
  

 

 

S au bốn năm đèn sách ở trường 

Chình Trị Kinh Doanh, Viện 

Đại Học Đà Lạt, 1964-1968, tôi vào 

quân đội ở trường Sĩ Quan Thủ 

Đức, tốt nghiệp Khóa 9/68 được bổ 

nhiệm về Tiểu Đoàn 50 CTCT.      

Hai năm sau, tôi phục vụ ở Tổng 

Cục Chiến Tranh Chình Trị. Cơ 

quan đặt cạnh Toà Đại Sứ Hoa Kỳ 

trên đường Thống Nhất - Sài Gòn, 

làm việc trong văn phòng Đại tá 

Nguyễn Quang Thông, phụ trách bộ 

phận tù binh cộng sản. Ít lâu sau, tôi 

vào làm việc trong văn phòng Tổng 

Cục Trưởng, Trung tướng Trần Văn 

Trung, đến khi mất nước.   

Hiệp Định Paris 1973 có điều khoản 

8 về trao đổi tù binh. Việc này làm 

cho văn phòng chúng tôi rất bận rộn 

ở 5 Trung tâm trao trả tù binh trên 

toàn quốc, đồng thời chào đón các 

chiến sĩ VNCH anh hùng trở về, cần 

chăm sóc sức khoẻ tinh thần và thể 

chất, ổn định cuộc sống với gia 

đình...               

Về phìa Cộng Sản Bắc Việt và tay 

sai là Mặt Trận GPMN, chúng vi 

phạm Hiệp Định ngay khi chữ ký 

còn chưa ráo mực. Chúng gia tăng 

các hoạt động quân sự khắp nơi, 

trong khi Hoa Kỳ tiến hành rút quân 

và cắt giảm quân viện. Cộng Sản 

đưa quân đánh Thường Đức, Quảng 

Nam, Phước Long…   

Đầu tháng 3-1975, Bộ Chính Trị 

Cộng Sản Hà Nội thấy thời cơ cướp 

trọn miền Nam đang đến, chúng bì 

mật đưa Văn Tiến Dũng vào Lộc 

Ninh tung chiến dịch giết dân, cướp 

nước. Bắt đầu là thị xã Ban Mê 

Thuột ngày 10/3 và các tỉnh Tây 

nguyên. Ngày 26/3 ở Huế, ngày 

29/3 ở Đà Nẵng rồi Tam Kỳ, Quy 

Nhơn, Nha Trang, Cam Ranh...     

Cộng quân pháo kìch bừa bãi vào 

nhiều khu dân cư, đặt mín phá sập 

cầu đường, đốt phá bắn giết dã 

man… làm hàng trăm nghín người 

dân kinh hãi chạy nạn, bỏ lại nhà 

cửa, ruộng vườn, mồ mả cha ông, 

bồng bế nhau chạy về phìa quốc 

gia, lánh xa cộng sản!   

VNCH cần tái phối trì lực lượng, 

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

Số 39 (Bộ mới) Tháng 5 năm 2022 

 

Lời nhóm biên soạn 

So với những số khác, Bản 

tin kỳ này ìt trang hơn tuy số  

bài viết còn nhiều hơn  

thường lệ. Phải chăng ví ảnh 

hưởng dịch Covid nên người 

viết mất cảm hứng, hay ví 

sau một thời gian dài bị cách 

ly, giờ được thả ra nên bà 

con ìt ngồi nhà viết lách. Tin 

tức cũng ìt và thiếu chi tiết. 

Lý do là tại dịch bệnh nên 

bạn bè lười liên lạc với nhau 

hay tại ví lý do nào khác? 

Các bạn ơi, hãy cố lên.  

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

thuong.nguyen@free.fr  
vandanluu@gmail.com 

Xem tiếp trang 3   

Trong số này: 
Hành trình ly hương của tôi 

Nguyễn Minh Kính 
Nụ cười và nước măt (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 

Xuân Họp Mặt 
Lưu Văn Dân 

Chợ phiên-Đoản kịch TVT  
 Lưu Văn Dân 

Về Bình Định 
Trương Văn Bảo 

Nỗi niềm chiến tranh 
 Phan Thạnh 

Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  
 Nhiều tác giả 

Thiên Tự Văn (tiếp theo) 
Lày A Mản 

Nguyễn Văn Vĩnh trong ký ức 
tôi  

 Lưu Văn Dân 

Thương tiếc bạn 
 Lê Đình Thông 

 
Gia chánh 

 Trần Thị Châu 
Bạc Tần Hoài 

Lày A Mản 
Tin tức đó đây 

Nguyễn Minh Kính 

mailto:mailto:thuong.nguyen@free.fr
mailto:mailto:vandanluu@dbmail.com
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buổi sáng ngồi nghe tin từ chiến trận 
khói lửa ngụt trời 
một dân tộc điêu linh 
vườn trống , nhà hoang ... 
người xa nhau đứt đoạn ân tình ... 
bởi vì đâu ? 
- vì con quỷ dữ mắt đỏ bừng dục vọng 

mưa đạn bom rơi 
như hoa cuối Xuân rụng 

tôi lại nhớ về mùa Xuân cũ xa xôi , 
quê hương tôi cũng khói lửa ngụt trời , 
quê hương tôi bao cảnh đời tan nát ... 
hơn bốn mươi năm , 
nước mắt xưa đã cạn 
vết thương xưa để lại dấu sẹo mờ 
trong tâm hồn những mảnh đời lạc lõng , bơ vơ 
đã tìm lại nụ cười trên môi héo ! 
 
Và rồi hôm nay , 

trong gió mùa Xuân mới 
có mùi máu tanh đang đổ bên kia , 

có tiếng đạn bom gầm réo giữa trời khuya , 
có tiếng trẻ thơ , mẹ già khóc trên đường di tản 
có người vợ xa chồng , 

đám cưới mới hôm qua ! 
Công lý nơi đâu ? 

- như quả bóng lập lòe , 
mãi lơ lửng không làm sao vói tới ! 
con quỷ đội lốt người đang lớn lối 
có nghe được đâu lời phải trái khuyên can ... 
hết yên vui lại đến bạo tàn , 
vòng thiện - ác không ngừng xoay chuyển ! 

 
một thoáng giây tôi quay về trực diện 
- Trời trên cao và công lý cũng trên cao 
lẽ thịnh suy mãi mãi tự kiếp nào 
trong cái chết lại ươm mầm sự sống . 
một kiếp người mấy mươi năm ta học , 
để yêu thương và để cảm thông đời 
mở vòng tay mang hơi ấm cho người , 
ta bé nhỏ , 

nhưng muôn người thành biển rộng 
 

08/03/2022 
ngô bích-ngọc 

 
 
(có thể khi bài thơ này lên trang , hoàn cảnh 
đã thay đổi ? Ước mong được những điều tốt 
đẹp hơn) 
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 thay đổi chiến thuật, rút về phòng 

thủ Xuân Lộc. Cộng quân liền 

đưa một lực lượng lớn gồm có 

Quân đoàn 4 CS, Sư đoàn 6 bộ 

binh, Quân khu 7, tăng cường 

trung đoàn 95B, Sư đoàn 325 bộ 

binh, một trung đoàn xe tăng, 

tăng cường một đại đội xe tăng, 

một trung đoàn pháo binh... Với 

một lực lượng và khì tài áp đảo 

trên 40.000 quân... quyết chọc 

thủng cửa ngõ vào Sài Gòn, được 

Sư đoàn 18 của tướng Lê Minh 

Đảo án ngữ chờ giặc. Nhưng suốt 

12 ngày đêm (9 -21 tháng 4) 

không thể nào phá vỡ được 

phòng tuyến thép Xuân Lộc! 

Tướng Lê Minh Đảo từng nói: 

"They hit the rocks". Chúng 

không còn cách nào hơn, đành 

thay chiến thuật, lặng lẽ đổi 

hướng khác.   

Trước các biến động thời cuộc, 

tôi được cấp trên cho phép về 

thăm nhà, rồi trở lại nhiệm sở 

ngay để ứng chiến. Vừa về đến 

quê nhà Cần Thơ thí quốc lộ 4, 

tuyến huyết mạch miền Tây bị 

Quân Đoàn 232 Cộng Sản cắt dứt 

ở gần Bến Lức.   

Ngày 21/4 Tổng Thống Nguyễn 

Văn Thiệu từ chức. Phó Tổng 

Thống Trần Văn Hương lên thay. 

Đến 28/4 được sự chấp thuận của 

Lưỡng viện Quốc Hội VNCH, 

TT. Trần Văn Hương trao quyền 

cho Tướng Dương Văn Minh.   

Ngày 26/4 

Cộng sản bao 

vây Sài Gòn 

bằng 5 gọng 

kềm với lực 

lượng 20 sư 

đoàn, 250.000 

quân chủ lực, 

200.000 quân 

hậu cần, dân 

công, 265 xe 

tăng, 127 thiết giáp, 330 pháo, 88 

pháo tầm xa, hơn 400 pháo cao 

xạ...     

Từ 17 giờ ngày 26 tháng 4, hơn 

20 tiểu đoàn pháo binh của cộng 

quân liên tục pháo kìch bừa bãi 

khắp nơi. Trung đoàn pháo binh 

45 đặt pháo 130 ly ở Nhơn Trạch 

pháo vào phi trường Tân Sơn 

Nhất gây áp lực và hoảng sợ cho 

người dân...   

11:30 sáng 30/4, TT. Dương Văn 

Minh lên Đài phát thanh tuyên bố 

đầu hàng.   

Thành phố Cần Thơ những ngày 

cuối tháng 4 tương đối không xáo 

trộn như Sài Gòn, dù có nhiều tin 

đồn thất thiệt. Công sở, trường 

học, chợ búa... vẫn mở cho đến 

khi tướng Minh tuyên bố đầu 

hàng trên radio, làm mọi người 

hoang mang, lo lắng. Gia đính tôi 

chưa biết tình sao? Nếu ra đi, sẽ 

đi thế nào?   

Do sự quen biết đặc biệt với 

Trung úy không quân VNCH Vũ 

Minh Thám, chúng tôi được 

Trung úy báo sẽ đón gia đính tôi 

cùng di tản.    

Không lâu sau, trung úy Thám lái 

trực thăng bay đến nhà, đáp trên 

sân thượng chờ… Chúng tôi chỉ 

có ìt phút chuẩn bị, rồi bế cháu 

trai 17 tháng tuổi trong chiếc 

khăn vội vã bước lên phi cơ vẫn 

nổ máy chờ trên lầu, trong khi 

bên dưới rất nhiều người dân tràn 

vào sân nhà, ví nghĩ là Mỹ đón.   

Sau đó trực thăng bay về Đại 

Ngãi, Sóc Trăng. Máy bay đáp 

xuống mảnh đất nhỏ giữa những 

cây dừa cao vút rất nguy hiểm, để 

đón thêm người. Đang vội vã cất 

cánh lên thí trong các bụi rậm, 

nhiều du kìch Việt cộng nhảy ra, 

đuổi theo bắn xối xả vào chúng 

tôi. Lúc đó, tôi ngồi ngoài cùng, 

tay bám thành cửa sổ, thí hàng 

loạt đạn AK bay đến.      

Anh quân nhân ngồi ngay sau tôi 

trúng đạn chết liền tại chỗ. Hai 

người dân khác gần tôi cũng 

trúng đạn tử thương, nhiều 

thường dân bị thương máu văng 

tung tóe, trong số này có em trai 

tôi, ví hai bên hông của trực 

thăng hoàn toàn mở, không có gí 

để che núp. Nguy hơn nữa là đạn 

trúng bính xăng, may mắn không 

bốc cháy. Nhưng xăng tuôn chảy 

nhiều dần dưới lườn phi cơ. 

Người người oằn oại ghí chặt tay 

nhau khi máy bay chao đảo...   

Tiếng súng AK, tiếng cánh quạt 

trực thăng, tiếng người kêu rên 

thảm thiết chẳng khác nào địa 

ngục kinh hoàng, trong khi mưa 

to nặng hạt, gió mạnh bay vào hai 

cửa trống của trực thăng làm mọi 

người ướt đẫm, lạnh buốt, run 

rẩy... Mùi xăng hòa với mùi máu  

làm cho chuyến bay định mệnh 

thêm thê lương, ảm đạm. Trực 

thăng gầm mạnh máy, vươn 

thẳng lên cao, quay hướng biển 

lao nhanh như thoát ra khỏi hỏa 

ngục. Từ giờ phút nầy định mệnh 

của hơn 30 người di tản như chỉ 

mành treo chuông.   

Lượng định không đủ xăng bay 

đến Côn Sơn, và cũng không có 

một đảo nhỏ nào giữa biển khơi 

để đáp khẩn cấp, mọi người chỉ 

biết cầu nguyện, nguyện cầu... 

