
  

 

N ăm nào TN Paris cũng tưng 

bừng đón tiếp các bạn đồng 

môn từ bốn phương trời đến 

thăm kinh đô ánh sáng. Đặc biệt 

năm nay có một đoàn tám người từ 

Hợp Chủng Quốc sang chu du nước 

Pháp làm cho gia đình TN Paris 

chạy đôn chạy đáo tìm một nơi 

thích hợp để đón tiếp khách quý 

gồm có các anh chị Tô Minh Toàn 

(K6), chị Châu Thành (K6) và anh 

Chương (K6), chị Trịnh Minh Huệ 

(K6) và anh Đạm, anh Trần Bá 

Thăng (K9) và chị Lê Minh Tâm 

(CTXH). Cũng may năm nay thời 

tiết ở Paris rất tốt, trời nắng ấm tuy 

hơi nóng, 33 độ C nhưng thà nóng 

còn hơn mưa lâm râm như mọi năm.  

 

Chuẩn bị 

Khách khá đông mà anh chị em TN 

Paris lâu rồi không gặp nhau nên 

nhân dịp này bà con hô hào tham dự 

thật đông khiến chị chủ tịch lo toát 

mồ hôi. Số người ghi tên cộng với 

khách lên tới hơn 40 người nên tìm 

được một nhà hàng ở ngay Paris 

cũng khó,  lại quá đắt. Thôi thì 

chẳng gì bằng „‟ta về ta tắm ao ta, 

dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn‟‟. 

Thế là ta chọn ngày thứ bảy 

27/05/2017 bắt đầu từ 12 giờ tại 

‟‟lâu đài tình ái Khoát/Mỹ Vân‟‟. 

Anh phó chủ tịch Phạm-Trọng-

Khoát lại một lần nữa được còng 

lưng cắt cỏ, chùi rửa và xếp dọn bàn 

ghế nồi niêu xoong chảo để đón 

khách, mà phần lớn lại là khách 

cùng khóa với anh mới thật là quý. 

Người trai trẻ  khỏe mạnh như anh 

mà vác vài cái bàn ghế thì có nhằm 

nhò gì. Chẳng những không mệt 

mỏi mà đây cũng là một dịp để anh 

nhích tay động chân một tý cho 

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

Số 25 (Bộ mới) Tháng 9 năm 2017 

 Lời nhóm biên soạn 

Từ đầu năm Thụ nhân Paris 

tiếp đón thật nhiều bằng hữu, 

nhất là các bạn từ khoá 5 trở đi, 

làm cho các buổi họp mặt tươi 

mát thêm. Chẳng những thế, 

Bản tin còn được vài bạn hứa sẽ 

viết bài. Nhận thấy nhiều bạn 

Thụ Nhân có tài viết lách 

nhưng không có thời giờ hoặc 

chưa có hứng thú, nhóm biên 

soạn xin nhắc nhở là chúng ta 

viết cho chúng ta đọc, cho nên 

không cần ngại ngần gì cả, 

không có Thầy Cô nào chấm 

điểm nên không sợ đậu hay rớt. 

Chúng tôi hy vọng được nhiều 

bạn chiếu cố hơn để cho Bản 

tin đón nhận nhiều luồng gió 

mới và khởi sắc thêm. Xin đa 

tạ. .  

Bài vở và tin tức xin gởi về: 

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

Xem tiếp trang 3   

Trong số này: 
Paris đón khách 

Nguyễn Minh Khôi 
Vô Thường (thơ)  

 Ngô Bích Ngọc 
Chuyện phiếm “Buôn Vua” 

Phan Thạnh 
Gọi nắng (nhạc) 

 Trần Thụy Minh 
Vần Thơ Hội Hữu (thơ)  

 Nhiều tác giả 
Tiếng hát từ trại giam 

 Vũ Thị Nhung 
Nếu ngày ấy (thơ) 

Nguyễn Minh Khôi 
Giới thiệu sách 
 
Gia chánh 

 Lê Thân Hồng Khanh 
Tin tức đó đây 

Nguyễn Minh Khôi 

“Phái đoàn” TN San Jose cùng TN Paris 

mailto:mailto:thuong.nguyen@free.fr
mailto:mailto:vandanluu@dbmail.com
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vaâng bay chiïëc laá bïn àûúâng 
laåi thïm möåt kiïëp vö thûúâng … thïë thöi! 

khoác ai nûúác mùæt caån röìi, 
thûúng ai röìi cuäng möåt àúâi phöi pha, 

troát sinh coäi taåm ta baâ 
bao nùm trêìn thïë, chó laâ … vêåy thöi! 

ai dû nûúác mùæt khoác ngûúâi 
möì xanh coã biïëc bïn trúâi tiïu dao. 

cuâng ai kïí lïí niïìm àau 
vaán thiïng húâ hûäng nhuöëm maâu khoái hûúng … 

khoác ngûúâi röìi cuäng tûå thûúng, 
hiïíu laâ coäi taåm, chung àûúâng trûúác sau 

laá xanh röìi laåi chuyïín maâu, 
vaâo àöng laá ruång, muâa sau  àêm chöìi. 

an nhiïn ài troån kiïëp ngûúâi 
keã ài ngûúâi àïën cho àúâi thùng hoa 

 
 

Vö Thûúâng 

ngô - bích - ngọc 
( một ngày Toussaint )  
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 khỏe người cũng tốt.  

Để trả thù chị chủ tịch đã chọn 

Aulnay Sous Bois nổi tiếng là 

một ngoại ô rất „hot‟ làm nơi tiếp 

đón khách, anh phó ra điều kiện 

năm nay phải ăn cơm Tây cho 

bảnh chứ xực cơm ta với rau cỏ 

nước mắm ớt mãi cũng ngán, 

nhất là gạo bây giờ không biết có 

phải là gạo thật hay là gạo bằng 

plastique của Trung cộng và nước 

mắm bây giờ không biết có phải 

làm từ cá chết ở Vũng Áng đem 

sang hay không. Tưởng ra điều 

kiện như vậy là cốt làm khó dễ 

cho chị chủ tịch, ai ngờ nghe nói 

vậy chị mừng quá. Thế là bà con 

phái « yếu » hoan hô quá trời. 

Khỏi phải nấu nướng gì cả, đặt 

với nhà hàng tới ngày chỉ ghé qua 

đem thẳng tới nhà anh phó là 

xong. Khỏe ru.  

Vậy là thực đơn năm nay toàn đồ 

tây gồm có: poulet basquaise ăn 

với purée de pomme de terre, 

bœuf  bourguignon ăn với bánh 

mì baguette và uống vài ly rươu 

vang nổi tiếng vùng Bourgogne 

thì tuyệt. Khai vị có salade pié-

montaise , salade composée (đặt 

với nhà hàng) cộng với một pla-

teau de jambon de Paris của chị 

Thương tặng cho hội (tên Thương 

có khác, dễ thương thật). Trong 

lúc chờ đợi khách tới đông đủ, 

chúng ta được thưởng thức rượu 

Sangria do cháu Tùng pha chế,  

nhâm nhi với cacahuète-chips-

chorizo-saucisson sec-olive-

canapés paté fromage salé. Chao 

ơi, nhiều quá nhớ không hết. Đâu 

đã xong, lại còn món tráng miệng  

với một bánh tarte aux pommes à 

l‟alsacienne và một bánh tarte 

bourdaloue do chị Ngọc-Điệp 

biếu, cộng với hai bánh gâteaux 

do chính tay chị chủ tịch làm cho 

với hy vọng sang năm sẽ được 

bầu lại. Hoan hô các chị. Chưa 

hết, còn hai quả dưa hấu to tướng 

và bao nhiêu là hoa quả khác nữa 

do anh chị Điển/Châu mang tới. 

Ăn trưa không hết, ăn tiếp buổi 

tối, khi ra về mỗi gia đình còn 

phải xách về một gói đồ ăn, gánh 

đỡ cho gia chủ vì không biết ăn 

tới ngày nào mới hết. Phải công 

nhận Thụ Nhân nhà mình giàu 

thật.  

Trước khi nhập tiệc MC già quen 

thuộc Lưu Văn Dân đã có đôi lời 

cám ơn sự hiện diện đông đủ của 

anh chị em TN và quý thân hữu. 

Nhân dịp này anh đã đọc bài thơ 

do thi nhân  Lê Đình Thông sáng 

tác nói về buổi hội ngộ: 

Hội Ngộ Thụ Nhân 
Có nắng sau vườn nắng Thụ Nhân 

Xum vầy khoá 6 họp ngoài sân 
Toàn, Thành, Huệ, Đạm, Chương bên 

Mỹ, 
Bạn học: Thăng, Tâm, Tảo, Khoát, 

Vân. 

Điển, Thắng, Thanh, Vân, Châu nước 
Pháp, 

Đông Tây khoá 6 nối tình thân. 
Còn thêm các khoá phân khoa khác, 

Tất cả cùng chung một Thụ Nhân 

 

Tiếp theo, anh Khoát giới thiệu 

cùng mọi người những đặc sản 

của Pháp mà chúng ta được 

thưởng thức ngày hôm nay. Mời 

quý vị đọc cho vui: 

 

Thực đơn hội ngộ Thụ Nhân 

ngày 27/05/2017 
Chào tám bạn từ bên nước Mỹ 
Đến Aulnay hương vị miền xa 
Cùng nâng ly rượu Sangria  

Men nồng ươm nắng mặn mà miền ni.  

 

Nào mời bạn nhâm nhi mấy món 
Đùi gà tơ nhào trộn sauce ngon  
Thực đơn miền Basque núi non  

Thêm vào chút ớt vị nồng cay cay.  

 

Còn món nữa miền đông nước Pháp  

Món thịt bò nhấp nháp rượu vang  
Bourgogne đồng cỏ thênh thang  

Ăn cùng baguette nướng vàng thơm 
ngon.  

 

Piémont suối mòn miền núi  
Món khoai tây lụi hụi sớm trưa  
Trứng tròn dưa chuột cà chua  

Sauce Mayonnaise giao hòa miền quê.  

 

Còn bánh tarte tròn xoe Alsace  
Trái táo vàng tươi mát sông Loire  

Ông thợ làm bánh nghĩ ra  

Bourdaloue tên phố ra vào ngóng 
trông.  

 

Miền Médoc rượu nồng 11  
Danh bất hư có một không hai  

Rượu ngon tình bạn không phai  
Nào cùng thưởng thức phô mai đậm 

đà.  

 

Còn món nữa tây ta gặp gỡ  

Dưa hấu nhà sắc đỏ hây hây  
Nào cùng nâng chén rượu cay  

Thụ Nhân tình bạn đông tây một nhà.  

 

Sau đó anh Tô Minh Toàn, một 

thành viên hoạt động tích cực 

của nhóm TN 

San Jose/Cali, 

cũng là người 

đã liên lạc với 

các anh Thân 

Văn Điển và 

Phạm Trọng 

Khoát, đại 

diện anh chị 

em Thụ Nhân San Jose có đôi lời 

với Thụ Nhân Paris. Nhân dịp 

này anh cũng thông báo cho bà 

con biết là San Jose sẵn sàng 

nhận lãnh vai trò tổ chức đại hội 

TN thế giới năm 2018. Muốn 

biết thêm chi tiết xin liên lạc với 

anh hay anh Nguyễn Hoành hiện 

là chủ tịch nhóm TN San Jose. 

Đặc biệt lần này ngoài những 

anh chi em TN Paris và vùng lân 

Xem tiếp trang 4   

 Cơm tây! 

K6 

Tô Minh Toàn 

… Paris đón khách 
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cận, còn có chị Lương Thị Thanh 

Thanh K6 và chồng là anh Jean-

Pierre đã lặn lội từ tỉnh Contres 

(Loir et Cher) cách Paris hơn 

200 cây số để lên gặp bạn bè 

cùng khóa năm xưa. Anh chị tới 

với một rổ dâu hái trong vườn 

nhà anh chị cùng mấy chai vin 

mousseux  đặc biệt của vùng 

Loire. Khi ra về chị còn mời anh 

chị em TN khi nào có dịp tới 

Pháp thì nhớ tới nhà chị, ít thì 

ngủ trong nhà nhiều thì chúng ta 

cắm lều ngoài vườn, để cùng đi 

thăm viếng les châteaux de la 

Loire  vùng Val de Loire cách đó 

vài chục cây số. Vùng này có 

nhiều lâu đài nổi tiếng của xứ 

Pháp hàng năm đã thu hút được 

rất nhiều du khách tới đây. Tinh 

thần TN kể ra cũng đáng quý. 

 

Văn nghệ, văn gừng 

Sau màn ăn nhậu là không thể 

không có chương trình văn nghệ 

giúp vui. Quả đất tròn, không hẹn 

mà gặp, lần này có thêm tay đàn 

synthé Nguyễn Tấn Phát (thân 

hữu), anh Phát hóa ra lại là bạn 

cùng khóa Sỹ quan Hải quân với 

anh Chương. Nhờ có thêm anh 

Phát nên lần này anh Trần Tấn 

Long (được anh chị em thân tình 

đặt cho cái tên TN/K12) không 

còn đơn độc từ đầu chí cuối với 

chiếc guitare nữa. Giàn nhạc hôm 

nay khá xôm trò, tha hồ cho các 

ca sỹ cây nhà lá vườn làm mưa 

làm gió. Ai thích hát thì cứ tự 

động lên máy vi âm mà hát. Hay 

dở cũng chẳng sao,  miễn vui là 

được. Ai thích nhảy đầm thì cứ ra 

nhảy, nhảy đẹp hay lạng quạng 

cũng không nhằm nhò gì. Tự 

nhiên, thoải mái trong bầu không 

khí vừa vui nhộn vừa thân tình. 

