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LÁ THƯ CUỐI NĂM TA 

 

Các bạn Kiên Trì thân mến: 
 

   Thấm thoát lại 365 ngày đã qua đi không đợi. Một năm với bao cố gang của tất cả 

chúng ta, cố gang xây dung một ngôi nhà chung cho những người bạn khắp  bốn 

phương trời tụ lại dưới mái ấm của tình đồng đội và những kỷ niệm thuở thiếu thời 

khi tất cả chúng ta còn rất trẻ. Bộ Treillis lạ lẫm đãm mồ hôi, cái nón sắt nặng nề lắc 

lư trong những ngày đầu quân ngũ .v.v...Tất cả đã để lại cho khóa 472 những kỷ niệm 

đầu đời that khó quên trong ký ức...Rồi chiến dich đầu 1973, rồi nào là mãn khóa, 

những con chim non rời tổ ấm, đi vào bão lửa trên khắp bốn vùng chiến thuật. Gót 

giầy sô của bạn cũng như tôi đã để lại những vết hằn trên khắp các nẻo đường quê 

hương yêu dấu. Rồi một ngày của tháng tư năm đó, cuộc chiến tàn, đem theo những 

mất mát đổ vỡ không mong đợi, Chúng ta lại đi vào cơn lốc xoáy của cuộc đời với hai 

bàn tay trắng. Thế nhưng, những cơn côc xoáy dù dữ dội như thế nào, những người 

bạn không may mắn của chúng ta vẫn Kiên trì tồn tại, và dường như một định mệnh 

đã an bài cho một hội ngộ của 40 năm sau đó. Việc gì đến sẽ phải đến, và một cơ 

duyên chợt đến, châu về hợp phố,  chúng ta đã lại gặp nhau sau hơn 40 năm khi nhớ 

lại đôi khi không dám nghĩ đó là sự that đã xảy ra trong một đời người. Tôi còn nhớ 

rất rõ khi gặp lại lần đầu tiên với Quốc, Tuế 244 (PT), Trần Vi Thảo 233 (PT), Hùng 

242 (nay đã mất), Lạc 242, Quang 242, Hà cẩm Giang 244, Đời 242 TQC, cảm giác 

bồi hồi như một đứa con hoang trở về nhà. Lạ lẫm nhìn nhau, những mái  đầu xanh 

ngày nào giờ đã bạc. Nét phong sương, khắc khổ những vết hằn của thời gian trên 

trán. Bạn ơi, tôi yêu lắm những vết hằn sâu đó, yêu lắm đôi mắt thoảng những nét 

buồn phiền mệt mỏi. Còn nhớ tụi mình đã nhậu nhậu bữa tưng bừng khói lửa, những 

nỗi nhớ nhung tâm sự dường như không dứt, cho bõ những tháng ngày xa cách. Rồi 

sau đó ghé nhà Đời và Lạc. Ghé nhà đời đã gặp lại Đằng 242, ghé để thăm người bạn 

và tìm lại kỷ niệm của những ngày đi chiến dịch 1973. Ghé nhà Lạc để ôn lại bao kỷ 

niệm thời quân ngữ và những kỷ niệm của DD 24. Đồng hồ thời gian vẫn lặng lẽ, có 

ai ngờ được vậy mà đã 4 năm dài. Các bạn vẫn còn đó, kỷ niệm vẫn còn đó, các bạn 

có thấy không định mệnh đã an bài và chúng ta có ngày gặp lại hôm đó (06/2012) và 

cho đến tận bây giờ. Cho đến hôm nay một ngày đầu năm đầy nắng đẹp hực hỡ giữa 

mùa Đông California,  một hiện tượng hiếm thấy trong suốt 35 năm tôi sống ở xứ của 

văn hóa Hamburger và Hot dog, tôi mới thấy. Lòng cũng vui lây bởi lke4 nó cho tôi 

một dịp may, that may để có cơ hội nhớ về VN, nơi tôi đã từng song trong suốt thời 

tuổi trẻ bên cạnh những thằng trầm lịch sử. Hằng đêm nghe những tiếng đạn pháo dội 

về trong đêm vắng 



những ngọt ngào, khát khao của tuổi mới lớn, của tuổi học làm người lớn bên những 

điếu thuốc và tách cà phê...bên bạn bè cùng trang lứa. Cho đến một ngày, tình cớ thức 

giấc giữa đêm trường vắng lặng sau một giấc mô dữ,  bất chợt nhìn ra cửa sổ, tôi thấy 

một bầu trời trắng xóa và tiếng gió rít bên khung cửa. Tất cả đã đưa tôi trổ về thưc tại, 

tôi đã ra đi bỏ lại tất cả, bỏ lại cuộc đời, tất cả kỷ niệm, những nơi tôi đã đến, đã 

đi,tuổi trẻ giờ xa vắng. Một trớ trêu của định mệnh và tôi phải chấp nhận, nhớ lại 

bạnbè ngày đó. Tôi đã tự hỏi không biết bây giờ tụi nó sẽ ra sao với hai bàn tay trắng, 

không tiền bạc,  không nghề ngông như tôi ngày đó... 