Mây đen vần vũ, mưa to, gió lớn, 

biển động... càng làm cho cuộc 

hành trính thêm vô vọng!   

Bỗng trời quang mưa tạnh, chúng 

tôi thấy cuối chân trời có một 

chấm đen nhỏ… Có thể là tin vui 

Xem tiếp trang 5   

… Hành trình ly hương của tôi 
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Xem tiếp trang 5 

H ơn hai năm bị dịch bệnh, 

bạn bè gặp nhau ìt đi. Tuy 

nhiên lợi dụng những thời 

điểm cơn dịch lắng dịu, cũng có 

những cuộc họp mặt nhỏ gồm 6 

hoặc 10 người. Trong những lần 

họp mặt đó, chị Ngô Bìch Ngọc 

đề cập đến buổi tiệc Tân niên hay 

Tất niên. Nhưng luật lệ cấm cản 

hội họp trên 10 người để ngăn 

ngừa lây nhiễm khiến cho quyết 

định về ngày tháng cứ lùi dần. 

Đến lúc tìm được ngày tháng 

thìch hợp thí đã quá xa ngày Tết. 

Chị Ngọc bèn quyết định rằng 

không tổ chức Tân niên hay Tất 

niên nữa mà làm một buổi họp 

định kỳ theo mùa, lần này sẽ là 

họp mặt mùa xuân. 

 

Thời gian chuẩn bị 

Ví không phải là một bữa tiệc 

liên quan tới Tết nên vấn đề 

chuẩn bị giảm đi rất nhiều, quà 

cáp không có, trang trì cũng đơn 

giản, thư mời chỉ gửi tới bạn bè 

trong hội. Năm nay anh Nguyễn 

Văn Vĩnh vừa tím được một nhà 

hàng mới mở, ở ngay trung tâm 

Paris, trước cửa một hầm métro, 

thật tiện lợi cho những người 

không thích lái xe trong thành 

phố. 

Tiệm này có lầu, mà lầu rộng gấp 

hai tầng trệt, có thể chứa được 

hơn 50 người. Phòng ốc sạch sẽ, 

ghế ngồi rộng rãi, thoải mái. 

Thức ăn hợp khẩu vị, giá cả vừa 

phải. 

Chị Ngọc viết thư gửi các anh chị 

Thụ nhân, ấn định ngày họp là 

trưa chúa nhật 06/03/2022. Chị 

yêu cầu mọi người trả lời nhanh 

chóng, không ngờ chỉ khoảng 

một tuần lễ sau đã có 30 người 

ghi tên: 

 Chị Kim Lan 

 AC Châu - Tú 

 Anh Quốc (Nguyễn Tấn) 

 AC Ngọc Diệp - Trung 

 AC Bích Ngọc - Jacques 

 AC Khoát - Mỹ Vân 

 AC Chúc - Thanh Mai 

 AC Khôi - Bìch Đào 

 AC Nga - Đăng 

 AC Dân - Marie 

 AC Vĩnh - Thủy 

 Anh Điển 

 AC Đinh Hùng - Xuân 

 AC Tuyết - Jean Noël 

 Anh Hưng  

 AC Michel Tùng - Hằng 

 Chi Phương Thúy 

 Anh Quốc ( Hồ Bảo ) 

 

Một số anh chị không đến được 

là ví bị đau khớp xương như anh 

chị Nghị-Hỷ, hoặc đi chơi xa như 

anh Văn. Tất cả các anh chị sẽ 

đến họp mặt đều chích xong mũi 

thứ ba chủng ngừa Covid-19.  

 

Ngày họp mặt 

Buổi sáng 06/03 trời rất đẹp, 

không mưa, nắng ấm. Nhiều 

người đến sớm. Một vài người bị 

métro đóng cửa nhưng không đến 

nỗi trễ. Ngày đặt chỗ chị Ngọc 

được biết là nhà hàng sẽ đóng 

cửa từ 4 giờ cho tới 6 giờ chiều. 

Thế là phải cầu cứu anh chị Vĩnh-

Thuỷ, nếu không thí chương trính 

văn nghệ sau khi ăn xong sẽ quá 

ngắn. Nhờ tài ngoại giao của anh 

chị Vĩnh-Thuỷ  mà nhà hàng 

đồng ý cho buổi họp mặt kéo dài 

đến 6 giờ chiều. Địa điểm thật 

thìch hợp cho những người không 

thìch lái xe vào thành phố ví nằm 

ngay cửa hầm métro. Chỉ tội cho 

anh Michel Tùng phải ngừng xe 

ngay tiệm để đem nhạc cụ xuống, 

rồi đi tím chỗ đậu. 

Khách khứa đi trễ cũng cả tiếng 

đồng hồ. Mặc dù nhà hàng cho 

biết chình phủ cho phép số người 

Phan Thạnh 

Lưu văn Dân 
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giữa giờ tuyệt vọng. Mọi người 

tiếp tục đọc kinh cầu nguyện. Ít 

phút sau, phòng lái cho biết đó là 

tàu của VNCH.   

Cảm tạ Thượng Đế đáp lời cầu 

nguyện của chúng con.   

Tuần dương hạm Trần Quang 

Khải HQ-2 rời Sài Gòn với nhiều 

binh sĩ, sĩ quan cùng hàng ngàn 

người di tản. Trung úy Thám gọi 

điện xin phép Hạm trưởng HQ-2 

là Trung tá Hùng, xin đáp khẩn 

cấp, nhưng không được chấp 

thuận ví các lý do an toàn hàng 

hải như: Không có sân đáp cho 

trực thăng; tàu đã quá tải với trên 

3000 người; có nhiều vũ khì hạng 

nặng, chất nổ... và cuối cùng là 

bính xăng chiếc trực thăng của 

chúng tôi bị đạn bắn thủng, xăng 

tuôn thành vòi rơi xuống. Sau ìt 

phút điện đàm căng thẳng giữa 

hai bên chưa tím ra phương cách. 

Trực thăng với hơn 30 người, 

đang cạn dần xăng, vẫn treo lơ 

lửng giữa trời...   

Trung tá hạm trưởng hội ý với 

các tướng lãnh VNCH trên hạm 

và được chấp thuận với điều 

kiện: Trung úy Thám vận dụng 

tài năng chuyên môn để đáp bằng 

cách: Để một càng trực thăng sát 

nhưng không chạm thành tàu, 

nghiêng nhẹ máy bay để tất cả 

mọi người có thể bước qua chiến 

hạm một cách an toàn. Khi người 

cuối cùng ra khỏi phi cơ, trung 

úy Thám bay ra xa, cài cho trực 

thăng tự lái rồi nhanh chóng lao 

ra khỏi phi cơ, nhảy xuống biển 

bơi ra xa. Vừa lúc đó, trực thăng 

cũng cạn xăng rơi xuống biển. 

Trung úy Thám được các thủy 

thủ đưa lên tàu an toàn.     

Không bút mức nào có thể tả 

được nỗi vui mừng của mọi 

người lúc bấy giờ. Một phép lạ 

nhiệm mầu! thật nhiệm mầu! thật 

sự nhiệm mầu!   

Các đồng bào bị thương được 

cứu chữa, chăm sóc tận tính. Sau 

ìt ngày chờ phối hợp với những 

tàu khác trên biển, HQ-2 được 

hạm đội hộ tống đến Subic Bay, 

Philippines. Mọi người được lên 

bờ, nghỉ dưỡng. Em trai tôi bị 

thương được đưa vào bệnh viện 

chăm sóc. Khoảng một tháng sau, 

chúng tôi được chuyển qua đảo 

Guam nghỉ ngơi một thời gian 

trước khi đáp chuyến bay đi định 

cư ở Hoa Kỳ. Chúng tôi được 

đưa đến trại Pendleton, California 

làm các thủ tục hành chánh, di 

trú, học sinh ngữ...     

Chúng tôi chọn định cư ở San 

Diego, miền nam California, một 

thành phố hiện đại, tân kỳ, một 

trung tâm kinh tế, thương mại, 

thương cảng, quân cảng... hàng 

đầu của Hoa Kỳ.     

San Diego có khì hậu mát mẻ 

như Đà Lạt, xa xa có núi đồi với 

những dốc đèo ngoạn mục, thác 

nước hùng vĩ, có rừng thông in 

bóng bên hồ thơ mộng, có những 

con suối, dòng sông uốn quanh 

đồng cỏ, hoa viên, biệt thự, cao 

ốc, bến thuyền… rồi sông nhẹ 

nhàng đổ ra biển - Biển Thái 

Bính bao la, dạt dào, ngọt ngào 

như người mẹ hiền, Mẹ Việt 

Nam ngàn đời thương mến…   

 
   Nguyễn Minh Kình     
San Diego, CA  USA     

Mùa Lễ Tạ Ơn 

… Hành trình ly hương của tôi 

hiện diện không cần đeo mạng và 20% phải có pass 

sanitaire, nhưng từ đầu đến cuối chả thấy cảnh sát 

vào hỏi giấy. Chờ cho đầy đủ nhà hàng mới dọn 

thức ăn ra. Kiểm điểm lại số khách thí thấy thiếu 

cặp Tuyết-Jean Noël. Thí ra Tuyết ngã bệnh nên có 

gọi cho Ngọc cáo lỗi. 

Thực đơn có 2 món khai vị và một món chình, tráng 

miệng thí chọn một trong hai. Giá cả cũng vừa phải. 

Lâu lắm anh chị em mới được thưởng thức món 

bánh cuốn Thanh trí và phở Bắc. Phòng ăn ở trên 

lầu chỉ nhận Thụ nhân nên mọi người rộn rã vui 

cười, ồn ào thoải mái. 

Sau khi ăn xong  anh Tùng bước ra ngồi sau cây 

đàn synthé. Mọi người bớt tiếng cười nói để xem ai 

sẽ là người lên hát. Sau 2 bản hợp ca Ly Rượu 

Mừng và Xuân Họp Mặt, anh Đinh Hùng giới thiệu 

chị Mỹ Vân khai mạc chương trính văn nghệ. Tiếp 

theo các ca sĩ cây nhà lá vườn hết nữ rồi tới nam lần 

lượt lên trính bày các bài tủ. Bàn ghế gần sân khấu 

được dẹp sang một bên để chừa một khoảng trống 

ngõ hầu ai thìch nhảy thí có chỗ. Không khì thật là 

vui vẻ. Đặc biệt kỳ này anh Nguyễn Khánh Chúc 

cũng lên hát một bài. Nhưng ví còn mắc cở nên anh 

yêu cầu chị Mỹ Vân song ca. Coi vậy chứ anh Chúc 

hát đúng giọng, vững nhịp, thật bất ngờ. 

Chị Ngọc ngày hôm sau tuyên bố: "Thật là một 

ngày vui trọn vẹn, thức ăn ngon,ca sĩ diễn tả hết 

lòng,nhạc hay và không khì cởi mở, vui nhộn, tất cả 

khó quên. " 

… Xuân Họp Mặt 
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N ói về nghệ sĩ Trần Văn 

Trạch, nhiều người 

nghĩ đến các ca khúc 

hài hước, các màn nhái 

giọng, hoạt náo, các chương 

trính đại nhạc hội, văn nghệ 

phụ diễn trong các rạp chiếu 

bóng, phim ảnh vv... Ví hoạt 

động và có tài trong nhiều 

lãnh vực văn nghệ cũng như 

đã để lại nhiều tác phẩm nổi 

tiếng từ 1950 đến khi ông 

qua đời năm 1994, nên 

người ta đặt cho ông danh 

hiệu Quái kiệt. 

Một trong những màn phụ 

diễn văn nghệ của ông 

không hiểu ví sao khiến tôi 

nhớ đến tận bây giờ, đó là 

đoản kịch: Chợ phiên Sở 

Thú ( vườn Bách thảo ). Ví 

câu chuyện đã nghe trên 60 

năm, nên có nhiều danh từ 

tôi đã quên, xin mọi người 

rộng lòng tha thứ. 

____________ 

 

Kình thưa quý vị, 

Tôi xin kể quý vị nghe câu 

chuyện đi coi hội chợ ở Sở 

thú cách đây mấy bữa. Chợ 

phiên không lớn lắm, nhưng 

người đi coi thí đông, một 

phần ví họ sẽ lợi dụng cơ hội 

để đưa con cháu đi xem thú 

rừng như cọp, voi, khỉ trong 

sở thú. Từ ngoài đường tôi 

đã nghe loa phát thanh bài 

Xổ Số Kiến Thiết Quốc Gia: 
Kiến thiết quốc gia 

Giúp đồng bào ta 

Xây đắp muôn người 

Được nên cửa nhà 

Tô điểm giang san 

Qua bao lầm than 

Ta thề kiến thiết 

Trong giấc mộng vàng 

Triệu phú đến nơi 

Chỉ mười đồng thôi 

Mua lấy xe nhà 

Giàu sang mấy hồi 

Mua số quốc gia 

Giúp đồng bào ta 

Ấy là thiên chức 

Của người Việt Nam 

Mua số mau lên 

Xổ số gần đến 

Mua số mau lên 

Xổ số gần đến 

 

Khi tôi bước qua khỏi cửa 

thí nghe tiếng rao hàng rổn 

rảng của một chú chệt. Chú 

vừa la vừa đưa cao gói hàng: 

"Ai đang mệt, uống vô thấy 

khoẻ." Có vài người tới gần 

tò mò mua. Tôi bước tới 

trước bỗng nhiên nghe ở 

đàng sau có người khiếu nại: 

" 

“Nè ông già. Ông nói uống 

vô thấy khoẻ, sao tôi không 

thấy gí hết vậy?" Ông già 

phân bua: "Thuốc này dành 

cho người đang mệt uống vô 

thấy khoẻ, còn ai đang khoẻ 

thí uống vô thấy mệt lớ." 