Mỹ Vân khai mạc chương trình 

với bài "Hãy cứ vui như mọi 

ngày " của Trịnh Công Sơn. MC 

Lưu Văn Dân giới thiệu bằng một 

câu hài hước: "Khi xưa nữ ca sĩ 

Khánh Ly trình diễn bài này có  

Trịnh Công Sơn phụ hoạ, mấy 

chục năm sau chúng ta lại nghe 

Khánh Vân hát và anh Trịnh 

Công Dân hát bè". Nhóm khách 

cũng lên đóng góp cho chương 

trình văn nghệ thêm hào hứng. 

Đặc biệt anh Trần Bá Thăng  vừa 

ca vừa đàn những bài hát Pháp 

thời thập niên 60 thế kỷ trước  

của Adamo, Christophe, khiến 

mọi người tán thưởng không 

ngừng. Hỏi ra mới biết thời trung 

học anh theo chương trình Pháp ở 

Nha trang. Anh Hồ Bảo Quốc K3 

đáp lại bằng một hai bản nhạc 

ngoại quốc khác làm không khí 

sôi động thêm. 

Gian phòng lắng đọng trở lại với 

tiếng đàn tranh của Mỹ Vân. 

Nhân dịp chúa nhật này là Ngày 

Từ Mẫu nên chị chơi bài Lòng 

Mẹ đệm cho Lê Đình Thông và 

Lưu Văn Dân song ca. Chị Lưu 

Thị Huệ, vợ anh Long, lâu lâu 

mới thấy lên hát, lần này chị cho 

nghe bài "Ngày em hai mươi tuổi 

" của Phạm Duy, giọng ngọt ngào 

ra phết. Các ca sĩ quen thuộc còn 

có Bích Đào, chị Thương, chị 

Dung  vợ anh Vương, và nhiều 

nữa, kể ra sợ không đủ giấy. 

Chỉ tiếc là phòng hơi chật nên tốp 

ưa ca hát nhảy múa thì ở trong, 

còn tốp thích tâm tình hơn ca 

nhạc thì ngồi ngoài vườn tha hồ 

tâm sự. Tuy cũng là TN, nhưng 

TN cũng có nhiều khoá, nhiều 

phân khoa nên không thể nào 

quen hết được, nhưng rồi trước lạ 

sau thân, kể chuyện hoài không 

hết. Nào là chuyện khi còn là sinh 

viên của Viện Đại Học Dalat, nào 

là chuyện đi quân dịch khi ra 

trường, chuyện được chính quyền 

mới sau 30 tháng tư 1975 ưu ái 

mời đi nghỉ mát ở các trại học tập 

cải tạo v.v... Mới đó mà thời gian 

đi nhanh quá, bây giờ ai cũng lớn 

tuổi rồi, những ngày còn lại 

chẳng còn bao nhiêu, gặp nhau 

ngày nào vui ngày đó. Vì thế nên 

màn chụp hình lưu niệm không 

thể thiếu. Tây chụp, Ta chụp, Mỹ 

chụp, dành nhau chụp. Nhất là có 

sự hiện diện của anh Nguyễn Đức 

Vương, một thân hữu và cũng là 

một nhiếp ảnh gia nhà nghề cùng 

với phó nhòm cây nhà lá vườn 

Phạm Trọng Khoát thì thế nào 

quý vị cũng sẽ được xem clips và 

những bức hình tuyệt vời của 

buổi hội ngộ ngày hôm nay. 

Nhưng cuộc vui nào rồi cũng 

phải kết thúc. Khi mới gặp nhau 

thì tay bắt mặt mừng, lúc chia tay 

không khỏi bùi ngùi lưu luyến. 

Không dám hứa nhưng ai cũng hy 

vọng sẽ còn gặp lại nhau dài dài. 

Paris, ngày hội ngộ 27/05/2017 

Huynh đệ chi binh là : anh ca tui đàn 

Christophe Thăng 

Bài “Lòng Mẹ” 

Chị Bích Đào TN-B 

… Paris đón khách 
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https://www.youtube.com/watch? v=_YSsHUjMiAk  

https://www.youtube.com/watch?v=_YSsHUjMiAk
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V ào gần cuối thời Đông 

Châu Liệt Quốc, còn gọi 

là Xuân Thu Chiến Quốc, 

đời Chiêu Tương Vương nước 

Tần (267 TCN) có Lã Bất Vi là 

người Dương Dịch, xuất thân từ 

thương gia nước Triệu, buôn bán 

thành công nên rất giàu có, coi 

như đại gia tỷ phú thời đó. 

Trên đường 

tới lui buôn 

bán giữa 

các nước, 

một ngày 

kia ở Hàm 

Đan nước 

Triệu, Lã 

Bất Vi 

g ặ p 

đ ư ợ c 

một người tuy dẫu đang sống 

phong trần nhưng có tướng mạo 

tôn quý, đó là công tử Dị Nhân 

(còn gọi là Tử Sở ), con giữa của 

An Quốc Quân đang là Thái Tử 

nước Tần. Mẹ của Dị Nhân là Hạ 

Cơ, không được Thái tử sủng ái, 

lại chết sớm nên Dị Nhân phải bị 

đem sang Triệu làm con tin và bị 

bạc đãi vì đang có sự giao tranh 

giữa Tần và Triệu. 

Sau vài lần gặp gỡ và thăm dò 

được đầy đủ tông tích của Dị 

Nhân, Lã Bất Vi vốn sẵn máu 

thương buôn và sở trường tính 

toán, đã nghĩ ngay đến đây là 

một món hàng buôn có lợi to, bèn 

về hỏi cha rằng : 

 Cày ruộng có lợi gấp mấy ? 

Người cha nói : 

 Lợi gấp năm . 

 Buôn tơ lụa, hàng hóa lợi gấp 

mấy ? 

 Lợi gấp mười . 

 Buôn vàng bạc, châu ngọc lợi 

gấp mấy ? 

 Lợi gấp trăm . 

Lã Bất Vi lại hỏi cha :  

 Nếu giúp cho một người được 

lên làm Vua, thống trị sơn hà, 

thì lợi gấp mấy ? 

Người cha cười nói rằng :  

 Làm sao giúp cho một người 

làm Vua được!? Nếu làm 

được điều này thì lợi đến gấp 

ngàn, gấp vạn không thể tính 

hết được, vì đây là buôn món 

hàng đắt giá nhất, có thể gọi là 

“buôn Vua”. 

Lã Bất Vi đã dùng vàng bạc, tiền 

tài để thực hiện kế sách của mình 

bằng cách chiêu đãi Dị Nhân, đút 

lót để mua chuộc người nầy, lấy 

lòng người khác, dọn đường cho 

Dị Nhân. Đồng thời để thực hiện 

hoàn chỉnh kế hoạch “buôn Vua” 

của mình, đã dâng tặng cho Dị 

Nhân người hầu thiếp trẻ măng, 

xinh đẹp ( đã ăn ở với mình có 

thai ) là Triệu Cơ để làm vợ. 

Cuối cùng kế sách “buôn Vua” 

đã thành công mỹ mãn. Dị Nhân 

trở về Tần được chọn làm Thái 

Tử, rồi làm Vua tức là Trang 

Tương Vương, phong cho Triệu 

Cơ làm Hoàng hậu, Lã Bất Vi 

làm Thừa tướng, tước Văn Tín 

Hầu ăn thuế mười vạn hộ. Sau ba 

năm Trang Tương Vương (tức Dị 

Nhân) mất. Thái tử Chính, con 

của Triệu Cơ 

(có huyết thống 

của Lã Bất 

Vi ?!) lên ngôi 

lấy vương hiệu 

là Tần Vương 

Chính, tức là 

T ầ n  T h ủ y 

Hoàng Đế sau nầy ( 259TCN–

210TCN), 

Triệu Cơ được phong làm Thái 

hậu, tôn Lã Bất Vi làm Tướng 

quốc, gọi là Trọng Phụ. Lúc nầy 

thì Lã Bất Vi quả thực đã đạt 

đươc tột đỉnh vinh hoa phú quý, 

ngoài ra còn thêm uy danh, 

quyền lực “dưới một người mà 

trên vạn người”. 

Tuy nhiên đường đời nào ai biết 

được cái gì sẽ xảy ra “que sera, 

sera”, nhất  là chuyện cung đình 

của thời quân chủ chuyên chế : 

tranh đoạt quyền lực, hãm hại đối 

phương, bí mật hậu cung v.v... và 

v.v... cho nên đến năm thứ 9 đời 

Tần Vương Chính ( Tần Thủy 

Hoàng ) thì một số bí mật hậu 

cung bị phát hiện có liên quan 

đến Lã Bất Vi và tháng 10 năm 

thứ 10 thì Lã Bất Vi bị cách chức 

Tướng quốc, thu hồi tước lộc và 

đày cả nhà sang đất Thục; sau 

cùng đành nhận bình rượu độc 

của đứa con Hoàng Đế (? ) tiễn 

biệt để trở về cõi hư không : 

 “Tay trắng vẫn hoàn trắng tay”. 

Ở thế kỷ 21 nầy, tại nước Cờ Hoa 

cũng có một đại gia tỷ phú 

chuyên buôn bán đủ loại hàng 

hóa made in China, rất phất và 

giàu có. Cả nhà đại gia lại làm ăn 

giao dịch rất mật thiết với các đại 

gia BaTàu nên có thể bị ảnh 

hưởng chút  chút về “văn hóa 

làm giàu” chăng ?! Và không biết 

các cố vấn của đại gia có đọc và 

Phan Thạnh 

Lã Bất Vi  

Tần Thủy Hoàng 

Xem tiếp trang 7   
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dịch Đông Châu Liệt Quốc cho 

ông chủ nghiên cứu hay không,  

nhưng đến năm 2015 thì đại gia 

tỷ phú nầy là ngài Donald Trump 

đã nghĩ đến lúc phải buôn món 

hàng đắt giá và thu lợi nhiều nhất, 

đó là “Buôn Vua”. 

Thế giới đổi thay, lịch sử chuyển 

biến, nhân loại phát triển thì 

phương thức kinh doanh cũng 

phải thay đổi cho phù hợp. Ngày 

xưa, gần ba trăm năm trước công 

nguyên, thời Chiến Quốc bên 

Tàu, Lã Bất Vi muốn “buôn Vua” 

phải sắp xếp, dàn dựng cho người 

thụ ân của mình được làm Vua để 

hưởng Công Hầu, Khanh, 

Tướng…và quyền uy bổng lộc. 

Hay hơn nữa là cài sao cho huyết 

thống bí mật của mình được làm 

Vua để mình trở nên Tướng quốc, 

Trọng Phụ. Ngày  nay đại gia 

muốn “buôn Vua” thì chơi trực 

tiếp luôn để  cho chính mình 

được làm Vua (thời nầy gọi là 

Tổng Thống). Tuy nhiên phương 

tiện tối cần thiết thì thời nào cũng 

là “tiền”, mà đã là đại gia thương 

buôn thì TIỀN đương nhiên là 

phải có rồi. Bây giờ chỉ cần lập 

nhóm, ban cố vấn, ban vận động 

để ra tranh cử. Bản thân đại gia 

ứng viên thì phải tuyên bố vung 

vít cho thật “sung”, hứa hẹn cho 

thật nhiều, mục đích là đưa ước 

mơ của cử tri lên chín tầng mây. 

Cứ hứa làm cho cái nầy “Great 

again” cái kia “Great again” loạn 

xạ lên; khi đã đạt được mục tiêu 

tối hậu rồi thì có làm cho những 

gì đã hứa “Great again” hay trở 

nên “Bết again” cũng chẳng sao, 

chuyện đó tính sau. Đại đa số cử 

tri thích ai nói đúng ý mong 

muốn của mình, thích ai hứa hẹn 

giải tỏa những ẩn ức, những bực 

tức mà mình bị dồn nén lâu 

nay…Và khi đã có biểu tượng 

đúng mẫu họ yêu thích rồi thì lúc 

đó chỉ còn tiếng nói cảm tính của 

con tim chứ không còn sự phán 

đoán, phân tích đúng sai của lý trí 

nữa, và khi đã yêu ai rồi thì “Tôi 

xin người cứ gian dối, nhưng xin 

người đừng lìa xa tôi !!”.  

Đại gia xứ Cờ Hoa Donald 

Trump, đầu thế kỷ thứ 21, là bậc 

thầy trong việc nắm vững tâm lý 

quần chúng này nên “Ngài” đã 

thành công trong cuộc bầu cử 

Tông Tông năm 2016 ở Mỹ. Bây 

giờ đắc cử Tổng Thống tức là 

“Buôn Vua” thành công rồi bắt 

đầu ra chiêu sao đây? Có người 

hoặc có dư luận cho rằng Tông 

Tông Trump làm Tổng Thống 

không cần lảnh lương. Chuyện 

nầy thực hư ra sao chẳng rõ, chắc 

cũng chỉ là “fake news”, nhưng 

nếu có thực như vậy thì cũng 

chẳng nhằm nhò gì, vì lương của 

Tổng Thống Mỹ một năm chỉ có 

bốn trăm ngàn USD và một 

khoản trợ cấp năm chục ngàn 

USD có đáng là bao đối với một 

đại gia tỷ phú. Riêng chức vị và 

lời nói của “Ngài” thì đáng giá 

“nghìn…nghìn …vàng”. 