   Hội ngộ 2013, gặp lại bạn M. Đức 241 (SG), Thảo 241,  và khoảng chừng đâu 18 

anh em 472 do bạn M. Đức, Quốc Thảo tìm kiếm liên lạc. Lần đầu tiên đến cà phê 

RITA và có cơ hội gặp lại khá nhiều những bạn bè cùng khóa. Miền Tây có anh chị 

Điệp, Đời (Ba tri). Thuận PD (Mỏ cày). Lạc, Giang, Quang (LA). Một hội ngộ bỏ túi 

sau baoi năm xa cách. Buổi tối hôm đó tất cả đã gặp nhau tại 241. Quán 241, lại một 

tình cờ khó hiểu, một ngỡ ngàng khó kiếm. Tối hôm đó là những tiếng cười rộn rã, 

tiếng cười của 40 năm hạnh ngộ. Với đề nghị của Ht Quốc 244, trở về lại Mỹ 472 

groups đã thành hình theo tiếng gọi của định mệnh. Với sự hang hái năng nổ của Ht 

M. Đức, Quốc, Thảo, nhất là Ht M. Đức  các bạn VN dần đã đến gần với groups 472, 

ngay cả trên các bạn hải ngoại từ Đông sang Tây và noi65i địa Hoa Kỳ. Các bạn đã 

tham gia nhiệt tình,  bởi groups không vụ lợi, và không phải là một hội đoàn. 472 

Groups chĩ thuần túy là một grops của những bang hữu 472 Kiên Trì, có như cầu tìm 

lại bạn của những ngày xưa cũ, và nếu có thể kết thêm bạn mới nếu bạn có nhu cầu. 

Không cói nhu cầu thương mại lại càng không phải là một hội từ thiện, do đógroups 

472 không có bất cứ một lien lạc với bất kỳ một hội đoàn nào khác ngoài groups. Tuy 

nhiên cũng không thể tránh khỏi những trở ngại ban đầu khi chúng ta đã hiểu rằng 

một bàn tay năm ngón cũng có ngón dài và ngón ngắn. Nhưng 472 Groups đã vượt 

qua những trở ngại ban đầu này. Định mệnh đã an bài và chúng ta đã tồn tại khi tôi 

đang viết những dòng chữ nầy. 

   Cho đến thời điểm này 472 Groups của chúng ta  có tổng cộng 120 thành viến, 

trongf đó có khoảng 70% là các bạn đang cư ngụ ở VN. Đây là một khích lệ sau trên 2 

năm làm việc và đóng góp của các bạn. Groups 472 Kiên Trì là của tất cả chúng ta 

thưa các bạn Kiên Trì thân mến. Phải bồi đắp 472 Kiên Trì ngày một lớn mạnh, đó 

chính là trách nhiệm của tất cả chúng còn hiện diện. 

   Nhửng hội ngộ của nhiều Ht khác nhau đã diễn ra tại VN và lại một lần nữa các Ht 

M. Đức, Quốc Thảo, mien Tây có anh chị Điệp giúp đỡ đón đưa các bạn không có 

điều kiện và phương tiện lên SG họp mặt với các bạn khác. Và ngay hiện tại có Ht 

Châu 222 đang hội ngộ với các bạn của mình tại một quán Cà phê nào đó trong thành 

phố. Không có cuộc vui nào trọn vẹn và nếu không có những mật mát, có lẽ 472 

Groups sẽ luôn có tiếng cười rộn rã. Sự ra đi đầu tiên của Ht Lê Văn Hùng 242 (LA) 

là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta đã mất một người bạn hiền lành của DD 24 nói 

chung và Tr/ Đ 242 nói riêng. ùg ra đi tron cảnh nghèo nàn cô đơn trong một ngày 

tháng 09/ 2015. Hùng ra đ nhưng dường như trong ánh mắt ngay dại của Hùng tôi vẫn 



thấy dường như Hùng muốn nói một điều gì khi tôi và các bạn ghé thăm Hùng na98m 

của năm 2014. Nói gùi nữa phải không bạn tôi. Xin bạn hay yên nghỉ  tại mảnh vườn 

của gia đình có lẽ cũng chính là nơi Hùng đã sinh ra và cất tiếng khóc chào đời 

ngày đó. Hùng đã trở về cát bụi, trở về với hư không, nơi se không bao giờ có kổ đau 

và bệnh tật của kiếp nhân sinh. Vĩnh biệt Hùng 242. 