Tôi đi tới gian hàng gần đó, 

thí ra là chỗ tuyển lựa tài tử. 

Anh chàng hoạt náo viên 

giới thiệu một em nhỏ 

khoảng chừng 13-14 tuổi: " 

Em tên gí? Hát bài gí? Dạ, 

em tên Nguyễn Văn B, 13 

tuổi, sẽ hát bài Tiếng Gọi 

Lên Đường.- Bài gí? Dạ, bài 

Tiếng Gọi Lên Đường..." Có 

Xem tiếp trang 7 

 

Lưu Văn Dân 
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lẽ ví micro xấu hay tiếng 

người ồn ào quá nên anh 

hoạt náo nghe không rõ, 

hoặc là anh đang khớp và 

hay quên nên anh nói lớn: 

"Xin giới thiệu với quý vị 

em Nguyễn Văn B 13 tuổi sẽ 

trính bày bản Tiếng Còi Lê 

Dương." Tôi hết ý kiến nên 

đi qua gian hàng khác. 

Cách đó không xa là một 

gian hàng đang trính diễn 

một vở kịch vui Tarzan Bắt 

Ghen. Khi tôi tới thí 

đã qua cảnh người 

hàng xóm mét 

với Tarzan là 

Jane có bồ ở 

ngoài bía rừng. 

Tôi tới lúc Tarzan 

nắm cổ Jane, còn 

anh chàng kia đã 

trốn đâu mất. Cô 

đào đóng vai Jane là người 

Bắc, giống như cô đào Kim 

Chung hát cải lương. Jane 

thảng thốt rên lên: "Bớ bớ 

anh Tặc dzăng. Xin anh 

đừng rút cái boạ nha. Và 

khoan khoan anh ơi, xin anh 

chớ vội rút lưỡi gươm 

vàng..."  

Dưới người coi có một ông 

già người Trung mặc áo dài 

the thâm, thấy chuyện bất 

bính ông cầm cái dù chỉ lên 

sân khấu la lớn: " Tặc răng. 

Răng mi mà phiển loàn. Mi 

muổn giểt ai mi giểt, mi 

muổn chẻm ai mi chẻm. Chi 

mà lọa rứa? " 

Thấy không ổn tôi lẹ làng đi 

chỗ khác. Tới gian hàng 

đang diễn một vở kịch. Cảnh 

hai người đang tâm sự với 

nhau. Người đàn bà nhín 

người đàn ông kể lể: "Anh à. 

Đời em chỉ có một đứa con.  

Mà anh biết nó là con của ai 

không?"  

Ngay lúc đó gian hàng bên 

cạnh đang chơi lô tô. Đúng 

lúc nghe câu hỏi: "Anh có 

biết nó là con của ai không?" 

thí người cái sòng lô tô cất 

tiếng thiệu:  

"Con Lưu Kim Đình giải giá 

Thọ Châu.  

Con gí ra đây, coi sao mà 

tươi tốt?  

Là con hai mươi mốt." 

Anh kép bên này nhịn cười 

không dám hát, cô đào quắc 

mắt nhín và gằn giọng hỏi 

lại: "Mà anh biết nó là con 

của ai không?" Bên phìa lô 

tô cũng đang lập lại câu 

thiệu: " Con Lưu Kim Đình 

giải giá Thọ Châu. Con gí ra 

đây, coi sao mà tươi tốt, là 

con hai mươi mốt..." 

… Chợ phiên - Đoản kịch Trần Văn Trạch 

Tổng kết tài chánh 

30/04/2022 

Kết sổ ngày 05/03/2022        3 030.85 € 

Thu : 

 Niên liễm 2022        410.00 

 Tổng số thu            410.00 

 

Chi : 

Linh tinh         30.00 

Phúng điếu       153.80 

Tổng số chi                        183.80 

 

Kết sổ ngày 30/04/2022                  3 257.05 € 

 

Niên liễm2022 : 

Trần Thị Châu, Nguyễn Khánh Chúc, Lưu Văn Dân, Châu Ngọc Điệp, Thân Văn Điển, Đinh Hùng, Võ 

Ngọc Hưng, Phạm Trọng Khoát, Nguyễn Minh Khôi, Hồng Thị Kim Lan, Chu Nguyệt Nga, Ngô Bích 

Ngọc, Nguyễn Tấn Quốc, Huỳnh Phương Thúy, Nguyễn Văn Vĩnh,  

Từ thị Hoàng (niên liễm  2023), Thạch Lai Kim (niên liễm 2021-2024), Lày A Mản (niên liễm 

2017-2030),  Trần Văn Nho, Trần Kim Hồng (niên liễm 2021-2024), Hứa Huệ Sang (niên liễm 

2021-2024), Nguyễn Ngọc Thương (niên liễm 2022-2025) 
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Ai về Bình Định mà coi. 

Con gái Bình Định bỏ roi, đi 

quyền. 

 

Bình Định là  một tỉnh 

thuộc vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ Việt 

Nam. Tỉnh lỵ của 

Bính Định là thành 

phố cảng Quy Nhơn, 

cách thủ đô Hà 

Nội 1.070 km, cách 

t h à n h  p h ố  Đ à 

Nẵng 323 km và cách Sài Gòn  

652 km theo Quốc lộ 1A. 

Bính Định là địa danh văn hóa, 

lịch sử, du lịch, vang danh với 

tên gọi “Miền đất võ”. Về Bính 

Định, đến Bảo tàng Quang 

Trung, ký ức lịch sử ùa về. Tây 

Sơn phất cờ khởi nghĩa trong tính 

trạng đất nước phân tranh, dân 

chúng vô cùng cơ cực, khốn khổ 

cho cả hai miền Nam Bắc, đủ 

mọi thứ từ chết chóc của chìến 

tranh đến quan lại thí tham ô, 

dâm dật, thiên tai, dịch bệnh, 

cướp bóc, loạn lạc, ly tán v.v… 

mà chình quyền của cả hai chúa 

Trịnh, Nguyễn đều không màng 

gí đến đời sống dân chúng cả, 

nếu không muốn nói họ chỉ có 

bóc lột người dân đến tận cùng 

xương tủy. Vua Lê Chiêu Thống 

thí ảo vọng ngai vàng và quyền 

lực cá nhân, cầu viện quân 

Thanh, tạo thế cho giặc vào cướp 

nước, lịch sử ghi việc làm ấy là 

“cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi 

về giày mả tổ”. 

Vua Quang Trung huấn luyện võ 

thuật cho nghĩa quân Tây Sơn 

bằng cách ứng dụng trực tiếp võ 

thuật để tác chiến nên Võ cổ 

truyền có một bước ngoặc mới, 

hính thành nhiều loại hính võ 

thuật chiến đấu với các tên gọi 

Võ dân tộc, Võ trận, Võ ta, Võ cổ 

truyền, các môn phái, võ phái, hệ 

phái, gia phái gắn liền với địa 

danh văn hoá, lịch sử, danh nhân, 

võ tướng và tên gọi chung ngày 

nay là Võ cổ truyền Việt Nam. 

Bài bản trong giai đoạn này 

tương đối rõ nét. 

Triều đại Tây Sơn tuy ngắn 

nhưng sự nghiệp lẫy lừng, dẹp 

yên Trịnh - Nguyễn, đánh bại 

quân Xiêm, đại phá quân Thanh, 

kiến tạo đất nước.  

Nào là: 

 Tây Sơn Tam kiệt: Nguyễn 

Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 

Lữ. 

 Tây Sơn Thất hổ tướng: Võ Văn 

Dũng, Trần Quang Diệu, Võ 

Đính Tú, Nguyễn Văn Tuyết, 

Lý Văn Bưu, Lê Văn Hưng, 

Nguyễn Văn Lộc. 

 Tây Sơn Ngũ phụng thư: Bùi 

Thị Xuân, Bùi Thị Nhạn, Trần 

Thị Lan, Nguyễn Thị Dung, 

Huỳnh Thị Cúc. 

 Tây Sơn Danh tướng: Đặng 

Xuân Phong, Đặng Văn Long, 

Nguyễn Quang Thùy, Trương 

Văn Đa, Ngô Văn Sở, Lê Trung, 

Nguyễn Bảo, Phạm Văn Thọ - 

Lâm Thị Bạch, Nhưng Huy và 

Tư Linh, Phạm Cần Chình, Tộc 

trưởng Bốc Kiơm, Bà Cô Hầu. 

 Tây Sơn Danh sư: Bằng Châu 

Đinh lão, Thầy giáo Trương 

Văn Hiến, Võ sư Diệp Đính 

Tòng, Võ sư Trần Kim Hùng. 

  Kỳ nhân đất võ Bính Định: 

Những võ nhân Bính Định nổi 

tiếng có rất nhiều trên khắp các 

vùng đất An Thái, An Vinh, Tây 

Sơn, Đập Đá, Phù Mỹ, Phù Cát, 

Vĩnh Thạnh, An Nhơn, Hoài 

Nhơn, An Lão, Hoài Ân, Tuy 

Phước, Vân Canh và nhiều địa 

danh khác. 

Thời trước năm 1975, Võ Bính 

Định vang danh trên võ đài.Ngày 

nay, Võ cổ truyền Bính Định 

cũng luôn dẫn đầu trong các giải 

đấu quốc gia và quốc tế. Có lẽ 

chưa có một tỉnh, thành phố nào 

trên toàn quốc có “Trung tâm Võ 

thuật cổ truyền” chuyên trách 

như Bính Định.Trung tâm Võ 

thuật cổ truyền Bính Định được 

thành lập từ năm 2013.Đặc biệt, 

chình quyền cũng như ngành Thể 

dục thể thao Bính Định rất quan 

tâm phát triển Võ cổ truyền và 

gắn liền với di tìch Bảo tàng 

Quang Trung. 

Thời thế, thời cuộc, đời sống đa 

đoan, những trái ngang, nghiệt 

ngã, xu thời phụ thế của những 

phừơng giá áo túi cơm, vàng thau 

lẫn lộn đã khiến cho nhiều danh 

sư một thời ở Bính Định nói 

riêng và trên cả đất nước nói 

chung lui về ở ẩn, học theo cụ 

Trạng Trính Nguyễn Bỉnh khiêm 

quy ẩn ở Bạch Vân Am, mang 

theo những nỗi niềm, trăn trở 

chuyện nhân sinh. 

"Ai công hầu, ai khanh tướng, 

trong trần ai, ai dễ biết ai" (Đặng 

Trần Thường) "Thế Chiến Quốc, 

thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế 

thời phải thế" (Ngô Thí Nhậm) 

Viết tại Bảo tàng Quang Trung - 

Tây Sơn - Bình Định 12/3/2022 

Trương Văn Bảo 

Tác giả trước Bảo tàng Quang Trung 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy_Nh%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
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Đ 
ời là bể khổ. Không biết 

có phải đúng vậy không 

mà hầu như mọi hài nhi 

khi mới lọt lòng mẹ, vừa mở mắt 

chào đời là đã cất tiếng khóc tức 

tưởi…Do đó mà chúng ta thường 

hay nghe nói: “tiếng khóc đầu 

đời”, còn tiếng cười đầu đời thì 

chẳng ai biết được chính xác là 

xảy ra vào lúc nào ? Đói rách, 

bệnh tật, đau buồn, chết chóc… 

là những nỗi khổ cụ thể nhất và 

thường đi kèm theo tiếng khóc 

than! Nhưng có một nỗi sợ hãi, 

khổ đau kinh hoàng mà nó đến 

bất chợt, có khi tình cờ đến cả 

nạn nhân chưa kịp nghĩ đến thì đã 

tắt thở lìa đời : Đó là sự hủy diệt 

của chiến tranh ! Có một nhạc sĩ 

trong cuộc chiến Việt Nam đã 

viết lên : 

“ …… 

Tôi có người yêu vừa chết đêm 

qua 

Chết thật tình cờ, chết chẳng hẹn 

hò 

Không hận thù, nằm chết như 

mơ ?!” 