Sau khi nhậm chức thì các 

“thương hiệu cầu tòa‟ của gia 

đình Ngài ở xứ “China  Đại Hán 

Cộng sản Vĩ Đại” đã được công 

nhận hiệu lực ào ào…Một lời 

công bố của Ngài phê bình hoặc 

chê bai giá cả hay gì gì đó của 

một Đại công ty, qua twitter, như 

Boeing- Lockheed .v.v.. thì giá cổ 

phiếu của công ty này rớt xuống 

vài ba phần trăm, mà vài ba phần 

trăm của trăm tỷ, ngàn tỷ thì 

nhiều lắm. Rồi sau đó nếu Ngài 

lại twitt ra vài câu thuận lợi và 

một số hứa hẹn đặt hàng béo bở 

cho kế sách quốc phòng của 

chính phủ thì cổ phiếu của các 

công ty nầy lại phục hồi và vọt 

lên. Như vậy trong khoảng  năm, 

ba ngày của sự dịch chuyển 

xuống- lên, nếu bộ phận quản trị 

vốn và tài sản của gia đình Ngài 

đã biết trước một cách chắc chắn, 

thì ai ngăn được việc mua bán cổ 

phiếu trên thị trường chứng 

khoán để kiếm lời một cách hợp 

pháp, hợp lệ, và số lời kiếm được 

chắc phải tính bằng bạc triệu, 

chục triệu USD trở lên. Ngoài ra 

cái “mác” hàng của con gái Tông 

Tông thì đã bán chạy như tôm 

tươi, dù toàn là made in China 

cũng kiếm lời bộn… Còn chi phí 

sinh hoạt thì đã có công chi theo 

đúng qui định, như vậy thì cần gi 

lãnh lương. Theo luật, Tổng 

Thống đương nhiệm không được 

liên hệ, tiết lộ điều gì với bộ phận 

Xem tiếp trang 8    
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đang quản lý vốn, tài sản của 

mình.. điều nầy thì xin lỗi, có 101 

cách chỉ có Trời mới biết. Có một 

điều ai cũng rõ là việc Tông Tông 

Trump không bán hết tài sản, 

công ty, cơ sở kinh doanh của 

mình cho một đơn vị độc lập, mà 

chỉ tạm ngưng làm chủ, tạm 

ngưng điều hành, chỉ chuyển giao 

cho con...(vì luật pháp không bắt 

buộc) là một sự thật chứ không 

phải là “fake news”. Về tài lộc và 

mọi cách phát sinh tài lộc của 

“VUA” thì thôi khỏi cần bàn nữa, 

và có thể nó còn sinh lợi dài dài 

kể cả khi hết làm Vua, nếu không 

thì “Buôn Vua” làm gì chẳng bõ 

công.  

Bây giờ “phiếm nhảm vụn vặt” 

một chút về quyền lực. Ngày xưa 

dưới chế độ quân chủ chuyên 

chế, Thừa Tướng hay Tướng 

Quốc (như Lã Bất Vi ) trên vạn 

người, dưới một người nhưng 

quyền uy thì vô song: Muốn dùng 

ai thì dùng, muốn thải ai thì thải; 

muốn ai sống thì cho sống, bắt ai 

chết phải chết. Ngày nay Tông 

Tông một cường quốc dân chủ 

như xứ Cờ Hoa  nầy thì tuy đứng 

đầu Hành pháp chẳng dưới ai 

nhưng không phải muốn làm gì 

thì làm. Ra một sắc lệnh cũng bị 

chặn tới, chặn lui! Muốn bỏ một 

đạo luật cũ nhưng không đưa ra 

được cái mới tốt hơn, thì vẫn bị 

cù cưa cù nhầy dậm chân tại chỗ 

gần năm, sáu tháng vẫn không 

xong! Sa thải một cộng sự cũng 

bị xì xầm to nhỏ, rồi còn phải 

phân định ranh giới quyền hành 

với Lập Pháp, Tư Pháp và còn 

phải e dè thận trọng với “Đệ Tứ 

Quyền” là truyền thông ! Có lẽ 

Tông Tông Trump vốn xuất thân 

là một Đại gia thương buôn, một 

chủ tịch tập đoàn công ty đầy 

quyền lực đã từng muốn dùng ai 

thì dùng, đuổi ai thì đuổi. cho nên 

một quyết định do ông chủ phán 

ra phải tức khắc thi hành răm rắp. 

Nói theo ngôn từ học lóm ngoại 

ngữ của các đỉnh cao trí tuệ Việt 

cộng là  "No thế bồ : no table: 

miễn bàn”. Ngoài ra Tông Tông 

Trump vẫn quá tự kiêu về ngón 

nghề twitt của mình. Ngài tin 

rằng: “trong khu rừng mộng mơ 

đầy ảo giác, cái gì cùng sẽ great 

again do Ngài tạo ra, luôn luôn có 

những đàn nai, bầy nai ngơ ngác 

lắng nghe và chạy theo cung đàn 

twitter của Ngài”...Cho nên Ngài 

khinh thường truyền thông và 

thậm chí còn khiêu khích, miệt 

thị truyền thông!  

Theo suy nghĩ thô thiển của 

người viết thì truyền thông không 

phải luôn luôn đúng, luôn luôn 

tốt… nhưng nó luôn luôn là một 

thế lực ngầm, một quyền uy vô 

hình có thể xô ngã mọi thế lực 

khác. Người tinh tế, nhất là các 

lảnh tụ chính trị, không nên đụng 

vào và không bao giờ nên biến 

mình thành kẻ đối địch, thành 

mục tiêu nhắm đánh...Như vậy 

chẳng khác nào trên chặng đường 

đi của mình lại chọc phá vào các 

tổ ong vò vẽ, các ổ kiến lửa để 

cho nó tràn ra châm chích, cắn 

đốt cản trở mình!! Có “Ôn cổ tri 

tân” thì chắc phải biết thời đại 

bây giờ khác với ngày xưa và dân 

chủ khác với độc tài chuyên 

chính. Thời Tần Thủy Hoàng nếu 

các học giả, nho sinh viết lách 

hoặc tuyên bố léng phéng sẽ bị 

trảm ngay. Vị Vua Tần nầy còn 

muốn diệt tận gốc bằng cách đốt 

sách, chôn sống học trò: dùng 

chiêu bịt mồm truyền thông! Vụ 

án Minh Sử đời nhà Thanh còn 

đưa đến việc thảm sát và lưu đày 

hàng ngàn, hàng vạn người có 

dính dáng đến việc soạn thảo, in 

ấn, phổ biến, mua bán, kể cả 

người đọc một cuốn sử  nói về 

tiền triều nhà Minh và phạm một 

số điều húy kỵ, và không tâng 

bốc đương triều là nhà Thanh. 

Tuy nhiên các triều đại chuyên 

chế, các hôn quân, bạo chúa đều 

đã tàn lụi, qua đi, nhưng ý chí, 

nghị lực của những người cầm 

bút, những ngôn từ phát biểu, phê 

phán, viết lách của giới học giả, 

… chuyện phiếm “Buôn Vua” 

Dzua Twitt 

Xem tiếp trang 9 



9 

 

 truyền thông càng ngày càng tinh 

vi, vững chải, hữu hiệu và đã trở 

nên sức mạnh, trở nên những bức 

tường thành góp phần kiềm chế, 

ngăn chận sự lộng quyền của giới 

cai trị đam mê 

quyền bính… 

Ôn lại một 

chút sự kiện 

lịch sử xưa và 

nay, như ở 

phần trên, để 

nói cho công 

bằng: Việc 

“buôn Vua” 

mỗi thời đều có cái dễ, cái khó, 

cái an toàn hoặc hiểm nguy, cái 

thuận lợi hoặc bất lợi bù qua sớt 

lại. Ngày xưa làm được cái việc 

“buôn Vua”quả  thật vô cùng tốn 

kém, khó khăn và nguy hiểm. 

Nhưng khi đạt được rồi thì thu lợi 

lộc vô vàn, quyền khuynh thiên 

hạ: “Thuận Ta thì sống, nghịch 

Ta thì chết”. Tuy nhiên nếu sơ 

sẩy một chút thì có thể tiêu đời, 

không chỉ mất cái đầu, cái mạng 

của mình,  mà còn di hại đến thân 

nhân tam tộc, cửu tộc. Như Lã 

Bất Vi thời Chiến Quốc mặc dù 

đã thành công hoàn toàn trong 

việc “buôn Vua”;  nhưng rồi rốt 

cuộc khi việc dàn xếp bí mật hậu 

cung bị xì ra thì dẫu đang nắm tài 

lộc, quyền thế, cũng bị tước đoạt 

và đành chọn chén rượu độc quy 

tiên! 

Ngày nay như Tông Tông xứ Cờ 

Hoa hiện tại, vận động để hoàn 

thành việc “buôn Vua” của mình 

chỉ tốn kém chút tiền tài, vì ngoài 

tiền túi còn có quyền được huy 

động sự đóng góp, ủng hộ tiền 

chùa để làm vốn buôn. Nhưng 

chủ yếu là phải tốn hơi: Hô hào 

thật to sẽ làm cho mọi thứ trở nên 

vĩ đại; hứa hẹn thật nhiều sẽ thực 

hiện mọi ước mơ của cử tri như 

nào là trân trọng hàng hóa sản 

xuất trong nước, đem công việc 

từ nước ngoài về cho công nhân 

Mỹ v.v… và v.v...Trong khi đó 

hàng hóa của thương hiệu gia 

đình Trump thì làm ở bên Tàu 

đem về Mỹ bán kiếm nhiều lời 

hơn, công nhân làm việc cho 

công ty Trump cũng đem từ 

ngoài vào trả công rẻ hơn…Mọi 

việc cứ thế diễn ra bình thường, 

miễn không vi phạm pháp luật, 

có sao đâu! Còn những điều hứa 

hẹn? miệng lưỡi con buôn mà, từ 

từ tính, có sao đâu! Còn vấn đề 

uy tín, đạo đức? Mấy thứ đó đâu 

phải hàng hóa, đâu có tính được 

thành tiền, đối với thương buôn 

miễn bàn. Còn việc thực thi 

quyền bính thì quả thực không 

trơn tru như Tướng quốc, Vua 

chúa thời xưa, cũng không thuận 

lợi , quyền uy như ông trùm, ông 

chủ công ty…Nhưng bù lại dẫu 

không làm được việc, dẫu có làm 

điều gì sơ sót thì cũng chẳng có 

ai đụng tới được sợi lông chân, 

sợi tóc chứ đừng nói gì đến cổ, 

đến đầu; cùng lắm là lại bị truyền 

thông bới móc, mỉa mai, chê 

trách. Chuyện nầy đối với Ngài 

Trump thì đã tập dợt nhiều rồi, có 

sao đâu. Lúc đó Ngài lại twitt ra 

đó là “Fake news”, huề cả làng, 

nếu không thì làm gì nhau nào!?  

Một chân lý không bao giờ thay 

đổi của Ngài Trump là: “Ai nói, 

ai viết tốt về Ta, khen Ta là sự 

thật, còn ngược lại đều là fake 

news” đúng là khôn đến tận ruột, 

mà ruột cây cũng là lõi cho nên 

có thể gọi là khôn lõi! Rồi cùng 

lắm sau bốn năm nếu không còn 

gì để hứa, không còn gì hấp dẫn 

để dụ dỗ được đa số nữa Ngài lại 

trở về vườn nhà Malago làm tỷ 

phú đại gia. Lúc đó: 

 

“ Buôn Vua” là chuyện đã qua, 

Trở về Ta lại bán hàng made in 

china kiếm lời. 

   

 Florida,tháng 8- 2017 

       Hàn sĩ Phan 

Xem tiếp trang 9   

… chuyện phiếm “Buôn Vua” 

You’ re fired! 

Chúc mừng 
 

Nhận được thiệp mừng của anh chị Cao Đình Phúc K1, làm lễ thành hôn cho con trai 
 

Cao Đình Huy Vũ cùng cô Ngô Thị Tú Uyên  
 

vào ngày 19/08/2017 tại  
Garden Grove, California 

 
Gia đình Thụ nhân Âu châu chúc mừng anh chị Phúc Liên. Cầu chúc hai cháu sắt cầm hòa 
hợp. 

Làm gì nhau nào? 
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Cho Đời Lên Hương 

 Sáu mươi " đủ vốn" quá rồi! 

Bao năm còn lại: tiề
n lời đó nha! 

Nỗi buồn năm tháng, tống ra, 

Giử chi cho lắm, xót xa "dạ dầy". 

Vui chơi bầu bạn mình đây. 

Cuộc đời tạm bợ như mây lưng trời, 

Cứ vui, cứ nhộn, cứ cười 

Cho tâm an lạc, cho đời lên hương... 

 

Đặng Kim Ngọc. 

VỀ  NHÀ  MỚI 

 

Mừng Bạn về nhà mới 

Đổi mới thêm một lần 

Chúc Bạn đầy hạnh phúc 

Mái nhà là người thân 

 

Tôi bao lần dời chỗ 

Từ đất Mẹ ra đi 

Căn nhà xưa ở lại 

Lòng nặng buồn chia ly 

 

Nhà đã vài lần dọn 

Những vui buồn khác nhau 

Từng thứ là kỷ niệm 

Bỏ đi hết đành sao ?! 

 
Hoàng Kim Long 

Không say tình ngất ngây 

Thụ Nhân áng mây bay   

Xanh hoài theo năm tháng 

Trăm năm chẳng đổi thay 

 

Nắng chiều đã nhạt phai 

Cũng là lúc ch
ia tay 

Mong mai sa
u gặp lại 

Ngoài trờ
i cơ

n gió lay 

 
Lê Đình Thông 

Bạn đến thăm  
Bạn xa -đường chim bay Gặp nhau được nửa ngày Buổi sáng mưa lất phất Trời Mỹ nối trời Tây... 

