Văn Bảng vào nhà già 
Cuối tháng 10, một số anh chị 
Thụ nhân gọi điện thoại thăm anh 
Trần Văn Bảng mới biết anh đã 
xin vào ở nhà già thành phố Cré-
teil, ngoại ô Paris. Anh cho biết sẽ 
vào bệnh viện ngày 6/11 để mổ 
một cục bướu ở bụng. Cách đây 
mấy tháng anh đã vào nhà thương 

nong động mạch trên đầu, nhưng 
nguy cơ vỡ động mạch lần này ở 
vùng bụng và trầm trọng hơn.  
Vợ chồng anh Bảng đã có ý định 
về Việt Nam cuối năm 2013, vé 
máy bay đã mua xong. Việc anh 
phải đi mổ làm cản trở quyết định 
này nhưng lại là một điều may, vì 
khối máu đông trong bụng có thể 
vỡ tung trên máy bay hoặc bất cứ 
lúc nào. 
Sau cuộc giải phẫu anh bị thuốc 
mê hành hạ nên thường bị ảo giác. 
Các bạn bè Thụ nhân vào thăm 
đều kể lại những trường hợp anh 
thấy những tướng tá cũ hoặc 
những chuyện hoang đường khác. 
Bây giờ anh đang trên đường hồi 
phục, tuy chưa hoàn toàn như xưa 
nhưng đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. 
Tuy nhiên anh thố lộ rằng nếu 
phải nhập viện nữa, anh sẽ không 
trở vào nhà thương đó vì sợ ma. 
Nhà già anh Bảng đang ở là ARE-
PA, 11 rue Joyen Bouchard, 
94000 Créteil. Anh được cấp một 
căn phòng cỡ 30 m vuông. Buổi 
trưa anh ăn cơm tây trong cantine, 
tối thì tự nấu cơm Việt trong 
phòng. 
 
3) Bàn giao 
Sau khi tham khảo các giáo sư cố 
vấn và một số hội viên, anh 
Nguyễn Minh Khôi công bố thành 
phần Ban Chấp hành nhiệm kỳ 
2014-2015 như sau: 
Ban cố vấn:  

Thầy Lâm Thanh Liêm 
Thầy Trần Văn Ngô. 

Phụ tá ban cố vấn:  
Anh Đoàn Trần Nghị,  
Anh Nguyễn Khánh Chúc. 

Chủ tịch:  
Anh Nguyễn Minh Khôi. 

Phó chủ tịch:  
Anh Phạm Trọng Khoát. 

Tổng thư ký:  
Anh Lưu Văn Dân. 

Phụ tá tổng thư ký:  
Chị Ngô Thi Bích Ngọc. 

Thủ quỹ:  
Chị Trần Thị Châu  
Nguyễn Ngọc Thương. 

Uỷ viên ngoại vụ:  
Anh Lê Đình Thông. 

Ủy viên xã hội:  
Chị Công Tằng Tôn Nữ Diệu 
Hỷ  
Chị Đinh Thị Thanh Mai,  
Chị Lã Thị Minh Châu  
Chị Nguyễn Thị Bich Đào. 

Ủy viên tiếp tân:  
Anh Thân Văn Điển  
Anh Hứa Huệ Sang. 

Ngày 19/10 tại nhà hàng Tam 
Tam, thành phố Torcy, một buổi 
lễ bàn giao giữa Ban Chấp hành 
cũ và mới diễn ra trong bầu không 
khí thân mật với 12 hội viên hiện 
diện. 
Mở đầu buổi họp, anh Phạm 
Trọng Khoát ngỏ lời cảm ơn các 
anh chị đã hợp tác và giúp đỡ Ban 
Chấp hành cũ trong suốt thời gian 
vừa qua; anh cũng mong rằng anh 
chị em trong Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ 
Ban Chấp hành đương nhiệm. 
Anh Tân Hội trưởng Nguyễn 
Minh Khôi xác nhận rằng mục 
đích của Hội là luôn duy trì và 
xiết chặt tình thân giữa giáo sư, 
cựu sinh viên và cảm tình viên 
của Hội. Anh cũng đưa ra nhiều 
đề nghị mới để anh chị em trong 
Hội bàn bạc. 
 
4) Thầy Vũ Quốc Thúc bị ngã 
Ngày 27/11 anh Lê Đình Thông 
báo tin:" Xin chuyên dên quy anh 
chi  tai but thu Thay Thuc gui cho 
tôi sang nay, co doan noi dên viêc 
Thay bi té (nga) nhung may man 
duoc binh an vô su. 
Anh Thông ơi , 
T.B. Hôm qua , nhân dịp dự bữa 
cơm thân mật ở Paris, tôi bi ngã 
lúc đi đến Station Nanterre Pré-
fecture, nhưng nhờ ơn Chúa 
và Đức Mẹ: không sao cả. .. Ngã 
vì lúc đó tôi đang ngẫu hứng mấy 
vần lục bát như sau : 

 Rượu nồng hãy uống cho say , 
 Cho nguôi nỗi nhớ những ngày xa 

xưa ! 
 Bấy lâu khao khát đợi chờ : 

  Bình minh hừng tỉnh còn ngờ chiêm 
bao !  

VQT 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
 

Xem tiếp trang 19 