Hiện tại, vào lúc nầy : kể từ ngày 

24 tháng 2 năm 2022 một cuộc 

chiến khốc liệt, dã man, đang xảy 

ra ở một quốc gia Đông Âu: 

Ukraine, và đã kéo dài hơn hai 

tháng…Tên cầm đầu nước Nga, 

Putin, đưa quân 

xâm lược một 

nước láng giềng với 

nhiều lý do trân tráo, 

dối trá, lố bịch để che 

đậy tham vọng quyền 

lực, mưu đồ bá chủ, cướp 

đoạt tài nguyên…Và 

thảm trạng chiến tranh lại 

đang tiếp tục diễn ra 

càng ngày càng bi đát không bút 

mực nào diễn tả hết được !!! 

Nói về những nỗi bi thảm của 

chiến tranh thì chẳng ai mang 

nhiều ấn tượng mất mát, khổ đau 

đến tê cứng cả cõi lòng và thấm 

chát đến tận đầu môi chót lưỡi 

như người dân Việt Nam, nhất là 

thuộc vào thế hệ tuổi tác như 

người đang viết những dòng 

nầy…Lại vào dịp 30 tháng 4, 

ngày mang dấu ấn khó quên của 

một dân tộc gần nửa thế kỷ quằn 

quại trong khói lửa chiến chinh 

mong mỏi kết thúc thì đã được 

đón nhận “một vương miện hòa 

bình” kết bằng kẽm gai phủ chụp 

lên đầu phiá thua cuộc để trả thù 

và đòi nợ tất cả mọi ân oán trong 

cuộc chiến mà không phải Họ  

(phía thua cuộc) gây nên ! 

Tôi sinh ra vào năm 1943, giai 

đoạn cuối khốc liệt của thế chiến 

thứ II, nước Việt Nam cũng trở 

thành một phần chiến trường của 

đồng minh (Pháp) và phe trục 

(Nhật), cũng lãnh bom đạn và 

chết đói hơn hai triệu người (nạn 

đói Ất Dậu 1944-45). Thế chiến 

chấm dứt, nhưng cuộc chiến 

chống thực dân Pháp và sau đó 

chiến tranh Quốc-Cộng vẫn âm ỉ 

tiếp tục trên đất nước Việt Nam 

lúc căng, lúc trầm không ngưng 

nghỉ…rồi bùng phát dữ dội từ 

năm 1965 khi cộng sản Bắc Việt 

chà đạp hiệp định Genève và gần 

như công khai đem quân xâm lấn 

miền Nam với cả chiến xa, đại 

pháo hạng nặng…Sau đó quân 

Mỹ trực tiếp tham chiến (để xử 

dụng cho hết mớ khí cụ chiến 

tranh còn tồn động lại sau đệ nhị 

thế chiến và cuộc chiến Triều 

Tiên, đồng thời thử nghiệm thêm 

vũ khí mới cho hợp thời hơn). Tư 

bản Mỹ đã làm một chuyện thực 

tế : thu hồi vốn đã bỏ ra, còn 

cộng sản thì cố gắng giải trình về 

con đường tiến đến một Thiên 

Đường giả tưởng…Như vậy là 

chiến tranh càng lúc càng mở 

rộng ! 

Đối với người dân Việt Nam 

chiến tranh đã trở thành một thứ 

sinh hoạt đặc biệt không thể tách 

rời khỏi cuộc sống : sinh ra - lớn 

lên - học hành…động viên đi 

lính…chiến đấu, nếu không chết 

thì thành thương phế binh hoặc 

đủ thời gian phục vụ…giải ngũ. 

Suốt quảng thời gian dài mấy 

chục năm, những hệ lụy chiến 

tranh đã được diễn đạt qua thi ca 

dưới nhiều dạng thái tâm trạng 

khác nhau, mà trong đó giới nghệ 

sĩ sáng tác âm nhạc, hoặc dấn 

thân, hoặc cận kề cuộc chiến đã 

thể hiện nhiều nhất. Lúc đầu hơi 

hướm chiến tranh còn nhẹ nên 

còn chừa nhiều chỗ trong thơ 

nhạc cho chút tình cảm vu vơ 

hoặc lãng mạn chen vào : 

Tôi từ chinh chiến đã ra đi 

Chiều xanh không thấy bóng Ba 

Vì 

…….. 

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm 

Em có bao giờ…Em thương nhớ 

 

NỖI NIỀM CHIẾN TRANH 

Phan Thạnh 

Xem tiếp trang 10   
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Xem tiếp trang 11 

thương. 

Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn 

chiều luân lạc 

Buồn viễn xứ khôn  khuây, buồn 

viễn xứ khôn khuây. 

Hoặc : 

Bao thương nhớ từ độ anh vui 

bước quân hành 

Nửa năm anh viết lá thư xanh 

bảo rằng 

Sẽ về phố phường…mừng rơi 

nước mắt ướt mi người em 

thương. 

Và đời lính đã trở thành một thứ 

công việc quen thuộc nên gọi là 

“binh  nghiệp”, nhưng đặc biệt 

đối với người 

lính trận nó 

không đóng khung trong một   

môi trường nhất định mà luôn đổi 

thay đây đó trên mọi miền đất 

nước : 

Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy 

quanh. 

Đời lính quen yêu gian khổ quân 

hành. 

Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền 

miên, 

Đánh giặc lâu bền cho non nước 

bình yên… 

Hay là : 

Mây mù che núi cao, rừng sương 

che lối vào 

Đồng ruộng mênh mông nước…. 

Bốn vùng mang lưu luyến bước 

bâng khuâng  của vạn người 

thân. 

Hình ảnh người lính lúc nầy đã 

trở thành biểu tượng gian khổ 

nhưng hào hùng, phảng phất nét 

tráng sĩ phong trần của một thời 

ngày nào “thanh gươm yên 

ngựa” : 

Phong trần mài một lưỡi gươm 

Những phường “giá áo, túi cơm” 

xá gì. 

Tuy nhiên cái chất lãng mạn đó 

cũng cạn dần khi càng ngày nỗi 

bi thảm càng dâng cao, và cái 

chết thường là đoạn kết nghẹn 

ngào cho thân phận con người 

trong mọi cuộc chiến tranh ! Dĩ 

nhiên từ đó âm hưởng chát đắng, 

uất nghẹn, rã rời, nức nở tiếc 

thương đã choáng chổ nhiều 

hơn : 

Người tên Bắc đẩu chết trận La 

vang, liệm xác ba lần… 

Ngọc Bích cũng tan, chỉ còn vì 

sao thôi, chỉ còn vì sao thôi ! 

- Ngày mai đi nhận xác chồng,  

say đi để thấy mình không là 

mình! 

Ngày mai đi nhận xác anh,  

cuồng si thuở ấy, hiển linh bây 

giờ. 

Cao nguyên hoang lạnh ơ hờ,  

như môi góa phụ nhạt mờ vết 

son. 

Tình ta không thể vuông tròn,  

say đi mà tưởng như còn người 

yêu! 

Chiều đi lên đồi cao, hát trên 

những xác người 

Tôi đã thấy, tôi đã thấy, 

Bên khu vườn, một người Mẹ ôm 

xác đứa con. 

Chiều đi qua bãi dâu, hát trên 

những xác người 

Tôi đã thấy, tôi đã thấy, 

Những hố hầm đã chôn vùi thân 

xác anh em !!! 

Và nỗi đau đến mức tận cùng 

choàng lên cả cây cỏ, đường đi : 

Chu Pao ai oán hờn trong gió, 

Mỗi chiếc khăn tang một tấc 

đường.  

Chiến tranh là khốn nạn, là bất 

nhân, là tàn nhẫn như vậy nhưng 

bọn gây chiến luôn luôn đưa ra 

những lời biện minh “sáng ngời 

chân lý” như giải phóng dân tộc, 

kiến tạo Thiên Đàng, diệt trừ phát 

xít .V.V.. Chế độ Cộng Sản hình 

thành trên một trăm năm với bao 

lời rao giảng rồi cũng tan rã chỉ 

còn lại một số nước…và những 

tượng đài lý tưởng của chế độ 

nầy đã xây dựng trên hàng triệu 

triệu xác người ! Vậy mà nhân 

loại vẫn chưa hoàn toàn tỉnh 

mộng, có người còn mơ tưởng 

đến việc kiến tạo lại một trật tự 

thế giới mới dựa trên sự liên kết 

và cầm chịch của hai thế lực ma 

qủy Nga-Trung ! Có một sự thật 

rõ ràng là sau đệ nhị thế chiến 

đến nay chưa có một cuộc di dân 

tị nạn nào kéo đến thiên đàng 

cộng sản cả, mà chỉ theo chiều 

ngược lại…từ đó chạy đi !!! Liên 

Sô đã sụp đổ, tất cả oan hồn của 

những lãnh tụ CS sắt máu Nga có 

lẽ thành ngạ quỷ quy tụ lại nhập 

vào một hậu duệ cựu KGB là 

Putin để mong gây dựng lại một 

“Liên Sô vĩ đại” bao trùm 

ĐôngÂu?? Nhưng chắc chắn giấc 

mộng đó đang trở thành hão 

huyền. Không thể chiêu dụ được 

lân bang nên Putin đành phải giở 

thói côn đồ ! Nhưng rủi thay 

nhằm lúc Ukraine có một TT. 

Zelensky kiên cường, dũng cảm, 

anh hùng khiến Putin méo mặt 

như gậm phải gân gà mà lại là gà 

nòi cứng cựa, do đó bộc lộ bản 

chất đồ tể, hiếu sát để cho đã nư 

hầu giải toả ẩn ức thua thiệt ! và 

thảm cảnh chiến tranh lại diễn 

ra ! 

Đặc biệt, dưới cái nhìn của một 

người Việt Nam xấp xỉ tuổi 80 

như Hàn tui thì cuộc chiến ở 

Ukraine không có cái khởi đầu 

từng bước để rồi kéo dài mấy 

chục năm như cuộc chiến Việt 

Nam mà trong đó có nhiều thời 

gian để đan chen vào một thứ loại 

hình “tình cảm chiến chinh” đa 

dạng có cả chút lãng mạn bi 

thương : 

“Chuyện tình trong thời giao 

tranh vẫn như làn khói mong 

manh, 

Chàng về đơn vị xa xăm nàng 

nghe nặng nhớ mong…” 

… Nỗi niềm chiến tranh 
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 Để rồi :  

“Anh trở về chiều hoang trốn 

nắng 

Poncho buồn liệm kín hồn anh. 

Anh trở về bờ tóc em xanh 

Chít khăn sô lên đầu vội vã…em 

ơi !” 

Sự kiện nêu trên cũng thể hiện 

một điều thực tế là các loại vũ khí 

thời đó chưa đạt mức hiện đại 

cao, không gây sát thương nhiều 

vùng rộng lớn cùng một lúc. 

Nhưng cuộc chiến hiện tại ở 

Ukraine là lúc mà những thứ vũ 

khi giết hại kinh hoàng được 

mang ra xử dụng để giám định 

hiệu quả, cho nên nó khốc liệt, bi 

thảm hơn nhiều ngay từ đầu. Qua 

chiến tranh có một điều mà mọi 

người ít để ý, hoặc không thèm 

để ý : “Con người là một loại 

động vật thông minh nhất, nhưng 

cũng ngu muội nhất…”  

Vì những phát minh, thành tựu to 

lớn và nhanh chóng nhất là vũ khí 

giết người…và nạn nhân cũng là 

con người, có khi còn là chính 

bản thân mình !!! Tuy vậy đã là 

chiến tranh thì cũng không thiếu 

những hình ảnh đoạn trường ca bi 

thiết. Châu Tấn Xuyên, một Thụ 

Nhân ít nói, ít bàn cãi, cũng động 

lòng diễn đạt mấy câu thơ : 

Ukraine có gì lạ không em ? 

Dạ, có nhiều lắm anh ạ. 

Đại bác ngày đêm rót về thành 

phố, 

Trẻ con khóc oà…Nhà cửa nát 

tan.  

Ukraine còn gì lạ nữa không 

em ? 

Dạ, còn nhiều lắm anh ạ. 

Người cha hôn con trong bụng 

mẹ, 

Đi ra chiến trường chống quân 

Nga 

Tay cầm bom xăng, ném vào 

chiến xa. 

Rồi trong khi kẻ xâm lược, gây 

hấn cứ mồm loa mép giải để biện 

minh cho lòng tham bạo, độc ác 

của mình thì những cảnh giết 

chóc bi thương vẫn cứ xảy ra 

hàng ngày : 

Những quả đạn pháo…nổ tung 

trường học, 

Bé  chưa  kịp  khóc  đã  trút  linh 

hồn. 

Những vệt máu thấm tờ giấy 

trắng trơn, 

Ghi  dấu  tội  ác  rõ  hơn  lời  

viết ! 

 

Còn nhiều cảnh tượng đau lòng 

khôn xiết, 

Trẻ sơ sinh chờ đón tiếp vào đời. 