 
Tháng tám Bạn đến đây Tách cà phê ấm tay Thời gian trôi rất vội Tình thân cũng đủ đầy ! Hklong 

 

VỀ NHÀ MỚI  

(thơ Hoàng Kim Long)  

 

 Ta gần đất xa trời 

Tìm nơi gần bạn hữu 

Để còn gặp gỡ nhau 

Mai đây đến ngày cuối 

Tiễn đưa, người sống vui 

Còn ta nằm bất động 

Muốn nói chẳng nên lời! 

Nên những ngày còn lại 

Cố gặp nhau thì vui.  

Mai Trung Cường    

Dọn Nhà 

  

Nay ta gần đất xa trời 

Tìm nơi vắng vẻ ít n
gười vãng lai 

Rồi đây cũng đến một ngày 

Gặp nhau chỉ để tiễn ai cuối đời! 

Nhớ thương cũng đã xa rồi 

Có duyên hội ngộ, chẳng mời cứ qua. 

Miễn là biết ý người ta  

Chớ phiền tệ xá, chớ la "ối giời!..." 
 

Nhan Ánh Xuân  
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- Mẹ ơi, mẹ ơ…ơi! 

 

Tiếng bé Hà kêu thất thanh trong 

màn đêm mù mịt, cùng với nhiều 

tiếng la khóc hoảng loạn khác, từ 

cả người lớn lẫn trẻ con, xen lẫn 

vài tiếng súng. Như xiết chặt đứa 

con trai út vào lòng, đáp lớn: 

 

-Mẹ đây Hà, đừng sợ con.  

 

Cùng lúc đó tiếng Trinh, cô em út 

vang lên: 

 

- Em dắt con H con N rồi, chị Nh 

cứ lo cho thằng Cu đi. 

 

Công trình được âm thầm tiến 

hành cả năm trời, với những toan 

tính và của cải chắt bóp từ nhiều 

người, vụt tan biến như bọt nước, 

khi mọi người rỉ tai nhau: “Bể 

rồi, bể rồi, mạnh ai nấy chuồn 

thôi”. Chuồn? Đối với người 

nhanh nhẹn khỏe mạnh không 

bận mọn chưa chắc đã dễ, với du 

kích biên phòng canh chừng khắp 

vùng lân cận kể cả bến xe… 

 

Tay ôm đứa con hai tuổi, hai 

chân rời rã sau chuyến đi bộ 

10km từ Ba Tri xuống Bãi Ngao 

theo chương trình mỗi người phải 

đi riêng rẽ để tránh bị nghi ngờ, 

Như nhanh chóng "an vị" trong 

trại Tạm giam Bến Tre cùng chị 

Hồng và hai con của chị. Nhờ 

trời, những người mạnh chân 

khỏe tay hơn trong gia đình đã 

chạy thoát về Saigon, đem theo 2 

đứa con gai 7 va 5 tuổi của Như. 

 

Trong trại tạm giam, sau lần "làm 

việc" với cán bộ, mẹ con Như và 

nhóm đàn bà trẻ con ngồi túm 

tụm, chờ được "bố trí" nơi ăn 

chốn ở. Bên kia hành lang, một 

nhóm khác, cũng đàn bà trẻ con 

thuộc gia đình cán bộ nhân viên 

cũng ngồi nhìn đám tù vượt biên 

bằng những ánh mắt tò mò (tò 

mò thôi, không phải “căm thù” 

như về sau Như được nghe những 

chị ra miền Bắc thăm nuôi chồng 

kể lại về cách cư xử của dân 

chúng ngoài đó với vợ con tù cải 

tạo). Chị Hồng bạo dạn hỏi một 

bé gái khoảng 6, 7 tuổi: “Con có 

cái quạt nào cho cô mượn đỡ 

được không, nóng quá?” Nó chạy 

vụt đi, rồi quay lại đưa cho chị 

mấy miếng cạc tông, dùng để 

quạt cũng đỡ. Mẹ nó không phản 

ứng gì cả. 

 

Như được phát một ít cơm nguội 

và một con khô cá lù đù đựng 

trong cái tô bằng tôn, có đàn kiến 

đen bò xung quanh rất vui mắt, 

may được chị Hồng, người bạn 

“chung chuyến” mới quen chia 

cho mấy miếng thịt kho tiêu chị 

còn giữ được trong hành trang. 

Như ép bé C nhai vai miếng cơm 

và uống miếng nước để nhét viên 

thuốc hạ sốt cho nó, Như nghe 

người canh ngục hỏi, "Sao bị đưa 

vào đây?" Sau khi nghe 

đáp :"Tính vượt biên", anh ta 

buông một câu: 

 

- Đồ phản quốc! 

 

Như mở miệng định cãi, thì bị chị 

Hồng nhéo một cái vào tay đau 

điếng. Với Như, đây là lần đầu bị 

bắt sau chuyến vượt biên bất 

thành, nhưng chị Hồng thì đã 

kinh nghiệm nhiều lần, Vũng 

Tàu, Phan Thiết, và bây giờ là 

Bến Tre. Chị thì thầm: "Cãi làm 

gì, chỉ tổ 2 mẹ con bị tách ra nếu 

bị biệt giam. Thây kệ nó, "quốc" 

của họ nào phải "quốc" của 

mình." 

 

Cuộc sống giam cầm nhờ sự có 

mặt của chị Hồng thú vị hẳn lên. 

Chị kể chuyện rất có duyên, kể về 

những lần bị bắt trước, chị nói: 

 

Họ chìa cho mình cái rổ, thế là… 

…chị làm điệu nhếch một bên 

mép qua phải, như để tháo cái 

bông tai bên phải, rồi nhếch 

miệng qua bên trái, như để tháo 

bông tai trái, ném vào cái rổ 

tưởng tượng trước mặt, chị làm 

điệu tháo vòng vàng bên trái, 

vòng vàng tay phải, giây chuyền, 

làm động tác giống như bỏ hết tư 

trang vào cái rổ, rồi nói: 

 

Vậy đó, hai tháng thôi, đàn bà trẻ 

con được thả về hết, đừng lo. 

 

Như và chị Hồng được “bố trí” 

(Hồi ức 1976-77) 
Vũ Thị Nhnng 

Xem tiếp trang 12  

Bãi Ngao - Bến Tre 
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một gian trong dãy phòng giam 

bằng tôn, 1m/2m, lúc bé C chưa 

được bà nội đón về trước, nó 

nằm lộn đầu giữa hai cặp chân 

của chị H và Như. Phòng này 

giáp với phòng ăn của cán bộ, chị 

Hồng mỗi ngày thường nhìn qua 

cái lỗ đinh xem họ ăn gì, rồi quay 

ra lắc đầu:  “rice and salt”; có khi 

chị nói: “salt and pepper”; cũng 

có lần chị reo lên:”today they 

have a tomato!” Thời đó (1976) 

cán bộ vùng tỉnh ít người hiểu 

tiếng Anh, nên nói nhỏ nhỏ là tha 

hồ chọc ghẹo họ. 

 

Hai tháng trôi qua, chẳng ai được 

thả ra, ngoài đám trẻ con được 

người nhà xuống làm thủ tục đón 

về.  Dư phòng, chị Hồng được 

cấp riêng một phòng bên cạnh 

phòng Như. Mỗi ngày được ra 

tắm giặt một lần rồi lại chui vô… 

chuồng, chuyện trò với nhau qua 

lỗ đinh cũa vách tôn.  

 

Thấm thoắt chúng tôi đã sống 

trong trại tạm giam được 2 tháng. 

chỉ còn vài ngày nua là rằm 

tháng chạp, 1977. Hy vọng được 

về nhà trước Tết dần dần tàn lụi. 

 

Đêm rằm, ánh trăng sáng soi 

khắp khu trại. Đám đàn bà trẻ 

con được ra khoảng sân chung 

một lúc. Bất chợt một giọng hát 

cao vút cất lên, tiếng hát chị 

Hồng: 

 

You give your hand to me... 

 

Rồi lần lượt: 

 

La Paloma 

La vie en rose 

Những bài hát của thập niên 60.  

 

Chị kết thúc bằng bài La Maritza 

mà tôi rất thích, thấy chị hát còn 

hay hơn Sylvie Vartan: 

 

La Maritza est ma rivière, 

Comme la Seine est la tienne  

... 

Quand l'horizon était trop noir 

Tous les oiseaux sont partis  

Sur le chemin de l'espoir  

.... 

Tới lúc mọi người vỗ tay đồng 

loạt hát : Là là la lá lá la la, theo 

chị Hồng, thì Hai Phan, một tay 

trong đám cán bộ canh tù tới 

cạnh tôi hỏi: mấy người hát gì 

vậy, nhạc vàng chắc? ( chắc tại 

tôi khai trong lý lịch làm nghề 

dạy kèm sinh ngữ tại nhà). Tôi 

đáp: 

 

- Đúng nhạc vàng cán bộ, mà 

vàng lợt thôi, thông cảm cán bộ, 

Tết nhất đến nơi, tụi tôi nhớ nhà 

quá. 

- Nội dung bài hát vừa rồi là gì, 

mà vỗ tay hăng thế? 

- Có gì đâu, về một dòng sông 

nhỏ quê nhà. Trẻ con thấy mẹ 

chèo đò từ xa trở về thì mừng rỡ 

reo hò vỗ tay. 

 

Hai Phong có đứa con gái cũng 3 

tuổi như con trai tôi, rất thích 

chơi với nó. Ngoài ra, thỉnh 

thoảng chị Hồng còn đút lót 

thuốc men được gia đình tiếp tế 

cho cán bộ, nên họ tương đối dễ 

chịu. Hắn nói: 

 

- Hát nhỏ thôi, để anh em người 

ta ngủ mai còn lao động. 

 

Rồi hắn lầm bầm: 

 

- Mẹ về thì có gì mừng, đói thấy 

mẹ. 

 

Cứ thế cuộc sống tù đầy của 

chúng tôi trôi qua cho tới 6 tháng 

mới được thả về, mà sau này tôi 

biết là còn sung sướng gấp nghìn 

lần so với những người bị đi cải 

tạo vì là “ngụy quân ngụy 

quyền”, mà trong đó sau này tôi 

mới biết có những người tôi từng 

vinh hạnh được học chung lớp ở 

trường Chính Trị Kinh Doanh, 

tuy tôi chỉ ở đó trong thời gian 

vài năm, như anh Kha Tư Giáo, 

anh Nguyễn Đức Quang Du 

Ca….  Tiếc là chị Hồng không 

biết những bài hát của NĐ 

Quang; sau này tôi nghe nói bài “ 

Việt Nam Quê Hương Ngạo 

Nghễ” đã được tù cải tạo hát 

trong tù, qua mắt đám cai ngục vì 

họ tưởng là nhạc cách mạng của 

họ… 

… Tiếng hát từ trại giam 

Nếu ngày ấy 
 

Nếu ngày ấy mình đừng đi tới đó 

Thì ngày nay nào có khó gì đâu 

Mà phải thương phải nhớ phải u sầu 

Vì hai đứa ở hai miền cách biệt. 

                    

*** 

Nếu ngày đó mà chúng mình đều biết 

Đã gặp rồi thì rất khó quên nhau 

Thì giờ đây dù sống ở nơi đâu 

Cũng không phải buồn rầu vì thương 

nhớ. 

                      

 *** 

Nếu thật tình không duyên và không 

nợ 

Thì tại sao lại gặp gỡ làm chi 

Để giờ đây lệ ướt thắm ven mi 

Vì thương nhớ bóng hình người trong 

mộng. 

                       

*** 

Trái tim này đã hoàn toàn mở rộng 

Để cho người ngự trị đó người ơi. 

Dầu cho ta có đi khắp chân trời 

Cũng không thể quên được người 

trong mộng. 

 

Paris, hè 2017 nhớ hè năm xưa. 

Viết cho người trong mộng. 

Nguyễn-Minh-Khôi 
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Giới thiệu sách 
 

Câu chào hỏi đầu tiên trong nhiều ngôn ngữ có lẽ là hỏi thăm sức khỏe của nhau, nếu sức khỏe quan trọng 

và qúy báu như vậy thì câu thường nghe “Sức khỏe là vàng” thật là đúng. Thuở còn trẻ, ít ai nghĩ đến 

chuyện ốm đau, nhưng ở cái tuổi của anh chị em Thụ Nhân, người nào cũng xấp xỉ trên dưới 70, 80 nên 

chuyện “ba cao một thấp” (cao máu, cao mỡ, cao đường và phong thấp) là chuyện ít ai tránh khỏi, đi đâu 

thuốc tây, thuốc ta cũng đầy túi chờ đến giờ lấy ra uống. Có những người nghe ai nói đến loại “thuốc tiên” 

nào là tin, muốn thử ngay, chẳng cần kiểm chứng. Tệ hơn có những người tự chữa bằng „thuốc tiên” 

nhưng không lành bệnh để rồi tự đánh mất sức khỏe của mình. 

  

May mắn thay, trong gia đình Thụ Nhân có anh Nguyễn Công Đức K6, một lương y đầy kinh nghiệm, đầy 

nhiệt tâm, là giảng viên khoa Y học Cổ truyền tại Đại Học Y Dược Sài Gòn trong suốt 34 năm, nay đã 

nghỉ hưu từ 2011. Tháng 6 vừa qua, anh cho xuất bản một cuốn sách có tựa đề “THUỐC NAM” chỉ dẫn 

đủ loại thuốc nam. Sách dày 335 trang, bìa cứng, nội dung tập hợp khoảng 300 cây thuốc, vị thuốc,  sắp 

xếp thành 17 chương theo tác dụng điều trị như sau: 

Trong cuốn sách này, mỗi cây thuốc, vị thuốc được giới 

thiệu chi tiết về tên gọi của từng địa phương, tên khoa học, 

tính vị, cách dùng, liều dùng, kiêng kỵ. Điểm quan trọng là 

ngoài việc giảng dạy, anh Đức còn là lương y khám bệnh, 

châm cứu để chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân bằng chính 

những loại thuốc nam trong cuốn sách này. Vì vậy các cây 

thuốc, vị thuốc đã được chính tác giả kiểm chứng. Thêm 

vào đó, trong mỗi trang, mỗi cây thuốc, vị thuốc đều có 

hình ảnh màu rõ ràng, giúp người đọc nhận diện được cây 

thuốc dễ dàng và chính xác. Mục đích của sách THUỐC 

NAM không chỉ dành riêng cho những người làm trong 

ngành Y Dược học cổ truyền, mà còn nhằm truyền bá 

những tinh hoa Y dược học cổ truyền, nhất là để giúp cho 

những ai muốn có một tài liệu tham khảo và hướng dẫn 

nhận biết những cây thuốc một cách đơn giản và chính xác. Sách được bán khắp nơi ở Việt Nam với giá 

260,000 đồng VN tương đương khoảng 10 euros. 

 

Anh Đức còn là chủ công ty Công Đức, chuyên sản xuất thuốc nam. Muốn biết thêm chi tiết về Lương Y 

Nguyễn Công Đức, xin vào thẳng trong web site http://www.dongduoccongduc.com. Trong web site này, 

ngoài những cuốn sách mà anh là tác giả, còn có nhiều sản phẩm đông y do công ty Công Đức sản xuất, 

những bài thuốc, những video nói về cách trị bệnh và những cây thuốc. 

 

Sách vở và thuốc nam có thể mua thẳng từ web site này.  

 

Chương I Thuốc giải cảm Chương X Thuốc chữa ho suyễn 

Chương II Thuốc chỉ thổ (cẩm nôn) Chương XI Thuốc trừ đờm (khử đờm) 

Chương III Thuốc tả (tả hạ) Chương XII Thuốc tiêu hóa 

Chương IV Thuốc lợi tiểu Chương XIII Thuốc cố sáp 

Chương V Thuốc trừ phong thấp Chương XIV Thuốc khu trùng 

Chương VI Thuốc trừ hàn Chương XV Thuốc bổ 

Chương VII Thuốc thanh nhiệt Chương XVI Thuốc về thần kinh 

Chương VIII Thuốc chữa về khí (lý khí) Chương XVII Thuốc ngoại khoa 

Chương IX Thuốc chữa về huyết (lý huyết)  
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 GIA CHÁNH 
Lê Thân Hồng Khanh 

 

Nhân bánh 
 Tôm tươi đem luộc chín, bóc vỏ và đem xay nhỏ (không xay nhuyễn quá) 

 trộn với ớt màu và gia vị, đem chấy sơ trên chảo và để nguội.  

 

Bột bánh 
 Trộn bột gạo và bột năng với nước ấm cho tan, lấy rây lọc sạch, cho vào nồi với 

1 chút muối, và 1 muỗng canh dầu 
 Bắc nồi lên bếp lửa vừa, dùng đũa bếp khuấy liên tục để bột không bị óc trâu và 

dính nồi 
 Khi bột hơi lền thì nhắc xuống, khuấy một chút cho bột hơi đặc, không chảy là 

được. 

 

Gói bánh 
 Lá chuối xé miếng khoảng18x24 cm, rửa sạch, nhúng nước sôi cho mềm rồi lau 

khô 
 Trải bột ra lá chuối, cho nhân tôm vào giữa, gói lại thành hình chữ nhật 6x18 cm 

 Dùng tay miết nhẹ lên bánh để bột và nhân dàn đều 

 Cho bánh vào xửng hấp với lửa lớn khoảng 20-25 phút là chín.  

Nguyên liệu  

Cách làm 

 300 g tôm tươi 

 1/2 muỗng cà phê muối 

 1,5 muỗng cà phê nước mắm 

 1 muỗng cà phê đường 

 1 muỗng cà phê ớt bột không cay 

để màu tôm đỏ đẹp 
 Tiêu 

 1 chén ăn cơm bột gạo 

 1 muỗng canh bột năng (tapioca) 

 2 chén ăn cơm nước ấm 

 1 chút muối 

 1 muỗng canh dầu ăn 

 
 Lá chuối 

Nhân bánh Bột bánh 

Xem tiếp trang 15    

+ = 
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PHÂN ƯU 
Nhận được hung tin : 

Anh NGUYỄN PHÚC BỬU CHÁNH K1 
Mãn phần ngày 19/06/2017 tại Chicago 

Hưởng thọ 76 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành kính  chia buồn cùng   

tang quyến  

Thân mẫu chị Trần Thị Ngọc K10 

 
 

 Cu Bà NGUYỄN THỊ YÊN 
Thất lộc ngày 12/05/2017 tại California 

Hưởng thọ 95 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật phân ưu cùng  

   Chị Ngọc và tang quyến 

Thân mẫu chị  Đỗ Minh Tâm K8 

   Đỗ Ngọc Hà CTXH 
 

Cụ Bà Maria Magdalena PHÙNG THỊ AN 
Chúa gọi về ngày 02/06/2017 tại California 

Hưởng thọ 94 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng 

hai chị Tâm & Hà và tang quyến  

Anh NGUYỄN VĂN VĨNH (Sing Sing) K1 
Quá vãng ngày 03/06/2017 tại Sài Gòn 

Hưởng thọ 76 tuổi 

 

Thụ Nhân Âu Châu thành thật  chia buồn cùng  

tang quyến  

 1 kg tôm tươi 

 1 muỗng canh nước mắm 

 3/4 muỗng cà phê muối 

 3 muỗng cà phê đường 

 1/2 muỗng canh dầu hào 

 1/2 muỗng cà phê bột nổi hiệu Alsa 

 1 muỗng cà phê bột bắp hoặc bột năng          

(tapioca) 

 Tiêu  

 2 củ hành ta băm nhuyễn 

 2 tép tỏi băm nhuyễn 

 20 g mỡ xắt hột lựu 

 1 lòng trắng trứng, gạn lấy phần đặc 

 2 lòng đỏ trứng 

 2 muỗng cà phê dầu ăn 

 1/2 muỗng cà phê ớt bột màu không cay 

cho màu chả tôm đỏ đẹp 

 1 chút nước.  

 Lột vỏ tôm, lấy dây đen ở lưng, rửa nước muối thật kỹ, sau đó hoà chút dấm vào nước, 

rửa sạch nhớt của tôm cho đến khi nước không còn bọt (nếu không chả tôm sẽ bở) 

 Vớt tôm ra rổ, để ráo 

 Sau đó, rải tôm lên giấy thấm, cuộn tròn lại để hai mặt tôm đều được thấm khô 

 Cho tôm vào tô, trộn với nước mắm, muối, đường, dầu hào, bột nổi, bột bắp hoặc bột 

năng và tiêu 

 Đậy kín tô tôm, để trong tủ lạnh khoảng 2-3 tiếng đồng hồ 

 Đem ra cho hành, tỏi vào xay chung, và nhồi tôm càng lâu thì chả tôm càng dai và dòn 

 Sau đó, cho tôm vào ngăn đá (đông lạnh) trong 2 tiếng đồng hồ 

 Lấy ra, nhồi chung với mỡ và lòng trắng trứng gà cho đến khi mỡ và lòng trắng trứng 

quyện đều với tôm là được 

 Nén tôm vào khuôn hình vuông hay chữ nhật dày 1,5– 2cm và đem hấp chừng 10 phút 

 Lấy ra, quét đều một lớp mỏng hỗn hợp (lòng đỏ trứng với dầu ăn, ớt bột màu đỏ và một 

chút nước) lên mặt miếng chả và hấp lại chừng vài phút 

 Cuối cùng, quét tất cả hỗn hợp trứng còn lại lên mặt miếng chả, hấp thêm 15 phút nữa là 

chín. 

Nguyên liệu  

Cách làm 
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một bữa họp mặt với bạn bè. Lúc 

đầu dự tính gặp nhau ngày thứ 

sáu 2/6, nhưng anh Dũng lại bận 

bịu tổ chức đám cưới cho cháu, 

nên phải dời qua ngày thứ hai 

5/6, nhằm lễ Pentecôte. Vì lý do 

đó nên chỉ có số ít người tới: anh 

chị Đoàn Trần Nghị-Diệu Hỷ, chị 

Thương và cháu Tùng, anh chị 

Nguyễn Văn Vĩnh-Thuỷ, anh chị 

Nguyễn Khánh Chúc-Mai, anh 

Lưu Văn Dân. 

Nhà hàng được chọn là một trong 

chuỗi nhà hàng hải sản Bồ đào 

nha Pedra Alta có hơn chục tiệm 

trong Paris và ngoại ô. Anh chị 

Dũng-Ngọc có vẻ thích thực đơn 

hôm ấy. 

Tiệc tan lúc 3 giờ. Các anh chị 

đưa anh chị Dũng-Ngọc xuống 

métro để đi dạo phố và mua sắm 

khu Galeries Lafayette. Chị 

Thương vừa bước bực thang cuối 

cùng của hầm métro thì bị vấp 

ngã mặc dù đã có gậy chống. 

May mà không bị trặc chân nên 

cả đoàn tiếp tục đi shopping đến 

7 giờ tối. Anh Dũng không quen 

đi bộ nên theo mấy bà không nổi, 

có vẻ đuối. Còn chị Ngọc thì ẵm 

về hai túi sách hiệu Longchamp. 

Lần sau anh Dũng nhớ đưa chị 

vào tiệm  Louis Vuitton nhé. 

Hàng hiệu này rất "hot" đấy. 

Hình như tiệm này nhiều bà bên 

Mỹ có phần hùn cả. 

 

5) Nhận sách gửi bán 

Chị Nguyễn Ngọc Thương cho 

biết anh Phạm Văn Lưu K1 sẽ tới 

Paris ngày 13/6 nhưng sẽ không 

có thời gian gặp bạn bè. Anh hẹn 

gặp chị để giao số sách “Ngô 

Đình Diệm và Bang giao Việt-

Mỹ, 1954-1963” gởi bán. Ngày 

hôm sau anh đi ngay sang Đức. 

Lượt về Paris đầu tháng bảy anh 

cũng không gặp được Thụ nhân 

vì thời khoá biểu không cho 

phép, những cuộc hẹn khác chiếm 

hết thời gian anh ở đây. 

Chị Thương được TNAC đặt mua 

11 quyển sách nói trên và hai 

tiệm ngoài phố Paris mỗi tiệm 

nhận bán 10 quyển. Số lượng này 

vượt hẳn ước tính ban đầu. Trong 

buổi tiệc ngày 27/5 tại nhà Phạm 

Trọng Khoát, sau khi chị Thương 

loan báo về số sách sẽ nhận, anh 

Tô Minh Toàn cư ngụ tại San 

Jose ngỏ ý muốn mua nhưng lúc 

ấy chị Thương chưa có sách, nếu 

đặt thì không biết chi phí bưu 

điện là bao nhiêu và khi nào mới 

nhận được. 

Trong một buổi nói chuyện với 

chị Thương, anh Lưu cho biết anh 

có để bán sách trên internet. Nếu 

ai muốn mua thì vào Amazone 

mà tìm. Số sách anh gửi ở bên 

Pháp là đặc biệt dành cho Thụ 

nhân Âu châu và thân hữu. 

 

6) Hội ngộ cùng K6 và K8 

Chưa đầy một tháng sau ngày họp 

mặt cùng anh chị Thụ nhân bắc 

Cali, anh Thân Văn Điển và 

Phạm Trọng Khoát nhận được tin 

anh Nguyễn Tâm Trực K6 từ nam 

Cali qua chơi. Cùng một lúc chị 

Trần Thị Châu cho biết chị 

Nguyễn Tuyết Mai K8 cũng đến 

Paris vào dịp này. Anh Khoát có 

sáng kiến mời những bạn này 

chung một ngày 12/6. Nhận thấy 

các bạn từ Hoa kỳ và Việt nam 

quá quen thuộc với thức ăn Á 

đông, nên năm nay Hội tổ chức 

ăn uống ở những nhà hàng Pháp, 

Ý, Bồ đào nha vv...Bữa ăn có đủ 

các khoá Thụ nhân, từ K1 cho 

đến K11. 

Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng 

Pizza del Arte ở trung tâm thương 

mại Rosny 2, anh Khoát mời tất 

cả về nhà ở gần đó để uống cà 

phê và hái cerises. Cây này thuộc 

giống cerise Napoléon, nửa vàng 

nửa hồng, không ngọt lắm nhưng 

rất dòn.  

Trong lúc hàn huyên, chị Tuyết 

Mai nhắc lại chuyến sang Paris đi 

“đại hội” năm 2012, sau đó theo 

đoàn đi Anh vài ngày nhưng lúc 

ra phi trường để về lại Pháp thì 

thì bị từ chối vì visa chỉ cho phép 

chị vào nước Pháp một lần thôi. 

Cũng may là chị đi cùng người 

anh cư ngụ bên Pháp nên tiền 

bạc, vé máy bay về Việt nam và 

hành lý còn để bên Pháp đều có 

người lo. Năm ấy quả là một năm 

xui xẻo. 

Sau khi mọi người ra về, còn lại 

ba anh K6: Trực, Điển và Khoát 

ngồi kể chuyện xưa rồi rủ nhau đi 

ăn tối. Ăn xong anh Điển chở anh 

Trực về nhà người bạn ở vùng 

Cergy, cách Paris khoảng 40 cây 

số. Thường thường vừa đi vừa về 

khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ. 

Ai ngờ mùa hè, ban đêm họ đóng 

đường để sửa nên phải đi lòng 

vòng mà anh Điển không rành 

vùng này lắm. Rời tiệm ăn lúc 10 

giờ tối, mãi đến 2 giờ sáng anh 

Điển mới về đến nhà.  