Bảo sanh viện, bỗng : Ùm ! quả 

bom rơi, 

Hồn thai nhi tìm nơi chờ kiếp 

khác. 

 

Ngã ba đường… nhiều người dân 

ngơ ngác, 

Chạy phía nào? Tránh đạn lạc 

bom bay ? 

Vài cụ già văng chiếc gậy khỏi 

tay, 

Một tiếng nổ…phơi thây nơi gốc 

phố !!! 

Có một điều rất rõ ràng là trong 

mọi thảm họa tự nhiên như dịch 

bệnh, thiên tai... càng ra tay cứu 

được mạng sống nhiều người thì 

càng đạt được nhiều thành tích 

chứng tỏ tình liên đới yêu thương 

nhân loại. Nhưng trong chiến 

tranh thành tích lại được báo cáo 

dựa trên sự giết được càng nhiều 

sinh mạng phía bên kia càng tốt. 

Đúng là một thứ tư duy khốn 

nạn! Ngoài ra qua cuộc chiến ở 

Ukraine người 

viết còn nhìn 

thấy một điều : 

Tên gây chiến 

có gốc gác là 

mật vụ, tình báo 

KGB, đã lớn lên 

từ cái lò đào tạo 

của Cộng Sản 

với lập luận đấu tranh “giết lầm 

hơn bỏ sót”, lấy cứu cánh biện 

minh cho phương tiện! Còn 

người lãnh đạo chống xâm lược 

để bảo toàn lãnh thổ và mạng 

sống người dân có gốc gác là một 

nghệ sĩ đầy tính nhân bản luôn 

mang tư duy phải dùng phương 

tiện tốt để đạt đến cứu cánh thiện 

hảo. Do đó mà hôm chúa nhật 

ngày 3 tháng 4/2022 vào lúc phát 

giải thưởng Grammy Awards, TT 

Ukraine Zalensky đã xuất hiện 

trên màn hình, trong tâm tình xúc 

động đã kêu gọi giới nghệ sĩ hãy 

lên tiếng tố cáo tội ác chiến tranh, 

tội ác diệt chủng của Putin trong 

cuộc chiến xâm lược Ukraine. 

Đặc biệt, quân Nga khi rút khỏi 

thành phố Bucha khu ngoại vi 

Kyiv, đã để lại hơn 400 thi thể 

thường dân bị giết, chôn lấp trong 

các hố tập thể hoặc còn nằm rải 

rác nhiều nơi…có xác tay còn bị 

trói quặt ra sau lưng và bị đạn 

bắn từ sau ót ! Những chứng tích 

nầy sẽ đi liền với cái tên hiếu 

chiến, hung bạo, sát nhân Putin 

đến muôn đời như Staline, Hitler 

…không sao gột rửa được. 

Ôi ! Nỗi bi thảm chiến tranh, 

không còn lời gì để nói ! Ước 

mong cuối cùng cái Ác không 

hủy diệt được cái Thiện để con 

người còn chỗ dựa cho niềm tin 

mà tiến đến tương lai tốt đẹp hơn. 

   

   

 Hàn Sĩ Phan, FLORIDA , 

mùa Quốc hận tháng 4/2022 

 

   

 

 

… Nỗi niềm chiến tranh 
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Em còn nhớ mùa Xuân  

Làm sao mà quên được 

Những mùa Xuân trên quê hương 

Ôi những mùa Xuân êm đềm 

Có nắng vàng dịu dàng trong mắt 

Có mưa Xuân rơi nhẹ bên thềm 

Có gió thoảng hôn mềm trên tóc 

Hoa Anh Đào nỡ hồng trước ngõ 

Mây trắng mây xanh vương vấn khung trời 

Làm sao mà quên được 

Những mùa Xuân trên quê hương 

Dáng ba với nụ cười hiền hoà 

Nâng niu chậu hoa Lan hoa Cúc 

Chăm sóc tỉa mấy nhánh Thuỷ Tiên 

Dáng mẹ yêu sửa soạn cơm chiều 

Em gái xôn xao bên áo mới 

Em trai đánh bóng bộ lư đồng 

Chị lo cắm hoa mai hoa cúc 

Tô vàng một góc nhỏ mùa Xuân 

Mùa Xuân mùa Xuân mùa Xuân 

Em tha thướt trong áo lụa vàng 

Chiếc kiềng chạm đôi tằm nho nhỏ 

Tóc tơ dài buông theo chiều gió 

Mắt cười say đắm lung linh biển trời 

Em chờ anh đến cho em mùa Xuân. 

Huỳnh Thị Tâm K1 

Xuân Nhâm Dần 

QUÊ HƢƠNG BỎ LẠI 
  

Em đi bỏ lại con đường Bỏ quên ngày tháng vấn vương đợi chờ Bỏ quên một thuở mộng mơ Che nghiêng chiếc nón bài thơ mượt mà 
  

Em đi bỏ lại quê nhà Từ đây ngăn cách chia xa ngàn trùng Thời gian trôi mãi không cùng Ngẩn ngơ mộng ảo tương phùng sơn khê 
  

Mùa thu se lạnh tái tê Lá vàng rơi rụng bên hè vấn vương Hoàng hôn mây tím giăng buồn Ðường chiều lá đổ chuông chùa vọng đưa 
  

Ngồi đây nhớ tới vườn xưa Hương trầm lan nhẹ thoảng đưa dịu dàng Chợt mơ chút mộng ghé sang Chìm trong nỗi nhớ mùa trăng năm nào 
  

Quê hương xin gửi lời chào Buồn vui đã tự kiếp nao  gọi mời Kìa tôi giấc mộng bồi hồi Giữa chiều lòng bỗng rã rời tương tư 
  

Quê hương xa khuất mịt mù Nẻo về hư ảo mộng du dật dờ Hạnh ngộ lạc bước cõi mơ Vô thường huyễn hoặc sương mờ chiều thu 
  

Thy-Mai K6 
Tháng 4-2022 
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Xem tiếp trang 18 

Nguyên văn:  

九州禹跡,百郡秦并。 

嶽宗泰岱,禪主云亭。 

雁門紫塞,雞田赤城。 

昆池碣石,鉅野洞庭。 

曠遠綿邈,巖岫杳冥。 

Hán-Việt:  

Cửu châu vũ tích,  

Bách quận tần tịnh. 

Nhạc tông thái đại,  

Thiền chủ vân đình.  

Nhạn môn tử tái,  

Kê Điền xích thành. 

Côn trì kiệt thạch,  

Cự dã Động Đình.  

Khoáng viễn miên mạc,  

Nham tụ yểu minh. 
 

九州禹跡 (cửu châu Vũ tìch) 

'Cửu' là con số 9. 'Châu' là một 

vùng lãnh thổ thường lấy sông và 

núi làm biên giới, ngày nay là 

một đơn vị hành chình bên Trung 

Quốc. 'Vũ' ý chỉ vua Đại Vũ (大

禹,?~circa 2025BC), một vị vua 

Trung Quốc thời cổ đại nổi tiếng 

trị thuỷ, kiểm soát lũ lụt bằng 

cách ứng dụng cửu cung trong 

Hậu Thiên Bát Quái Đồ (nay goi 

là ma phương gồm 9 ô, cộng các 

hàng lại với nhau dù dọc ngang 

hay chéo đều có tổng số là 15). 

'Tìch' là sự tìch, dấu vết, dấu 

chân. Câu này hàm nhiều ý. Một 

ý là khắp cửu châu đều biết sự 

tìch trị thuỷ của vua Đại Vũ, một 

ý khác nữa là khắp cửu châu đều 

có dấu chân vua Đại Vũ do nhà 

vua trong suốt mấy chục năm trị 

thuỷ không có châu nào là không 

đặt chân tới, một ý sâu xa hơn 

nữa là theo truyền thuyết Đại Vũ 

khiến sứ thần Đại Chương (大章) 

dùng bước chân đo lường từ phìa 

cực Đông Trung Quốc Liêu Tả 

(遼左) tức phìa tay trái của Liêu 

Đông (遼東) do người Trung Hoa 

xưa định phương hướng theo Hậu 

Thiên Bát Quái đồ bằng cách 

đứng quay mặt về hướng Nam 

(quẻ Ly, hành Hoả) - đến miền 

cực Tây Lưu Sa (流沙); đồng thời 

sai sứ thần Thụ Giai (豎亥) dùng 

bước chân đo lường từ sa mạc 

cực Bắc đến bãi biển cực Nam để 

biết cửu châu, tức lãnh thổ cả 

nước Trung Hoa thời đó chiều dài 

nhất và rộng nhất là bao nhiêu.  
 

百郡秦并 (Bách quận Tần tịnh) 

'Bách' là số trăm. 'Quận' là một 

đơn vị hành chính rộng lớn thời 

xưa, nhỏ hơn châu. 'Tần' ý chỉ 

nhà Tần thời Tần Thuỷ Hoàng (秦

始皇, 259~210BC). 'Tịnh' là thôn 

tình, thu phục. Ý câu này nói Tần 

Thuỷ Hoàng thôn tình cả 140 

nước thời Xuân Thu Chiến Quốc 

khác gom về một mối thành một 

nước Tần thống nhất. 
 

嶽宗泰岱 (Nhạc tông Thái Đại) 

Nhạc' là núi vừa cao vừa lớn. 

'Tông' là chúa tể. 'Thái' là một 

danh từ riêng chỉ núi Thái Sơn. 

'Đại' cũng là một danh từ riêng 

chỉ núi Đại, tức là một tên khác 

của núi Thái Sơn do núi Thái Sơn 

còn được gọi là Đại Sơn hay Thái 

Đại. Câu này ý nói chúa tể của 

ngũ nhạc là núi Thái Đại ở tỉnh 

Sơn Đông, Trung Quốc.  
 

禪主云亭 ( Thiền chủ vân đính ) 

'Thiền' thường được hiểu theo 

nghĩa trong đạo Phật có gốc tiếng 

Phạn (dhyāna) là tĩnh lặng tập 

trung thần chì vào một ý tưởng, 

cảnh giới nào đó nhưng 'thiền' ở 

đây là lễ tế tạ ơn Đất, là một phần 

của phong thiền đại điển (封禪大

典) tức lễ tế tạ Trời Đất của các 

vua chúa thời xưa khi lên ngôi. 

'Vân' là tên núi Vân Sơn, một 

ngọn núi tại Sơn Đông, gần và 

thấp hơn nhiều nằm về phìa Đông 

Nam núi Thái Sơn. 'Đính' là tên 

núi Đính Sơn, một ngọn núi cũng 

gần núi Thái Sơn nhưng nằm ở 

phìa Nam núi Thái Sơn. Ý câu 

này nói rằng Vân Sơn và Đính 

Sơn là 2 núi thường dùng là nơi 

vua chúa ngày xưa làm lễ tế Đất. 

Sử Ký Tư Mã Thiên, Quyển Nhị 

Thập Bát, Phong Thiền Thư Đệ 

Lục (史記·卷二十八·封禪書第六) có 

ghi rằng hành lễ tế Thiên trên núi 

Thái Sơn gọi là Phong, sau đó 

hành lễ tế Địa trên núi Vân Sơn 

hoặc Đính Sơn thí gọi là Thiền. 

Đó là phong thiền đại điển của 

các vua chúa thời xưa lúc lên 

ngôi.  
 

雁門紫塞 (Nhạn môn tử tái) 

'Nhạn Môn' là tên của quan ải nổi 

tiếng nhất Trung Quốc nằm trên 

Vạn Lý Trường Thành ở Đại 

Huyện (山西代縣) địa điểm cực 

Bắc tỉnh Sơn Tây, giáp giới với 

Đế Quốc Hung Nô (匈奴帝國) thời 

xưa. Trong sách Lã Thị Xuân 

Thu có ghi “天下九塞，雁門為

首” (Thiên hạ cửu tái, Nhạn  

Môn vi thủ), nghĩa là trong thiên 

hạ có 9 quan tái thí Nhạn Môn 

đứng đầu. Trong sách Sơn Hải 

Kinh (山海經) viết : “雁門, 飛雁出於

其門” (Nhạn Môn, phi nhạn xuất ư 

kỳ môn), nghĩa là Nhạn Môn là 

cánh cửa cánh nhạn bay qua. Sau 

khi thống nhất đất nước, Tần 

Thuỷ Hoàng cử Mông Điềm (蒙

恬) đem 30 vạn quân vượt Nhạn 

Môn Quan qua đánh đuổi quân 

Hung Nô giành lại toàn bộ bính 

nguyên và cao nguyên Hà Sáo (河

套) nằm ở 2 lưu vực khúc cong 

cong của sông Hoàng Hà giữa 

Cam Túc và Nội Mông, ngày nay 

là phần lãnh thổ giữa 2 thành phố 

…...Tiếp theo số trước                    Lày A Mản 
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… Thiên Tự Văn 

Lan Châu (蘭州) ở phìa Đông và 

Bao Đầu (包頭), Nội Mông ở phìa 

Tây. 'Tử' là màu tìm đỏ. 'Tái' là 

quan ải, cửa khẩu. 'Tử tái' ở đây 

tả cảnh quan tái về chiều khi bụi 

đỏ quan san tung bay khiến toàn 

cảnh Nhạn Môn Quan thành một 

vùng tìm đỏ ẩn hiện, vừa thê lư-

ơng vừa hùng vĩ. Du khách ghé 

Vạn Lý Trường Thành thí không 

thể bỏ qua Nhạn Môn Quan nằm 

về phìa Tây Bắc bức tường phòng 

thủ có một không hai trên thế 

giới. Nhạn Môn tử tái là 4 chữ tả 

cảnh đó. 
 