 

7) Bùi Mạnh Cường + Dacco Âu 

du 

Cuối tháng sáu anh Bùi Mạnh 

Cường K5 sang Pháp trước một 

mình. Anh đến Paris nhưng lấy 

TGV xuống thẳng vùng Aix en 

Provence để chụp cánh đồng hoa 

oải hương (lavande) nổi tiếng của 

vùng này.  Anh Cường đi trước vì 

“săn hình” nhà nghề thì phải thức 

khuya, dậy sớm nên một tuần sau 

chị Kim vợ anh Cường và vợ 

chồng Dacco Phạm Đình Đắc K5  

...tin tức đó đây 

Anh chị Dũng và TNAC 

Nhâm nhi cà phê 
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mới sang Paris. Sau 7 ngày thong 

dong vùng nam nước Pháp, anh 

Cường quay về để ngày hôm sau 

4 người thuê xe ngao du sơn thuỷ 

cho đến cuối tháng bảy. Trước 

khi về lại Mỹ, vì không có nhiều 

thì giờ nên ngày 23 tháng 7 anh 

Khoát hẹn với các anh chị ăn 

uống tại nhà hàng Ba Miền trong 

quận 13. Dịp này nhiều người đi 

hè nên "ban tiếp tân" không quá 

10 người. Anh Lê Đình Thông 

cũng ngẫu hứng tặng 4 vị khách 

một bài thơ: 
Nhịp Cầu Hội Ngộ  

mừng anh chị Dacco K5 (San Jose) và  

anh chị Bùi Mạnh Cường K5 (Nam Cali) 

 

Thụ Nhân bên Mỹ ghé chơi đây 

Tình xưa nghĩa cũ vẫn đong đầy 

Dacco phía bắc quanh vùng vịnh 

Họ Bùi miền nam nắng vui say 

Khóa 5 tình bạn luôn tươi thắm 

Xanh mướt bách niên với cỏ cây  

Đôi bờ đại dương nâng ly rượu 

Họp mặt đông tây ở chốn này. 

Paris, ngày 23/07/2017 

Lê Đình Thông 

 

8) Pique-nique hay họp hè? 

Theo lời đề nghị của chị Trần Thị 

Liên Hương K8, vì sắp tới ngày 

trở lại Hoa Thịnh Đốn, chị Trần 

Thị Châu kêu gọi anh chị em Thụ 

Nhân Paris tham dự một buổi pi-

que-nique vào đầu tháng tám. 

Nhưng vì là tháng hè nhiều người 

vắng mặt, nên chị dời lại vào 

ngày 15/8 nhằm lễ Assomption 

với hy vọng có nhiều người đi hè 

về. 

Từ ngày 8/8 mưa rả rích mỗi 

ngày, không thấy ai trả lời thư 

mời. Chị Châu đổi chiến thuật 

không ăn uống ngoài trời nữa. chị 

quyết định tổ chức ở nhà và đề 

nghị mỗi người đem một món 

đến, đỡ việc cho gia chủ. Đồng 

thời nhân dịp này chị muốn bàn 

về ngày hội Tết sắp tới. Tết nhằm 

ngày 16/2/2018, có lẽ sẽ tổ chức 

sau đó hai tuần như mọi lần. 

Theo biên bản của anh TTK 

Nguyễn Minh Khôi ngày 16/8 thì 

có 3 khuynh hướng khác nhau về 

việc tổ chức: 

1- tổ chức ở nhà hàng, 

2- mướn phòng họp 

3- tổ chức ở nhà riêng. 

Cuối cùng vẫn chưa quyết định. 

Chắc phải chờ sau khi khảo giá 

và tính toán hơn thiệt mới đi đến 

sự đồng nhất. 

 

9) Học bổng cho sinh viên nghèo 

Tháng sáu vừa qua chị Chủ tịch 

Trần Thị Châu K8 nhận được 

thông báo của anh Nguyễn Khánh 

Chúc K1 về việc phát học bổng 

cho sinh viên nghèo hiếu học ở 

Việt nam. Mấy năm nay anh 

Chúc và anh Phạm Văn Ngọc 

đồng khoá hiện ở Việt nam, 

thường giúp đỡ các em nhà nghèo 

nhưng học chăm chỉ và giỏi giang 

nhận học bổng qua các anh và 

DUACT. Các anh đã gửi qua e 

mail những học bạ và thư từ của 

các em. Anh Nguyễn Minh Khôi 

cũng từng cùng anh Chúc tổ chức 

giúp sinh viên học sinh và vẫn 

đang tiếp tục giúp. 

Nhân việc này chị Châu cũng cho 

biết Thụ nhân Paris có lập quỹ 

học bổng cho sinh viên nghèo ở 

Việt nam, đồng thời kêu gọi lòng 

bác ái của các anh chị em trong 

Hội.  

Được biết nhiều anh chị trong 

Hội, ngoài việc giúp sinh viên, 

học sinh nghèo, cũng đã và đang 

cộng tác với các đoàn thể khác để 

làm những công tác thiện nguyện 

tại Việt Nam, như giúp đỡ các trẻ 

mồ côi, những trẻ bị ruồng bỏ,  

những người già yếu, bệnh tật, 

v.v... ở những vùng xa xôi hẻo 

lánh không ai dòm ngó đến. 

Những hoạt động thiện nguyện 

đơn lẻ hay trong khuôn khổ của 

hội chứng tỏ Thụ nhân ngoài 

những buổi hội hè ăn chơi đàn 

đúm, còn là một tập thể sẵn sàng 

làm việc xã hội. Tất cả đều tuỳ 

hoàn cảnh và mục đích của mỗi 

người. 

 

10) Dùng cơm với thầy Thúc 

Đã từ lâu anh chị em Thụ nhân 

muốn gặp thầy Vũ Quốc Thúc để 

thỉnh an, nhưng vẫn chưa có dịp. 

Hè năm nay, thầy nhận lời và cho 

biết lúc này chân thầy yếu, không 

tiện ra đường nên thầy sẽ tiếp ở 

nhà. Tuy nhiên thầy nói nhà thầy 

nhỏ, không thể tiếp nhiều người 

được. Nhìn vào bàn ăn mà thầy 

thường ngồi để tiếp khách, có lẽ 

tối đa chỉ được 6-7 người. 

Sau khi đi Mỹ về, anh Lê Đình 

Thông liên lạc với thầy để xin 

một cái hẹn. Cuối cùng thầy đồng 

ý gặp chị Nguyễn Ngọc Thương, 

các anh Lê Đình Thông, Lưu Văn 

Dân, Phạm Trọng Khoát và vợ 

chồng Trần Thị Châu-Tú vào trưa 

thứ bảy 02/09. Trước khi đến nhà 

thầy, chị Châu ghé tiệm La 

Rizière để lấy thức ăn đã đặt mấy 

hôm trước. Cả nhóm gặp nhau 

dưới nhà thầy đông đủ rồi mới 

vào cùng một lượt. 

Sau khi mọi người an vị, chị Chủ 

tịch Trần Thị Châu có vài lời 

chúc mừng thầy cũng như kính 

...tin tức đó đây 

Anh chị Cường, Dacco và TNAC 

TNAC họp hè 

“PHỤ ĐẠO TỬ NĂNG THỪA“ 



18 

 

chúc thầy bách niên giai lão như 

câu châm ngôn" Bách niên chi kế 

mạc như thụ nhân" của Viện Đại 

học Đà lạt.  

Buổi tiệc tiếp diễn trong bầu 

không khí thân tình, ấm cúng. 

Người này hỏi thầy về tình trạng 

sức khoẻ, quá trình hoạt động, 

người kia nhắc lại hai tập hồi ký 

của thầy. Thầy kể chuyện thời 

ông Diệm, ông Thiệu, sự can 

thiệp của người Mỹ vào Việt 

nam, v.v... 

Giọng nói của thầy vẫn sang sảng, 

tinh thần vẫn minh mẫn, trí nhớ 

phi thường. Thầy nhớ từng bài 

thơ, tên tuổi của từng người, từng 

biến cố với những chi tiết rõ ràng. 

Trước khi ra về, thầy có vài câu 

nhắn nhủ: “các anh chị nên suy 

nghĩ về sự phát triển phong trào 

Thụ Nhân vì tôi vững tin ở tương 

lai đầy hứa hẹn của phong trào 

này… Thêm vào đó các anh chị 

nên chọn một ngày có thể quy tụ 

mọi người trong cũng như ngoài 

nước để làm thành một ngày lễ 

cho tất cả người Việt như ngày 

giỗ tổ Hùng vương”. 

 

11) Đem chuông đi đánh xứ 

người 

Tháng 8 vừa qua năm nay anh Lê 

Đình Thông K1 qua lời mời của 

một số bạn bè cũ Chu Văn An, 

anh đã  viếng thăm một số tiểu 

bang như California, Arizona, 

Nevada, Massachusetts (Boston). 

Ngoài việc gặp lại một số bạn bè 

Thụ nhân, anh đã có vài buổi nói 

chuyện về văn hóa với cộng đồng 

Việt nam. 

Bản Tin xin trích lại một phần 

trao đổi về chủ đề văn học xoay 

quanh ảnh hưởng và giao tiếp 

giữa Tây phương và Việt nam 

trước 1975. 

"Trước năm 1975, ngoài ảnh 

hưởng của tư tưởng Tây phương 

đến văn hóa Việt Nam, còn phải 

kể đến sự giao tiếp song phương 

(acculturation) nữa.   

Tôi mượn thuật ngữ kinh tế để 

dẫn nhập chủ đề này :  

- macroculture (văn hóa vĩ mô) : 

đề cập sự giao tiếp giữa tư tưởng 

tây phương và văn hóa Việt 

Nam ; 

- và microculture (văn hóa vi 

mô) : bàn về sự giao tiếp trong 

khuôn khổ lớp Nhất C trường Chu 

Văn An Saigon trong những năm 

60 : GS Vũ Hoàng Chương tiểu 

biểu cho văn hóa Việt Nam, GS 

Đỗ Khánh Hoan : văn hóa Anh-

Mỹ, GS Nguyễn Ngọc Diễm : văn 

hóa Pháp. GS Vũ Khắc Khoan : 

kịch nghệ, GS Bùi Đình Tấn : sử 

học, LM Trần Văn Hiến Minh : 

siêu hình học, tâm lý học, đạo đức 

học, GS Trần Bích Lan : luận lý 

học, LM Vũ Đình Trác : triết học 

đông phương 

Sự giao tiếp này đã hình thành 

một thế hệ môn sinh tiếp nối, thể 

hiện qua nhiều sinh hoạt văn hóa 

đa dạng hiện nay tại hải ngoại : 

GS Nguyễn Đức Lâm và GS Trần 

Năng Phùng trong lãnh vực 

truyền thông, GS Đào Hữu Dũng 

(Đại Học Josai - Nhật Bản) : 

Quản Trị Kinh doanh, Nguyễn 

Khôi Minh : dịch thuật, GS Trần 

Anh Tuấn : sử học v.v." 

 

Trong cuộc hội luận, anh Thông 

đề cập đến xã hội và giới trẻ Việt 

nam vào thời điểm đó đã chịu ảnh 

hưởng rất nhiều tư tưởng hiện 

sinh ( l' existentialisme ) và sự phi 

lý ( l'absurde ) của hai tác giả 

người Pháp là Jean Paul Sartre và 

Albert Camus. Anh trích dẫn rất 

nhiều tài liệu sách báo của các tác 

giả tây phương và Việt nam. 

Cũng trong chuyến Mỹ du này, 

nhân xẩy ra vụ Trịnh Xuân 

Thanh, đài VOA đã phỏng vấn 

anh về các vấn đề thời sự, ngoại 

giao, quốc tế công pháp.  

Cùng dịp này, anh cùng các giáo 

sư bạn học cũ đã có một buổi ăn 

trưa với cựu Đại tướng Trần 

Thiện Khiêm tại nam Cali để nói 

về hiện tình đất nước. Bữa ăn thật 

thân thiện, cởi mở kéo dài hơn 4 

tiếng đồng hồ. Nhân dịp này anh 

ứng khẩu tặng ĐT và các bạn của 

anh bài thơ sau:  

Hội Ngộ 
Quân dân gặp gỡ ở phương xa 

Tứ hải tình thân cũng một nhà (1) 

Đại tướng họ Trần duyên hội ngộ 

Có thêm tứ trụ một tuần trà 

Tha hương họp mặt câu thơ cũ(2) 

Huynh đệ chi binh đất nước ta 

Chế độ cộng hòa lưu sử sách  

Mai này giặc cộng sẽ tiêu ma. 

San Diego, ngày 14/08/2017 
—————- 

(1) Tứ hải chi nội giai huynh đệ  
四海之内皆兄弟 

(2) Tha hương ngộ cố tri 
他鄉遇故知 

 

12) Hoàng Văn Thắng thăm Paris 

Đầu tháng tám lại có một anh K5 

đến Paris chơi và thăm bạn bè. Đó 

là anh Hoàng Văn Thắng cư ngụ 

tại San Jose. Thực ra anh Thắng 

vừa là K5 CTKD vừa là Văn 

khoa, về sau còn học Cao học. 

Anh có biệt hiệu là Thầy Đồ. Ở 

bên Mỹ anh mở trường học cho 

cộng đồng Việt nam, đặt tên là 

Giờ Học Đường, được nhiều 

người biết đến. 

Vợ chồng anh Thắng sang Pháp 3 

tuần, du lịch vòng quanh Âu 

châu. Mùa này Thụ nhân Paris 

cũng đi nghỉ hè nên không còn 

bao nhiêu người. Tuy nhiên anh 

chị cũng liên lạc được với anh 
Nguyễn Quang Tùng K7, anh 

Thân Văn Điển K6 và anh Huỳnh 

Hữu Tài K5. Nhân dịp này anh 

Tài mời mấy anh chị về nhà ăn 

nhậu.  

Hôm anh Điển gặp anh chị 

Đại Tướng Trần Thiện Khiêm và anh 

Lê Đình Thông 

...tin tức đó đây 
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Thắng, anh có điện thoại cho anh 

Phạm Trọng Khoát K6 để cùng đi 

thăm viếng Paris, nhưng tiếc rằng 

vì Khoát đang bận sửa soạn cho 

chuyến du lịch Bắc Âu ngày hôm 

sau, nên hai người không gặp 

nhau.  

 

13) Đón khách không ngừng nghỉ 

Từ đầu năm, tháng nào cũng có 

khách phương xa đến thăm Thụ 

nhân, chứ không ế như năm 2016. 

Vui quá là vui. Ngoài những lần 

ăn uống trên dưới 10 người, Hội 

còn tổ chức những bữa tiệc đình 

đám cho 40-50 người, trời mưa 

thì ăn trong nhà, nắng tốt thì ăn 

trên sân cỏ như hồi cuối tháng 5 ở 

nhà anh chị Khoát-Mỹ Vân. 

Tháng hai anh Cao Viết Tuệ K7 

từ Việt nam qua khai trương. 

Tháng năm một phái đoàn 8 

người gồm K5, K6, K9 và 

CHXH. Đầu tháng sáu anh 

Nguyễn Viết Dũng K1 và cuối 

tháng sáu anh Nuyễn Tâm Trực 

K6 từ Mỹ và chị Nguyễn Thị 

Tuyết Mai K8 từ Việt nam. Tháng 

bảy các anh Bùi Manh Cường và 

Dacco K5. Tháng tám anh Hoàng 

Văn Thắng K5-VK -CH. Qua 

tháng chín sẽ có anh Nguyễn 

Thành Chấn K2 cùng gia đình từ 

Úc đi thăm Đức, Ý, rồi ghé Paris 

một tuần. Thêm vào đó, anh Lê 

Đức Thông K6 từ Việt nam về 

Canada, ghé Paris vài ngày ở chơi 

nhà anh Khoát. Tháng mười có 

anh Trần Phú Hữu K1 và chị 

Đặng Kim Ngọc K1. 

Theo tin giờ chót, anh Lưu Văn 

Dân đã gửi giấy mời toàn thể Thụ 

Nhân đến nhà anh làm party trưa 

8 tháng 9 để tiếp đón vợ chồng 

Chấn-Như (Úc) và cặp vợ chồng 

người em. Anh Lê Đức Thông 

thay vì về Canada ngày 8 đã đổi 

vé máy bay ở lại thêm một ngày 

để đến chơi với bạn bè. Anh Cao 

Viết Tuệ K7 mới trở lại Paris 

cũng cho biết sẽ đến tham dự 

cuộc vui. Hôm ấy anh Michel 

Nguyễn Quang Tùng sẽ phụ trách 

phần văn nghệ.  

Tin các nơi khác 

 

1) Tin tặc quậy phá facebook 

Cuối tháng 5, anh Huỳnh Trung 

Trực K1 báo động từ Hoa thịnh 

đốn rằng anh bị tin tặc quấy 

nhiễu. Giống như mấy năm trước  

những tên gian tặc thường lấy địa 

chỉ e mail của người ta để mượn 

(không trả) hay xin tiền, lần này 

chúng vào trang facebook để phá. 

Các anh chị nên đề cao cảnh giác. 

Anh Trực viết: 

 Anh chị em thân mến, 

Trang Facebook của tôi đã bị 

hacker xâm nhập từ mấy ngày 

nay. Anh chàng hacker này từ VN 

vào đây gửi message lung tung, 

dụ dỗ người này người kia click 

vào site này, site nọ ... Nhưng tất 

cả bạn bè của tôi trên Facebook 

đều là những người thông minh, 

nên chẳng có ai lọt vào cái cạm 

bẫy sơ đẳng ấy cả. 

Tuy nhiên, cũng thành thật xin lỗi 

anh chị em vì đã khiến cho anh 

chị em phải nhận nhiều tin nhắn 

vớ vẩn. 

Hẹn gặp lai anh chị em sau. 

Thân mến, 

 

2) Tin mới về ĐHTNTG 2018 

Tiếp theo quyết định hồi tháng tư 
về việc tổ chức Đại hội Thụ nhân 

Thế giới 2018 tại San Jose, giữa 

tháng bảy  2017 anh Nguyễn 

Hoành, Chủ tịch Thụ nhân bắc 

Cali, gửi đi khắp nơi  Website của 

Đại hội dưới đây để những ai 

muốn tham dự hãy vào đó ghi 

danh. Ngoài trang nhà, người ta 

có thể vào xem hình ảnh của 

những đại hội trước, theo dõi tin 

tức vv... Được biết Đại hội sẽ tổ 

chức vào tháng 9/2018 trong khi 

Hội ngộ kỷ niệm 50 năm ra 

trường của khoá 1 CTKD sẽ thực 

hiện vào tháng 12 vào dịp giỗ Cha 

Nguyễn Văn Lập. Tổ chức hai nơi 

khác nhau vào hai thời điểm xa 

nhau sẽ thuận tiện cho các bạn 

cao niên nhưng trong lòng vẫn 

còn đầy ước vọng gặp lại bạn bè 

xưa. 

K/G quý Vị Giáo Sư. 

Anh Chị Em Thụ Nhân 

Chúng tôi xin gửi đến quý vị bảng 

ghi danh tham dự Đại Hội Thụ 

Nhân thế giới 2018 tại San Jose, 

California. 

Chúng tôi sẻ tiếp tục gửi tới quý 

vị các Thông tin cần thiết tiếp sau 

T h à n h  t h ậ t  c á m  ơ n  . 

TM BTC 

Hoành Nguyễn 

https://sites.google.com/view/

daihoithunhan-sanjose/ 

 

3) Thụ Nhân Florida đón bạn 

Cuối tháng tám, hai cặp vợ chồng 

K1, Trần Quang Cảnh-Võ Kim 

Thoàn từ nam Cali và Trần Ngọc 

Phong-Lan từ San Jose bay qua 

Floride thăm bạn bè Thụ Nhân. 

Anh Phan Thạnh tường thuật buổi 

hội ngộ: 

"Tối thứ ba 22-8-2017,vợ chồng 

Trần Ngọc Phong đến chơi vùng 

nắng ấm Florida, thăm bạn bè và 

ở nhà Hàn Sĩ Phan Thạnh. Lịch 

trình chuyến bay có thay đổi chút 

đỉnh về nơi transfer, chuyển đổi 

chuyến bay,và hai vợ chồng cũng 

đang ở tuổi bất cần đời, nên 

người cứ thoải mái bước lên máy 

bay còn hành lý ký gởi có đi theo 

cùng hay không, không cần biết ! 

Do đó khi đến phi trường Or-

lando…phải làm thủ tục kiếm 

...tin tức đó đây 

https://sites.google.com/view/daihoithunhan-sanjose/
https://sites.google.com/view/daihoithunhan-sanjose/
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hành lý( và chờ đến chiều tối hôm 

sau mới được delivery đến nhà ). 

Vì vậy khi Hàn Sĩ đón vợ chồng 

Phong về đến nhà thì đã hơn 2 

giờ khuya. Có lẽ Phong và bà xã 

cứ nghĩ Florida là vùng nắng ấm, 

cây lá tốt tươi nên chưa có quần 

áo thay cũng không sao; được vài 

ngày sống “vô tư” như Adam và 

Eva trong vườn Địa Đàng cũng 

thú vị.  

Đến thứ hai 28-8-2017 thì vợ 

chồng Trần quang Cảnh-Kim 

Thoàn  đến nhà Nguyễn Thới 

Cường. Trưa ngày hôm sau, thứ 

ba 29-8-17, anh em họp mặt ở 

nhà Cường, gồm 6 cặp : Vợ 

chồng Cường-Hương, cặp Đặng 

văn Quít-Yến, cặp Cảnh-Kim 

Thoàn, cặp Phan Thạnh, cặp 

Phong-Lan, cặp Bảo Cầm-Kiệt. 

Điều đặc biệt là lúc nào họp mặt 

ở nhà Cường cũng có CUA (phải 

viết rõ ràng bằng chữ in Hoa, sợ 

chữ nhỏ nhóm biên tập thấy 

không rõ, in thiếu chữ A thì 

phiền).Thêm nữa, CUA của 

Cường tháng nầy rất to và chắc…

Cũng may cặp Trần ngọc Phong 

đã được delivery hành lý sớm chứ 

nếu đang dùng trang phục Adam-

Eva mà thấy càng CUA bự há ra 

thì chắc cũng run ! Bạn bè lâu 

ngày gặp nhau rất vui, lại có 

thêm ba cái miệng lúc nào cũng 

thích “cười trong rừng (tiếu 

lâm)” : Phong râu-Kim Thoàn-

Hàn Sĩ Phan thì chuyện trò càng 

thêm rôm rã và vui nhộn ." 

4) Thơ cảm ơn của K5-6-9-

CHXH 

Sau khi Âu du qua Pháp, Bỉ, Hoà 

Lan và một số quốc gia khác, về 

đến nhà anh Tô Minh Toàn,  anh 

Hồ Quý Chương và anh Phan 

Trường Đạm gửi hình ảnh ngày 

hội ngộ 27/5 và thư cám ơn đến 

Thụ nhân Paris. Dưới đây là thư 

của anh Toàn: 

Chào các bạn Thụ Nhân Paris,  

Một lần nữa, chúng tôi và nhóm 

bạn TN Bắc Cali (*), xin cám ơn 

bạn Phạm Trọng Khoát, K6 đã tổ 

chức tại nhà mình một buổi họp 

mặt văn nghệ (sống) để chúng tôi 

có dịp được gặp khá đầy đủ các 

anh chị em Thụ Nhân Paris. Thật 

là một buổi họp mặt ấm cúng và 

đông vui, ngoài sự mong đợi của 

tất cã chúng tôi. Trong dịp này 

chúng tôi được dịp gặp lại chị 

Ngọc Thương và anh Lưu Văn 

Dân, K1, và vợ chồng Thanh 

Thanh, K6 . Nhân đây tôi cũng 

xin cám ơn vợ chồng bạn Thân 

Văn Điển, K6 đã đưa đón chúng 

tôi đến dự buổi họp mặt này. Hy 

vọng sẽ có dịp trả lễ tại Bắc 

Cali.  

Tô Minh Toàn 

(*) Nhóm bạn TN Bắc Cali gồm: 

Hồ Quý Chương & Châu Thành, 

K6; Trịnh Minh Huệ K6; Trần Bá 

Thăng K9, Lê Kim Tâm CTXH) 

#: Theo trong hình thì sau khi 

nhóm TN Bắc Cali về thì bạn 

Nguyễn Tâm Trực K6 Nam Cali 

cũng đã đến thăm bạn Khoát, 

Điển và TN Paris.  

 

Tiếp theo là e mail của anh Phan 

Trường Đạm: 

Thân gởi anh chị Thụ Nhân 

Paris, 

Ngày 27/5/2017 tại tư gia anh 

Khoát/chị Mỹ Vân, nhóm TN Bắc 

Cali hiểu câu tứ hải giai huynh 

đệ từ TN Paris. Các anh chị hào 

phóng từ vòng tay đến nụ cười đã 

làm ấm lòng kẻ tới Paris.  

Cám ơn Trời Phật chúng ta đã có 

một ngày tháng 5 Paris nắng ấm. 

Cám ơn các Chị bữa ăn ngon thật 

no lòng. 

Văn nghệ thật vui, cám ơn Chị 

Vân về tấu khúc đàn tranh thật 

đặc biệt. Bài Cây Đàn Bỏ Quên, 

cám ơn Anh Dân hát tiếp sức. 

Xưa nay có lội, có chạy nay lại có 

thêm hát t.s. từ TN Paris. 

Có duyên còn gặp, lẽ nào ta đã 

hết duyên nhau. 

 

San Jose 22/6/2017 

Phan Trường Đạm 

 

5) Kỷ niệm 50 năm ra trường 

Giữa tháng bảy, anh Nguyễn 

Thăng Long cư ngụ tại Sàigòn, 

gửi thư đề nghị tổ chức tại Việt 

nam Lễ kỷ niệm 50 năm ra 

trường của khoá 1 Chánh trị Kinh 

doanh ( 1964-1968 ), Viện Đại 

học Đà lạt. Đây cũng là 50 năm 

trường được thành lập. Xin trích 

thư anh gửi cho một số anh em 

Thụ nhân: 

Qua năm 2018 chúng tôi TNVN 

cũng đang có ý định muốn  tổ 

chức lễ kỷ niệm 50 năm Tốt 

Nghiệp, nếu thuận  lợi chúng ta 

sẽ về Dalat tìm mái trường xưa, 

thăm giảng đường cũ. 
Thời gian qua mau quá, đến nay 

đã có  92 bạn ra đi theo Cha Viện 

Trưởng và trong số đó có nhiều 

người chúng ta không một lần 

gặp lại từ ngày ra trường, chưa 

nói gì đến việc thăm hỏi nhau. 
Khi nhớ nhau, chỉ còn tìm lại vài 

hình ảnh cũ hay mã số tử vong 

theo năm tháng trên danh sách. 