雞田赤城 (Kê Điền xìch thành) 

'Kê' là con gà. 'Điền' là thửa 

ruộng. Kê Điền là một địa danh 

cổ Trung Quốc, nơi đây có một 

dịch trạm, tức là một trạm mà 

những người lình cưỡi ngựa đi 

giao và nhận thư dừng chân cho 

cả người lẫn ngựa nghỉ lại thời 

xưa, vai trò có thể xem như là 

những trạm bưu điện ngày nay. 

Kê Điền là trạm bưu điện địa đầu 

giới tuyến xa xôi nhất thời xưa, 

ngày nay còn bảng di tìch ở 

huyện Kê Điền, tỉnh Ninh Hạ. 

'Xìch' là màu đỏ. 'Thành' là bức 

tường thành. Xìch Thành ở đây là 

tên một ngọn núi nổi tiếng nằm 

trong rặng Thiên Đài Sơn thuộc 

tỉnh Triết Giang (浙江天臺山), nơi 

đây được xem như một trong 

những vùng đất thiêng của Phật 

Giáo. Câu này nhắc đến 2 địa 

danh một bi hùng (Kê Điền) một 

tráng lệ (Xìch Thành) ở Trung 

Quốc. 
 

昆池碣石 (Côn trí kiệt thạch) 

'Côn Trí' là tên một hồ nước ngọt 

tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, 

Trung Quốc, còn gọi là Điền Trí 

(滇池) theo tên gọi của Vân Nam 

thời Chiến Quốc, xưa còn gọi là 

Điền Nam Trạch (滇南澤), Côn 

Minh Hồ (昆明湖). Ngoài ra, do 

mặt hồ trông nghiêng và nước có 

vẻ như chảy ngược nên còn gọi là 

Điên Trì (顛池). 'Kiệt' có nghĩa là 

bia đá, nhưng 'Kiệt Thạch' lại là 

tên một ngọn núi hùng vĩ ở tỉnh 

Hồ Bắc, trên núi có khắc 2 chữ 

'Kiệt Thạch' từ thời cổ đại.  
 

鉅野洞庭 (Cự Dã Động Đính) 

'Cự Dã' là tên một hồ nước nổi 

tiếng ở tỉnh Sơn Đông, xưa rất 

đẹp, là nơi cây cối rậm rạp, chim 

muông, tôm cá, côn trùng đầy rẫy 

nhưng ngày nay đã khô cạn nước, 

chỉ còn là điển cố lịch sử. 

'Động Đính' là tên một hồ nước 

lớn trải rộng giữa 2 tỉnh Hồ Nam 

và Hồ Bắc, Trung Quốc. Động 

Đình Hồ xưa có tên là Vân Mộng 

Trạch (雲夢澤), là hồ nước ngọt 

rộng lớn nhất Trung Quốc, là 

thắng cảnh nổi tiếng hàng đầu, 

giữa hồ có cái đảo cao chót vót 

gọi là Động 

Đình Sơn, 

nơi để lại 

nhiều di 

tìch văn hoá 

từ thời vua Thuấn, Tần Thuỷ 

Hoàng, Hán Vũ Đế. Ngày nay 

nước đã cạn phân nửa, diện tìch 

bị thu hẹp nên không còn là hồ 

lớn nhất nữa mà phải xếp hàng 

thứ nhí sau Bà Dương Hồ (鄱陽湖) 

ở tỉnh Giang Tây (江西省). Điều 

thú vị nhất ở đây có lẽ là tượng 2 

quẻ Trạch Sơn Hàm (quẻ thứ 31) 

và Lôi Phong Hằng (quẻ thứ 32) 

trong kinh Dịch được xếp bằng 

đá dưới chân núi Động Đình Sơn. 

Người viết phải nở nụ cười ý nhị 

khi thấy tượng 2 quả này ví Vân 

Mộng Trạch (quẻ Đoài, đầm 

trạch) ở trên Động Đính Sơn (quẻ 

Cấn, núi non) tức là một quẻ âm 

trên một quẻ dương, theo hàm ý 

của quẻ Hàm trong kinh Dịch thí 

Trạch Sơn Hàm là nam nữ giao 

cảm chi tượng (nữ chủ động). 

Xoay qua quẻ Hằng thí trên là 

quẻ Chấn (sấm sét), một quẻ 

dương; còn ở dưới là quẻ Tốn 

(gió bão) là quẻ âm, hàm ý của 

quẻ Lôi Phong Hằng là nên vợ 

nên chồng, trong quẻ là nam trên 

nữ dưới, tư thế nam nữ đã xoay 

ngược (nam chủ động). Thả 

giòng tư tưởng đi hoang một chút 

nữa người viết mường tượng 

cảnh nam thanh nữ tú cùng du 

sơn ngoạn trạch, tâm đồng ý hợp, 

giao cảm giao tính (như) mưa gió 

sấm sét (giữa) núi trong lòng hồ... 

Tuyệt! 
 

曠遠綿邈 (Khoáng viễn miên mạc) 

'Khoáng viễn' được dùng như một 

tĩnh từ kép có nghĩa là mênh 

mông vô hạn. 'Miên mạc' ở đây 

cũng là một tĩnh từ kép có nghĩa 

là liên miên không dứt. 4 chữ này 

ở đây hàm ý cương thổ Trung 

Quốc bao la vô hạn, sinh hoá 

không ngừng. 
 

巖岫杳冥 (Nham tụ yểu minh) 

'Nham' là tảng đá lớn trên đỉnh 

núi cao. 'Tụ' là chỗ sâu trong 

hang núi, hóc núi. 'Nham Tụ' ở 

đây là nét chấm phá cảnh núi đá 

cao vòi vọi, hóc núi sâu bì hiểm 

khôn lường. 'Yểu' là mờ mịt, 

thăm thẳm. 'Minh' là tăm tối, u 

ám. Câu này tiếp ý câu trên để 

nói rằng cương thổ sinh hoá, núi 

cao hang sâu huyền ảo, u minh vô 

bờ. 
 

Nhín chung, chương III này từ 

'Đô ấp Hoa Hạ' đến 'Nham tụ yểu 

minh' vẽ cảnh cung điện hùng vĩ, 

giang sơn gấm vóc, cảnh trì thiên 

nhiên gồm núi sông hồ hang hóc 

bì hiểm tuyệt vời, những con 

người tài ba, trung tìn, anh hùng 

đi vào lịch sử dân tộc. Con người 

và xã hội phát triển không ngừng 

giữa thiên nhiên bao la vô tận. 

 

Tháng 4/2022. 

  (Còn tiêp) 

Động Đình Sơn và Động Đình Hồ 
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Nguyễn Văn Vĩnh trong ký ức tôi   
 
 
Làm bạn với nhau trong 60 năm, thế mà tháng tư năm nay anh Nguyễn Văn Vĩnh đành lòng bỏ 
ra đi, để lại bao điều hối tiếc cho bạn bè. Từ Việt nam sang Pháp rồi Mỹ, ai cũng tiếc nhớ anh 
như một người lúc nào cũng vui tính, hay đùa phá nghịch ngợm. Lúc còn học ở trường trung 
học Lycée Yersin, anh thường lên đồi thông...không phải là hẹn với bóng hồng nào mà là hẹn 
đánh nhau với bạn hữu. Hình như lúc đó là con của bà Nguyễn Thị Hậu, Thị trưởng Đà lạt, anh 
em Siêu và Sảng. 
Năm 1964, năm thứ nhất của Trường Chính trị Kinh doanh, Viện Đại học Đà lạt, anh phải lòng 
chị Nguyễn thị Ánh Tuyết cùng khoá, những tưởng tính tình anh ôn hoà lại, nhưng không anh 
vẫn sôi động. Có lần anh cùng Hoàng Chí Minh đi trộm gà để nấu cháo. Thưở đó có quân đội 
Mỹ đóng  trên Lâm đồng. Anh cũng từng đi phá phách nơi họ ở mà chẳng e sợ gì cả. Anh theo 
bạn bè tập tạ; sức khoẻ của anh vượt trội các bạn khác. Anh từng đánh cá với bạn rằng anh sẽ 
bơi qua hồ Xuân Hương. Chẳng những anh bơi qua được mà anh còn quay trở lại để cứu 
Nguyễn Văn Son khỏi chết đuối. 
Nói về sức khoẻ và nhanh nhẹn, một lần anh với chị Tuyết dạo chơi trên phố. Bỗng dưng có 4 
thanh niên từ Sài gòn lên mở lời châm chọc. Anh không thể bỏ qua. Lời qua tiếng lại, cuối cùng 
anh nhào tới đánh 4 tên ấy gục xuống. Anh còn nắm được chân một đứa và quay tên ấy như 
chong chóng. 
Năm thứ hai anh chị làm đám cưới. Từ lúc này anh bớt hung hăng. Đến lúc có con, anh bớt phá 
phách, nhưng vẫn vui đùa với bạn bè. Có lẽ vì thế mà anh ra trường với khoá 2. Anh chị xuống 
Sài gòn sau khi ra trường. Anh làm việc ở Hạ viện, rồi Tổng liên đoàn Lao công. Ở đây anh 
được sang Do thái để nghiên cứu về ấp chiến lược. Lúc anh trở về Việt nam, trong một lần cãi 
nhau với vợ vì ghen tuông, anh chị thách thức nhau trước ngọn lửa nhà bếp. Kết quả là chị chết 
còn anh bị phỏng nửa người. 
Năm 1975 anh đem 3 đứa con sang Pháp tỵ nạn Cộng sản. Mười năm sau anh sang Mỹ nhờ 
mẹ vợ nuôi hai đứa con gái, còn đứa con trai thì anh nhờ đứa em con ông chú. Sau đó anh về 
Việt nam làm việc. Anh tái giá với chị Bích Thuỷ. Hai người sau đó có với nhau 2 đứa con, một 
trai một gái. Chị Thuỷ có văn phòng du lịch nên rất hợp với Vĩnh vì làm việc ở ngoài trời nhiều 
hơn là ở trong văn phòng. Cuối năm 2012 anh chị tái định cư tại Paris. Gặp lại Thụ nhân Âu 
châu anh thường nói: "Cuộc đời của tao có thể viết thành sách, nhưng tao sợ nếu con tao đọc sẽ 
chê tao quá du đãng." 
Óc khôi hài của Vĩnh khá phong phú. Trước khi có dịch Covid, gặp nhau ở nhà anh Công Thế 
Cường anh chế chuyện: "Tài tử đóng phim Pháp là Louis de Funès có một đứa con rơi là 
Nguyễn Quốc Khánh. Tụi bay cứ nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt hai người giống nhau. Hơn nữa 
Khánh còn có tên Tây là Henri de Funès." Nói như thế mà Cường lại tin. Vào lễ Quốc khánh 
Pháp năm ấy, ở nhà Cường anh thêm mắm thêm muối: " Thành phố Coulommiers này năm nay 
sẽ bắn pháo bông để chào mừng Louis de Funès và đứa con mới tìm lại được là Henri de 
Funès." Bạn bè được thêm dịp cười dòn dã. 
Lúc bị bệnh nặng anh thường tâm sự: "Tao chết không có gì tiếc nuối. Chỉ buồn vì con cái còn 
nhỏ, không lo cho chúng đến nơi đến chốn." 
Ngày đưa tiễn Vĩnh, tôi khấn: " Vĩnh ơi, đến bây giờ mày vẫn hiếu động, vẫn muốn chơi trội. 
Mày nhỏ tuổi hơn tao mà dành đi trước. Thôi mày về với cha Lập đợi tao nhé." 

Lưu văn Dân 



16 

 

Hoa Xuân Vô Thường 

Bên thân cây già nua đã tróc vỏ 

Có bông hoa năm cánh trắng ngũ hành 

Cây bách niên vươn trời xanh sáng tỏ 

Nụ hoa thơm theo gió sẽ phai tàn. 

Hoa vô thường năm cánh chóng phôi pha 

Cuộc nhân sinh : kim, mộc sẽ mau qua 

Rồi nối tiếp tam hành : thủy, hỏa, thổ 

Như cuốn trôi theo ghềnh thác cõi xa. 