Thật buồn. 
 Vì vậy năm tới 2018, nhân dịp 

Kỷ niệm 50 Năm Tốt Nghiệp, 

chúng tôi TNVN có ý định muốn 

làm lễ thượng thọ cho các bạn 

đã quá và tròn Bát Thập. 
Rất tiếc chúng ta không có thống 

kể. Chắc có thể có người đã làm 

thống kê mà tôi không biết – hay 

nhờ các anh Xuyên (USA), Anh 

Dân (F). Anh Kim (D), Anh Ngâu 

(AU) + Sơn(VN) cùng tìm cách 

làm lại thống kê việc này. Còn ở 

Canada biết nhờ ai đây? 
 Từ năm nay trở về sau – ý anh 

NV Sơn đề nghị – hai năm một 

lần lại cùng tổ chức lễ thượng 

thọ cho các bạn trong dịp kỷ niệm 

lễ giỗ Cha hoặc dịp 50 Tốt 

Nghiệp của các khoá sau. 
Rất mong các anh CT. Xuyên, LV. 

Dân, TL. Kim, N, Ngâu có thể 

thăm hỏi số năm sinh của các bạn 

ở hải ngoại, còn chúng tôi sẽ lo 

các TN ở VN, 
Thân chào. 

Từ Giữ Chùa 

...tin tức đó đây 
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Thật trùng hợp vì trước đó vài 

tuần anh Nguyễn Văn Vĩnh bên 

Pháp cũng đưa ra ý định tổ chức 

tour du lịch trong nước nếu các 

bạn ở Việt nam đứng ra tổ chức 

lễ kỷ niệm. Đầu tháng tám, các 

anh chị đại diện K1-2 ở Sài gòn 

ra thông báo: 

Thân gửi ace K1-2 

Trong buổi họp mặt ngày 

27/07/2017 ace TN/VN K1-2 đã 

đồng ý sẽ tổ chức Hội Ngộ kỷ 

niệm 50 năm ra trường K1  tại 

Đ à  L ạ t  v à o  d ị p  g i ỗ 

Cha 19/12/2018. Thời gian Họp 

Mặt Hội Ngộ dự trù từ 15 đến 

20/12/2018 gồm 3 ngày ở Đà Lạt. 

Trong tuần tới TN1-2 sẽ đề  cử 1 

Ban Tổ Chức để sắp xếp và lập 

chương trình... Chúng tôi sẽ tiếp 

tục thông báo cho ace khi đã có 

được chương trình Hội Ngộ chi 

tiết hơn. 

Trong lúc đó, chúng tôi xin ace 

vui lòng đóng góp  ý kiến, để có 

thể giúp cho cuộc hội ngộ được 

vui vẻ hơn, đầm ấm hơn, thân 

tình và náo nhiệt hơn. 

Thay mặt ban đại diện TN1-2VN 

Trần Văn Hải 

Trịnh Hiếu Tường 

Nguyễn Thị Việt Anh 

 
6) K6 VN làm việc thiện 

Gần đây các anh chị K6 thường 

hay gặp anh Trần Trọng Thức K1 

trong buổi cà phê ăn sáng hàng 

tháng nên biết nhiều về quán cơm 

Nụ cười 3. Các anh chị K6: chị 

Thu Nga, chị Hoàng Yến, anh chị 

Đỗ Văn Vịnh, anh Lê trọng Đức 

và vài anh chị khác rất đắc lực 

trong việc thu xếp để các bạn K6 

đến phụ giúp quán này.  Được 

biết thêm là ngoài Quán Nụ cười 

3, K6 VN còn giúp đỡ nhiều nơi 

khác nữa như Hội từ thiện của 

Chùa Bảo Vân, quận Bình Thạnh; 

cấp cơm miễn phí cho bệnh nhân 

ung bướu nghèo. Ngoài việc cung 

cấp xuất ăn miễn phí, nơi này 

cũng trợ giúp tiền thuốc, tiền xe 

cho bệnh nhân. 

Chuyện này chứng tỏ tinh thần 

Thụ nhân mạnh mẽ, vững chải. 

Chỉ cần có công việc thiện 

nguyện nào, hô lên một tiếng là 

có anh em nhào tới giúp đỡ.  

Nhiều khi không cần hô mà chỉ 

cần có người biết và truyền tai 

nhau là bạn bè sẵn sàng. 

 

7) Bão Harvey 

Cuối tháng tám bão Harvey, một 

cơn bão lớn nhất từ 15 năm nay, 

càn quét Texas, nhất là quanh 

thành phố Houston , khiến nhiều 

người khốn khổ, đường xá ngập 

lụt, nhà cửa sụp đổ. Các anh chị 

Thụ nhân khắp nơi lo ngại cho 

bạn bè nên đã liên lạc qua điện 

thoại, gửi e-mail thăm hỏi. Ở 

Pháp có chị Nguyễn Ngọc 

Thương, các anh Lê Đình Thông, 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lưu Văn 

Dân hỏi han và cầu nguyện. Bên 

Mỹ, các anh chị ở Floride, Cali 

cũng thế. Xin trích một đoạn 

trong email của TN ở San Jose: 

“Chúng tôi là Thụ nhân các nơi 

khẩn cầu dâng lời nguyện xin Ơn 

Trên nới rộng vòng tay che chở, 

ngăn cản cơn tàn phá Harvey 

chấp dứt để Anh Chị Em 

Thụ  nhân thương mến thoát khỏi 

nguy cơ ngập lụt, tổn thất vật 

chất và sức khỏe mau trở lại cuộc 

sống an lành 

Riêng DUACT luôn luôn đồng 

hành với Anh Chị Em Thụ nhân 

trong lúc khó khăn cũng như 

trong lúc hoạn nạn trong tình 

thương đậm đà từ lúc ở trường 

mẹ đến nay. Tình thương liên đới 

này không bao giờ thay đổi, lay 

chuyễn, nhứt là trong thời gian 

này.” 

Những email tương tự gởi đến 

anh chị em Thụ Nhân Houston đã 

chứng tỏ tinh thần tương thân 

tương ái của con Cha Lập lúc nào 

cũng vững bền. 

Tin mừng nhận được là tất cả anh 

chị Thụ Nhân đều an toàn. 

 

8) Ngày Truyền Thống TN 2017 

Ban tổ chức ngày Truyền Thống 

vừa lập xong chương trình để 

thông báo và kêu gọi các anh chị 

Thụ Nhân và thân hữu ghi danh 

tham dự. 

Như dự tính, ngày Truyền Thống 

và giỗ Cha Lập sẽ được tổ chức 

tại Đà Lạt, từ ngày 16/12 đến 

18/12 (3 ngày), có thể lấy thêm 

một ngày gia hạn 19/12 (4 ngày). 

Chương trình như sau: 

Ngày 16/12:  Khởi hành từ Sài 

Gòn đi Đà Lạt - bắt đầu khởi 

hành từ 6:30 sáng nên sẽ ăn 

sáng trên xe. 

Ngày 17/12:  

Thăm trường cũ, nhà thờ Do-

maine de Marie, tham dự Thánh 

lễ tưởng niệm cha Viện trưởng, 

tham dự văn nghệ cùng sinh viên 

lưu xá Don Bosco, Tiệc Gala kỷ 

niệm Ngày Truyền Thống Thụ 

Nhân. 

Ngày 18/12   

 (3 ngày): 9:00 sáng khởi hành 

về Sài Gòn 

 (4 ngày): ngày tự do tại Đà Lạt 

Ngày 19/12  (4 ngày) 9:00 sáng 

khởi hành về Sài Gòn 

 

Giá tour: phòng đôi 

 3 ngày 1.650.000đ/người 

 4 ngày 2.050.000đ/người. 

Bao gồm: Xe cộ, khách sạn và ăn 

uống.  

Tham dự đêm tiệc Gala ngày 

17/12 là 280.000đ/người. 

 

...tin tức đó đây 

Các chị K6 đang chia thức ăn 

tel:15-20/12/2018
tel:15-20/12/2018
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Tin Âu châu 

 

1) Tảo mộ 

Như đã thầm hứa với Nguyễn Tấn 

Bửu K1, người bạn quá cố ngày 

4/12/2016, anh Lưu Văn Dân điện 

thoại cho các anh Lê Đình Thông, 

Dương Tấn Hải và Phạm Trọng 

Khoát vào giữa tháng tư,  nhằm 

tháng ba âm lịch, để cùng nhau 

sang Bruxelles, Bỉ, viếng mộ Bửu, 

coi như: 

Thanh Minh trong tiết tháng ba 

Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. 

Tiếc thay, anh Hải thì nhằm lúc 

trong nhà có đại tang, còn anh 

Thông và anh Khoát đều bận việc 

khác nên anh chị Dân-Marie đành 

lấy xe lửa đi Bruxelles lẻ loi...hai 

mình.  

Đến Gare du Midi, cả hai chờ cậu 

em vợ đến đón, sau đó chở đến 

nhà Bửu. Chị Loan, vợ Bửu, chu 

đáo dọn ra nhiều món ăn điểm 

tâm, cùng trà, cà phê, giống như 

hồi Bửu còn sống, mỗi lần bạn bè 

tới chơi đều được anh chị tiếp đón 

hậu hỉ như vậy. Gần một tiếng 

đồng hồ sau, bốn người ra xe để 

di chuyển đến nghĩa trang cách đó 

vài cây số. 

Khác với ngày Bửu ra đi, một 

ngày đầu đông thê lương, rét 

mướt, hôm ấy trời mùa xuân nắng 

ráo, cây cỏ xanh tươi. Nghĩa trang 

không một bóng người, nhưng 

không khí trong lành khiến người 

ta có cảm giác đang ở trong một 

công viên thơ mộng nếu không có 

những ngôi mộ xếp hàng thẳng 

tắp. Cậu em vợ kể lại hôm đưa  

đám cậu không dám đến gần để 

chụp ảnh vì sợ người nhà kiêng 

kỵ. Thế mà không hiểu sao lúc hạ 

huyệt cậu bấm ba lần mới chụp 

được hình. 

Đứng trước ngôi mộ chưa làm mộ 

bia vì phải chờ đúng 6 tháng cho 

đất cát nằm im, anh Dân thay mặt 

bạn bè không đến thăm anh lần 

cuối được, nói lên câu giã từ và 

cầu nguyện cho hương linh Bửu 

sớm siêu sinh tịnh độ. 

 

2) Trần Thị Liên Hương gặp tai 

nạn 

Sáng ngày 30/6, trong khi các anh 

chị Thụ nhân Paris sửa soạn đi 

đến tiệm Phở Hằng ăn uống định 

kỳ, đột nhiên có tiếng điện thoại 

reo. Đầu giây là tiếng chị Trần 

Thị Liên Hương K8, mấy tháng 

trước dọn nhà sang Mỹ để ở với 

con gái, sau đó trở lại Paris hồi 

tháng 5 vì nhớ bạn bè. Chị Hương 

xin lỗi không đến được chỗ hẹn vì 

vừa bị tai nạn.  

Chị kể, nhân anh Tú chồng chị 

Trần Thị Châu về Việt nam, chị 

đến nhà chị Chủ tịch ở chơi hai 

hôm, cùng đón tiếp một chị K8 ẩn 

danh, sáng nay định về nhà để sửa 

soạn ra tiệm ăn. Trong ga xe lửa, 

chị vào thang máy để đi cho an 

toàn, ai ngờ tong thang máy có 

nước vì mưa lớn mấy ngày qua, 

chị trượt chân té xuống sàn, cùi 

chõ va chạm mạnh chảy máu. 

Những hành khách đi cùng thấy 

máu ra nhiều, khuyên chị vào nhà 

thương cấp cứu, nhưng chị từ 

chối, đến khi về tới nhà máu vẫn 

chảy nên chị phải gọi điện thoại 

để cáo lỗi. 

 

3) Sao Thiên Mã chiếu  

Năm nay anh Phạm Trọng Khoát 

K6 gặp cung dịch mã (thiên di) 

động sắc nên đi xa qua nước này 

nước khác liên miên, quần áo để 

luôn trong va li khỏi xếp vào tủ. 

Cuối tháng 3 anh sang Mỹ 10 

ngày, đến tháng 5 anh và chị Mỹ 

Vân chạy xuống Baune vài ngày 

cuối tuần, tháng 6 tháng thì lại rủ 

nhau đi Guadeloupe, về chưa kịp 

thở thì tháng 7 đi vùng Pouilles 

nước Ý. Sang đó nóng quá nên 

tháng 8 làm một tour Bắc Âu cho 

nó mát. Trong chuyến đi Bắc Âu 

này, tuy chỉ ghé Bergen, Na Uy 

nửa ngày, nhưng anh chị Khoát & 

Mỹ Vân cũng có dịp thăm vợ 

chồng anh Trần Văn Nho K4-

Trần Kim Hồng K6. Gặp nhau 

mừng lắm, còn lại được anh chị 

Hồng & Nho dắt về nhà ăn đặc 

sản đồ biển hết sẩy của xứ Na Uy 

do chính tay chị Hồng làm thật là 

đình đám.  

 

4) Tiếp đón Nguyễn Viết Dũng 

Vợ chồng Nguyễn Viết Dũng K1 

sang Paris đúng ngày TN Paris 

khoản đãi các bạn K6 đến từ bắc 

Cali. Tưởng mời thêm được anh 

chị Dũng, nhưng anh chị vội vù 

xuống Lyon để thăm bà con nên 

không dự bữa tiệc ngày 27/5. Thật 

đáng tiếc vì bữa hội ngộ đó quy tụ 

đủ ba yếu tố căn bản để thành 

công: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. 

Khi trở về nhà em vợ ở Palaiseau, 

anh Dũng gọi cho chị Nguyễn 

Ngọc Thương nhờ chị thu xếp 

TIN TỨC ĐÓ ĐÂY 
 

Xem tiếp trang 16 

Bữa cơm rất thân mật tại nhà anh chị 

Nho Hồng 

Anh chị Dân & Marie tảo mộ anh Bửu 