 

 

Lúc sinh ra, hành ‘‘kim’’ trụ nhân sinh 

Tiếp theo ‘‘mộc’’, chiếc thuyền nan trôi dạt 

Trên sông nước, thủy triều đầy nước mắt 

Hóa hư vô, lửa thiêu đốt thân mình. 

Hành thứ năm, ‘‘thổ’’ : cát bụi chung thân 

Về lòng đất, chìm sâu trong tĩnh lặng 

Kiếp vô thường, như lưu thủy hành vân 

Là cung oán theo loài hoa sắc trắng. 

Tiếc Thương 
Khóc Nguyễn Văn Vĩnh 

 

Thắp nén hương trầm mãi mến thương 

Tĩnh nghĩa Thụ Nhân thuở học đường 

Đôi bạn Vĩnh Thuỷ vui họp mặt 

Nở nụ cười tươi suốt chặng đường  

Cuộc sống sinh ra rồi có tử  

Vào tuổi tám mươi đã vội vàng 

Nhâm Ngọ 42 vừa chắp cánh 

Bỏ lại trần gian lấm tấm sương 
 

Paris, ngày 17/04/2022 

Lê Đình Thông 
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 GIA CHÁNH 

Nguyên liệu bánh: 
 
 400 g bột gạo + tí muối 
 1 muỗng cà phê bột bắp 
 1 muỗng cà phê bột khoai 
 2 ½ bát hạt gạo nước lã 
 2 ½ bát hạt gạo nước sôi 

Nguyên liệu nhân : 
 
 200 g đậu xanh cà 
 Bột nấm đông cô khô + dầu hột điều 
 Bánh mì + hành échalotte + hành lá.  

Nguyên liệu  

Trần Thị Châu - K8 

 Pha bột gạo + bột bắp+ bột khoai+ muối + nước lã 
 Khuấy đều mới cho nước sôi vào => nghỉ 30 phút 
 Đậu xanh ngâm nước ấm cho nở, nấu xâm xấp nước với tí dầu + muối. Khi 

sôi, đậy nắp lại, để lửa riu riu cho nở, tán nhuyễn  
 Tóp mỡ : bánh mì cắt hạt lựu, chiên dầu cho dòn 
 Hành échalotte thái mỏng, phi thơm=>vớt ra để ráo dầu 
 Mỡ hành : hành lá cắt nhỏ + tí dầu + tí muối => micro-onde 3 giây 
 Lấy chén bánh bèo thoa tí dầu, cho vào nồi nước sôi cho nóng, đổ bột 2/3 

chén (bánh dày có xoáy rõ hơn bánh mỏng),hấp 5-7 phút, là chín 
 Khi chén bánh bèo nguội, lấy bánh ra, xếp ra đĩa 
 Cho đậu xanh + bột nấm đông cô khô + hành phi + mỡ hành + tóp mỡ lên 
 Dùng với nước chấm chay + ớt pha ngọt. 

 

 

Cách làm 
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PHÂN ƯU 
Thụ Nhân Âu Châu thành thật chia buồn cùng tang quyến 

 

 

 

 

 

Chị HUỲNH THỊ BẠCH KIM K1 
Qua đời ngày 04/03/2022 tại Canada 

Hƣởng thọ 81 tuổi 

 
 

 

Thân mẫu anh Đỗ Bá An K6  
 

 
Cụ Bà Maria ĐỖ THỊ HOA  

Thất lộc ngày 10/04/2022 tại Biên Hòa 

Hƣởng thọ 97 tuổi 

 

 
 

Chị TẤT QUỲNH GẤM K8 
Từ trần  ngày 11/02 /2022 tại Sàigòn 

Hƣởng thọ 71 tuổi 

Nhạc mẫu anh Tống Vƣơng Thịnh K5 
 

 

Cụ Bà TẠ THỊ PHƢƠNG 

Quy tiên ngày 02/04/2022 tại Virginia 

Hƣởng thọ 99 tuổi 

 

 

 

 

 

Anh PHẠM CHÍ THÀNH K1 
Về với Chúa ngày 12/02/2022 tại California 

Hƣởng thọ 78 tuổi 

 
 

Nhạc phụ anh Triệu Văn Chiếu K6 
 

 

Cụ Ông  ĐỖ HỮU THÀNH  

Tạ thế ngày 31/01/2022 tại Saigon 

Hƣởng thọ 89 tuổi 

 
 

 

 

Anh TRẦN PHÚ HỮU K1 
Mãn phần ngày 04/05/2022 tại California 

Hƣởng thọ 77 tuổi 

 
 

 

 

Anh NGUYỄN VĂN VĨNH K1 

Pháp danh Nguyên Phúc 
Mệnh chung ngày 17/04/2022 tại Paris 

Hƣởng thọ 81 tuổi 
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tiệm Les Deux Magots trên 

đường Saint Germain des Prés, 

rồi đi ăn tối ở quận 13. Tại đây 

anh Hưng trao lại 3 phong bí gửi 

chị Thuỷ, một của anh Cao Đính 

Phúc, một của anh Võ Thành 

Xuân, và một của Thụ nhân nam 

Cali. 

 
Tin các nơi khác 

1) TN/VN họp mặt 

Ngày 16/02 một số anh chị Thụ 

nhân 1-2 ở Sài gòn hưởng ứng lời 

kêu gọi của anh Sơn râu đến ăn 

sáng, uống cà phê. Anh Trần 

Đình Chỉ từ Sydney, Úc, xem 

hính của anh Sơn gửi, có lời khen 

ngợi: 

Các chị của Thụ Nhân vẫn tươi 

đẹp như thuở nào!  

Lẽ dĩ nhiên ai cũng phải tuân 

theo định luật của Tạo hoá. 

Có chị Việt Anh thoạt tiên tôi 

nhìn không ra. Chợt nhớ tới thôn 

Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử : 

“Tóc em trắng quá nhìn không 

ra!” 

Tóc nhuộm trắng như lớp trẻ bây 

giờ hay âu lo vì ngân quỹ Thụ 

Nhân 1-2 VN vậy,  anh thư của 

nước Việt? 

Xin khoe : 

Bên này tôi có một Thủ quỹ thật 

tuyệt vời! Hội TN Sydney xài tiền 

ào ào, vậy mà tiền Quỹ tăng cao 

vi vút! Tổng trưởng Tài chánh là 

Lâm Đồng K8, em của Lâm Viên 

K6. 

Thật là hậu sinh khả uý! Quả là 

hậu sinh khả quý! 

Thủ quỹ tôi quý quá! 

Đã chưa? 

Xin hẹn Anh Chị Em Thụ Nhân 

VN tháng 7,8 năm nay. 

SeeCiTy Sydney. 

 

2) Bệnh tính Trần Phú Hữu 

Ngày 19/02 anh Nguyễn Viết 

Dũng báo tin cho biết bệnh tính 

của anh Trần Phú Hữu ở nam 

Cali: 

Được biết tin bạn Trần Phú Hữu 

không được khỏe, Dũng gọi điện 

...tin tức đó đây 

Xem tiếp trang 20 

 

ĐÊM ĐỖ BẾN TẦN HOÀI 
Hơi phủ mặt nước trăng soi cát, 
Đêm đỗ Tần Hoài gần tửu gia, 

Ca nữ không biết hận vong quốc, 
Cách sông còn hát Hậu Đình Hoa. 

 
Lày A Mản,  

Tháng 4/2022. 
 

* 秦淮 (Tần Hoài) là tên một phụ lưu của sông Dương Tử nằm về phìa Tây Nam tỉnh Giang Tô (TQ). Tần 

Hoài là nơi toạ lạc thanh lâu của kiều nữ Vương Thuý Kiều (王翠翹, 1524~1556), (cùng với hải tặc Từ Hải 

và Hồ Tôn Hiến) nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa được Thanh Tâm Tài Nhân (青心才人, 

1521~1593) tiểu thuyết hoá và sau này được Nguyễn Du (1766~1820) biến thành nét son trong văn học 

Việt Nam trong tập Truyện Kiều. 

** 後庭花 (Hậu Đính Hoa) là tên một khúc nhạc dâm dật do vua Trần Hậu Chủ (陳後主, 553~604) bị tiếng sét 

ái tính khi gặp mỹ nhân Trương Lệ Hoa (張麗花) mà ngẫu hứng sáng tác. Khúc nhạc này là chủ đề nhạc 

cung đính ăn chơi, được cho là đưa đến sự suy vong đến mất nước của nhà Trần. 

泊秦淮 

煙蘢寒水月籠沙 

夜泊*秦淮近酒家  

商女不知亡國恨 

隔江猶唱**後庭花  

Bạc Tần Hoài 

Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa 

Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia 

Thương nữ bất tri vong quốc hận 

Cách giang do xướng Hậu Đính Hoa. 

Anh Huỳnh Hưng 
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thoại hỏi thăm. 

Hữu cho biết bị đau lưng cả 

tháng nay. Nguyên do là gan 

đang có vấn đề, rồi sau đó lây 

sang cột xương sống. Hữu phải 

đi bệnh viện để làm hoá trị và xạ 

trị. Vì bệnh viện không có chỗ 

nên sau khi hóa trị phải trở về 

nhà điều trị, khi đau phải uống 

thuốc giảm đau (Hữu nói có 

những lúc nó hành đau lắm).  

Hữu cho biết về gan đã trị hết 

95%. Nhưng cách đây 2 tháng 

Hữu bị "shingles" ( zona , giời 

ăn ) tạo ra cái đau trong người, 

trị hết bệnh này, nhưng người 

vẫn đau, bác sĩ nói phải chờ ít 

lâu mới hết. Nhưng vì đau quá 

nên Hữu phải vào bệnh viện, thì 

được biết là bệnh gan tái phát và 

lây qua cột sống, thành ra mới 

đau như vậy. BS gan của Hữu đi 

du lịch cả tháng nên phải chờ. 

Do đó bệnh tình mới nặng như 

vậy. Hiện giờ Hữu phải đi bệnh 

viện để hóa trị và xạ trị, nên 

người rất mệt, không muốn làm 

gì.  

Tin cho các bạn TN biết để cầu 

nguyện cho bạn Hữu chóng lành 

bệnh.  

Dũng.  

Nhiều bạn gửi lời hỏi thăm. 

Riêng anh Đặng Văn Quìt ở Flo-

ride còn khuyên anh Hữu luyện 

tập Dịch Cân Kinh để trị liệu: 

Vài lời thăm hỏi bạn hiền, chúc 

bạn hiền mau lành bịnh.  Nghe 

nói bài tập Dịch Cân Kinh có thể 

giúp giảm bớt và trị được phần 

nào bịnh gan. 

Trong thời gian hoá và xạ trị, 

bạn hiền có thể ứng dụng bài tập 

nầy vài lần, mong là sẽ có kết 

quả, nhất là thêm sức khỏe mỗi 

ngày.  Hãy cố gắng và kiên trì 

tập luyện xem sao.  Mong bạn 

hiền ngày càng khỏe hơn. 

ĐVQ 

 

3) Sức khoẻ Phạm Thanh Thiên 

Ngày 28/02 từ Úc đại lợi chị 

Bạch Ngọc, vợ anh Phạm Thanh 

Thiên K1, trả lời những điều 

thăm hỏi của một số Thụ nhân: 

Hi Các Bạn CTKD 1-2 . 

 

Brisbane nơi em ở đã qua một 

trận lũ lụt lớn , vì trời mưa tầm tã 

nặng hạt 2 tuần lễ . 

Theo tin tức , đã mất 7 người Úc 

trong cơn lụt . Nhà cửa , shop 

vùng thấp thiệt hại nặng.  

Cám ơn các anh thăm hỏi . Mọi 

việc giờ bình yên .Chính phủ đã 

giúp dân tốt nhất có thể. 

Kính chúc các bạn và gia đình có 

đời sống an lành và hạnh phúc. 

Chỉ cần sáng mai thức dậy thấy 

mình còn sống là vui rồi . Thiên 

vừa mới  qua một đại giải phẫu 

gấp , cắt 30cm ruột già, và bướu 

Cancer . Mọi việc đã trải qua 1 

tháng và trên đà bình phục. Giờ 

em mới thấy bác sỉ Úc quá giỏi , 

gì họ làm cũng được. Họ rất ân 

cần chăm sóc và luôn tận tụy. 

Trong ICU một tuần . Mặc dù T 

sụt 20kg . Nhưng còn sống và còn 

hy vọng.  

Một lần nữa kính chúc anh chị 

TN 1-2 thân yêu  sức 

khỏe ,và  mọi sự an lành .  

 

Thân ái .  

4) Bệnh tính  Trần Văn Bá K6  

Cuối tháng 3/2022, anh Bùi Văn 

Thường đại diện K6-VN báo cho 

các bạn K6 một tin không vui về 

sức khỏe của anh Trần Văn Bá-

K6 (đương kim đại diện TN-VN 

và đại diện DUACT-VN). Bức 

thư cho biết tháng 2 vừa qua anh 

Bá phải nhập viện cấp cứu. Sau 

khi xét nghiệm lại vào cuối tháng 

3, bệnh viện cho biết anh Bá bị 

ung thư đại tràng, và đề nghị 

phẫu thuật vào đầu tháng 4 bằng 

cách nội soi. Cuộc giải phẫu 

thành công, anh đươc xuất viện, 

nhưng đến trưa 19/4, anh Bá lại 

phải nhập viện ví đi tiêu ra máu. 

Lần này bác sĩ nói nguyên nhân 

là ví ca phâu thuật sử dụng nhiều 

kháng sinh và giảm đau, nên 

bụng bị trướng, chân phù. Anh 

Bá lo ngại ví bác sĩ cho thuốc và 

nói rằng nếu đầu tuần sau mà các 

triệu chứng trên không giảm thí 

BS sẽ cho xuất viện ví không thể 

làm gí hơn! Mọi người đang lo 

âu, hồi hộp thí  hôm đầu tuần, 

bác sĩ khám nghiệm lại và thấy 

đã giảm phù 60% nên cho xuất 

viện. Anh Bá mừng quá lật đật về 

ngay ví trong bệnh viện tù túng. 

Về nhà, mỗi ngày anh Bá thấy 

khỏe hơn, bụng xẹp lại chắc nhờ 

siêng năng tập thể dục. Nhưng 

anh cũng cho biết là sau lần này, 

anh từ 72 kg xuống chỉ còn 57kg. 

Trong thời gian anh Bá nằm bệnh 

viện, anh Thường đã viết thư cho 

các bạn K6 trong cũng như ngoài 

nước kêu gọi cầu nguyện và giúp 

đỡ anh Bá trong lúc khó khăn 

này. Kết quả riêng K6 tại Mỹ đã 

góp được một số tiền lớn để gởi 

về phụ giúp những chi phì nhà 

thương, bác sĩ, thuốc men cho 

anh Bá.  

Hôm nay hồi sức, anh Bá viết thư 

cám ơn các bạn như sau: 

“Các bạn đồng môn thân mến, 

Hôm nay hơn hai tuần nghỉ 

dưỡng sau đơt bệnh thập tử nhất 

sinh phải điều trị tại BV Nguyễn 

Tri Phương từ 20/3 - 25/4/2022, 

sức khỏe của tôi nay đã tạm ổn. 

Tranh thủ lúc đầu óc còn minh 

mẩn, xin có đôi lời tâm tình gởi 

đến các bạn. 

Đầu tiên, xin thay mặt gia đinh 

...tin tức đó đây 
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và bản thân tôi, trân trọng cảm 

ơn sự giúp đỡ chí tình và đúng 

lúc của các bạn trong cũng như 

ngoài nước, Quỹ Tương trợ K6 

VN và K6 Hoa Kỳ, đã giúp tôi có 

điều kiện trang trãi chi phí điều 

trị khá tốn kém của đơt bệnh vừa 

qua cũng như chi phí thuốc men 

để ngăn ngừa các biến chứng 

khó lường của ca đại tràng và xơ 

gan sau này. Ngoài sự giúp đỡ 

vật chất, các bạn còn quan tâm 

thăm hỏi động viên tinh thần 

giúp tôi thêm nghị lực cố gắng 

chống chọi với hai căn bệnh 

hiểm nghèo đang mang trong 

người. 

Tôi nhận biết cuộc sống của 

mình hiện giờ rất đổi vô thường, 

ơn trên cho kéo dài sự sống được 

bao lâu là ân phúc, không có gì 

phải lo sợ. Vì vậy tôi an tâm vui 

vẻ chấp nhận. Vã lại tôi còn 

được diễm phúc hơn người khác 

vì được sự ưu ái, quan tâm của 

các bạn đồng môn chung một 

mái trường hơn nữa thế kỷ về 

trước. 

Dù biết rằng đã là bạn bè thì 

không nên nói lời khách sáo. 

Nhưng trong hoàn cảnh của tôi, 

tôi không thể không nói lời tri ơn 

vì sự giúp đỡ hào hiệp và chí tình 

của các bạn. Xin đón nhận và tri 

ơn các bạn. Chúc các bạn và gja 

đình luôn mạnh khỏe, luôn gặp 

nhiều nhiều may mắn trong cuộc 

sống. 

 

Thân mến chào các bạn, 

Trần Văn Bá” 

TB : Khi viết thư này, tôi nhận 

được email của bạn Tô Minh 

Toàn thông báo K6 Hoa Kỳ đã 

đóng góp giúp tôi 4.800 usd và 

đã gởi về VN cho chị Lâm Viên 

trao lại cho tôi. Một lần nữa xin 

chân thành cảm ơn các bạn. 

 

5) Đêm hội ngộ 

Ngày 21/04, anh Võ Thành Xuân 

K1 gửi giấy thông báo của chị 

Nguyễn Thị Ngọc Tịnh K10 về 

đêm Hội ngộ của cựu Sinh viên 

Viện Đại học Đà lạt sẽ tổ chức 

Ngày giờ: Thứ Sáu 22/7/2022 tù 

Từ 5PM - 11PM 

Địa điểm: nhà hàng Diamond 

Seafood Palace 

8058 Lampson Ave., Stanton, 

CA 90680 

Giá vé $65 mỗi người 

Để biết thêm chi tiết, các anh chị 

K1-K2 xin liên lạc anh Võ Thành 

Xuân714-725-7307  hoặc anh Tài 

Trần 714-651-4708. Các khóa 

khác xin xem trong flyer. 

 
6) Dọn nhà 

Không hiểu ví lý do gí mà bạn bè 

bên Pháp cũng như ở Việt nam rủ 

nhau dọn nhà quá xá cỡ. Ở Việt 

nam anh Sơn râu bán lại căn nhà 

4 tầng để dọn tới căn nhà 2 tầng 

để đỡ quét dọn. Nghe đâu nhà 

mới của anh ở vùng tân cảng, 

rộng rãi, có 3-4 phòng ngủ. Bạn 

bè về chơi sẽ có chỗ ở, khỏi phải 

thuê khách sạn. 

Bên Pháp anh Đinh Hùng có một 

căn hộ lầu 1, trong quận 13. Anh 

tình dọn về một căn khác, lầu 11, 

cũng quận 13 nhín được Tour 

Eiffel, khang trang hơn căn cũ. 

Anh kêu gọi anh em Thụ nhân 

đến nhà cũ lấy bàn ghế, giường 

tủ. Còn lại anh sẽ cho hội Em-

maüs. Đáng tiếc là ai cũng có nhà 

cửa, đồ đạc từ lâu rồi nên không 

có người hưởng ứng. 

 

...tin tức đó đây 
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Tin Âu châu 

1) Họp Tân niên 

Nhân dịp Tết đến, chị Ngô Thị 

Bìch Ngọc muốn tham khảo ý 

kiến các anh chị Thụ nhân Paris 

về việc tổ chức tiệc Tất niên hay 

Tân niên như mọi năm. Chị đã tím 

được một tiệm ăn mới ngay trung 

tâm Paris, vừa rộng rãi, vừa tiện 

việc di chuyển. Tiệm tên là Mâm 

Son, nằm trước miệng métro 

Vavin trên đường Montparnasse. 

Đáng tiếc là tiệm đóng cửa ngày 

thứ tư, trong khi nhiều anh chị 

gặp nhiều khó khăn khi đi những 

ngày khác. Cuối cùng chị Trần 

Thị Châu đưa ra ý kiến là tổ chức 

ở nhà chị thí vui hơn. Ví dịch 

bệnh nên chị Châu hạn chế số 

người mời, nhưng cũng đạt được 

kết quả mong đợi. Buổi họp ngày 

26/02 quy tụ được 12 người 

nhưng khá vui nhộn. Khi được hỏi 

có tổ chức Tân niên hay không, 

chị Ngọc nói sẽ tổ chức nhưng 

phải để là Họp mặt mùa xuân thay 

ví Tân niên như mọi năm ví ngày 

tổ chức sẽ khá xa ngày Tết. Chị sẽ 

gửi một lá thư cho mọi người để 

thông báo và yêu cầu mọi người 

hồi âm nhanh chóng. 

Hôm ấy có mặt vợ chồng Trần 

Tấn Long-Huệ nên cũng có một 

màn văn nghệ bỏ túi. Ca sĩ vườn 

được đánh giá là có tiến bộ, ai 

cũng hát hay hơn trước. 

 

2) Đinh Hùng từ Việt nam về 

Đầu tháng 2, anh chị Đinh Hùng - 

Xuân từ Việt nam trở về Pháp. 

Bận đi, anh chị phải mua vé đến 

thành phố cách ly một tuần. Nơi 

ấy là vịnh Hạ long. Nghe thí có vẻ 

thơ mộng, nhưng thực tế thí anh 

chị bị giam lỏng trong khách sạn. 

Lý do anh chị phải về Việt nam 

trong lúc này là ví có hẹn với 

những người muốn mua nhà của 

anh chị, một căn ở Thảo điền, một 

căn nữa ở Vũng tàu. Chương trính 

đã tiến triển đúng như ý anh chị, 

không có gí trắc trở; 

Gần ngày về, anh Hùng mời một 

số bạn bè Thụ nhân ở Sài gòn đi 

ăn, gồm anh Trần Trọng Thức, 

anh Nguyễn Quốc Khánh, anh Vũ 

Trọng Thức và anh Sơn râu. 

Về đến Paris anh chị chuẩn bị dọn 

dẹp nhà cửa để đổi nhà ví đã bán 

nhà cũ. Căn nhà mới có một cái 

nhín rất xa hai phìa  khá đẹp ví 

nằm ở góc . 

 

3) Xuân họp mặt 

Ngày 17/02 chị Bìch Ngọc gửi 

thư mời anh chị em Thụ nhân ở 

Pháp: 

Anh chị thân mến , 

Xem như chúng ta đã được may 

mắn đón cái Tết trong không khí 

tạm bình yên , không bị lo sợ vì 

cơn dịch bệnh hoành hành  như 

năm trước  

Theo yêu cầu của một số ACE về 

1 ngày họp mặt mùa Xuân để 

chào hỏi và hàn huyên với nhau ... 

Tất cả đồng ý chọn ngày chủ nhật 

06/03/2022 ACE chúng ta sẽ cùng 

nhau dự buổi ăn tại nhà hàng 

MÂM  SON số 103 bld. du Mon-

parnasse , Paris 6ème , vào lúc 

12g trưa .  

Vì thời giờ khá cận kề , xin AC vui 

lòng cho em biết ý định sẽ đến dự 

để cho em còn tiện việc tổ chức , 

từ đây đến chủ nhật 27/02/2022. 

Rất mong AC cố gắng  thu xếp 

chút thời gian đến hội ngộ cùng 

bạn bè thân thương , nhất là trong 

lúc này mọi sự hội họp ,đi lại 

tương đối dễ dàng  

Mong muốn nhận được hồi âm  .  

Mến chúc AC và gia đình thật 

nhiều sức khỏe và may mắn  

thân mến , 

ngô bích-ngọc  

Số người hồi âm và ghi danh lên 

tới 30, cho thấy các bạn muốn gặp 

nhau để hàn huyên, đùa giỡn, 

không nề hà dịch bệnh. Ngày 

06/03 lại là một ngày nắng đẹp. 

Tiệm ăn Mâm Son nằm trên 

đường Montparnasse thật rộng rãi, 

món ăn vừa miệng. Chương trính 

văn nghệ được anh Michel Tùng 

phụ trách, với hầu hết các anh chị 

Thụ nhân tham gia, với hai chủ 

đề: Xuân và Đà lạt. 

 

4) Huỳnh Hưng du xuân 

Trung tuần tháng hai anh Huỳnh 

Hưng cùng vợ đi du lịch một vòng 

Pháp quốc. Được tin của các bạn 

Thụ nhân bên Mỹ về bệnh tính 

anh Nguyễn Văn Vĩnh ở Paris, 

anh gọi điện thoại cho anh Lưu 

Văn Dân để hỏi thăm và hẹn ngày 

đi thăm Vĩnh. Lúc ấy anh đang ở 

Bordeaux, hai ngày sau sẽ có mặt 

ở Paris. Thật đáng tiếc, ngày anh 

tới Paris thí Vĩnh đã vĩnh viễn ra 

đi, đúng vào ngày Phục sinh. 

Trước ngày về nhà ở Los Ange-

les, anh hẹn gặp anh Dân để gửi 

chị Thuỷ, vợ Vĩnh, một số tiền 

phúng điếu. Nhân dịp này anh chị 

Dân - Marie đưa anh chị Hưng đi 

chơi một vòng Paris, uống nước 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
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