   Rồi sự ra đi của Ht Nguyễn Xuân Thanh (Hoa kỳ). Ht hanh rất it đóng góp trên 

groups nên có rấ tnhiều Ht còn rất ngỡ ngàng với sự hiện diện và ra đi của Ht Thanh. 

Ht Thanh ra đi cũng đã để lại bao tiếc nuối của những bạn quen biết Ht Thanh 

   Trong dịp gần về thăm lại gia đình, bạn bè 11/2015. Trước kihi về, qua Ht Võ Văn 

Phước (221) một người bạn TPB năng nổ cho Groups đã tìm lại được tung tích Ht 

Nguyễn Huy Hoàng 244. KHi tìm lại được bạn hiền thì đâu có ngờ rằng bạn mình đã 

ra đi vào ngày 14/07/2014. Rất cám ơn Ht Phước đã cất công tìm kiếm, điều lạ là với 

chỉ một số rất it những thong tin , nhưng Ht Phuốc cũng đã tìm ra. Chỉ còn biết ngậm 

ngùi thắp nén hương cho Hoàng và thăm phần mộ 

với bao kỷ niệm chợt quay về trong tiếc nuối. Mày ra đi bình yên nghe Hoàng, bạn bè 

nhớ thương mày. 

   Đầu năm Tây 2016 một tin sét đánh từ Úc châu. Cáu Vivian Vy, một B/sĩ gây mê 

vừa tốt nghiệp và hiện đang làm tại một B/V gần dãy chung cư nơi cháu cư ngụ, đã 

đột ngột ra đi. Cháu Vivian Vy à con gái cưng của anh chị Rạng 222 hiện định cư tại 

TP Melbourne Úc châu. Sụ ra đi của cháu Vivian Vy là một mất mát thật lớn đối với 

Ht  Rạng và đặc biệt la chị Rạng. Những chia buồn, chia xẻ, có lẽ cũng chẳng thể nào 

làm vơi đi nỗi đau đớn mà anh chị Rạng đang đối mặt.Đời ống là thế Sinh, Ly, Tử biệt 

nào ai biết. Nhưng cháu Vivian Vy còn qua trẻ, sau bao năm dùi mài học vấn, cháu 

chưa có một nụ cười trọn vẹn. Ngoài kia những thiên than đang giang tay rộng mở 

đón cháu. Chắc cắn cháu sẽ có những nụ cười trong đôi cánh thiên than bên những 

thiền thần cháu Vivian Vy thân yêu. 

   Ngày 27/01/2016, vứa về đến nhà sau một ngày làm việc. Ht M. Đức gọi, thất thần 

cho biết một tin dữ. Đó là sự ra đi của Ht Nguyễn Phúc Hà (222). Tôi nghe mà cứ 

tưởng như là mình đang mơ. Mới hôm qua tôi còn gửi đến Hà và các bạn ba3n nhạc 

'Em đến thăm anh một chiều mưa" với một hy vọng sẽ có một người đẹp nào đó sẽ 

đến thăm các bạn, nhưng nào ngờ...Bản nhạc chưa đến , nhưng thưc tế Ht Hà đã ra đi 

sau cơn đột quị bất ngờ và ra đi vào lúc 8:30 sang (VN). Cá nhân tôi chỉ cóc ơ hội gặp 

Hà trước sau chỉ 4 lần. Hà hiền lành, nói năng nhỏ nhẹ và rất đàng hoàng  trong trong 

tiêp. Với tuổi đời và sự bén nhậy khi muốn kết ban, Hà đã làm cho tôi có cảm giác dễ 

chịu khi tiếp xúc. Hà, rõ ràng tôi đã gặp Hà một người bạn mà trước đây tôi chưa hế 

quen biết, giờ thì tôi đã biết rằng tôi mất bạn. Một định mệnh qúa nghiệt ngã đã không 

cho phép tôi gặp Hà thêm một lần nữa. Sự ra đi của Ht Hà đã gây ra nhiều xúc động 

của tất cả các bạn DD 22, và ngay cả trường Nông Lâm Súc Bảo Lộc. Những đóng 

góp của Ht  Hà cho sư tồn tại của 472 Groups that nhiều cũng như các Ht khác đã 

từng năng nổ hoạt động như M. Đức, Đạo, Hồng, Trần Đồng, Võ Phước  etc...trong 

tang lễ Ht Hà. Những việc làm thật hơn vạn lời đãi bôi khách sáo, đã minh chứng điều 



này. Các bạn Hải ngoại đã tận tình đóng góp và giúp đõ với tất cả tấm long. Cám ơn 

tất cả các bạn Kiên Trì Hải ngoại. Sự nhiệt tình của các bạn đã nói lên tất cả những gì 

cần phải nói. Vĩnh biệt Ht Hà. Các anh em bạn bè tưởng nhớ  bạn nghe Hà. 
 

   Ngày đầu năm, nhìn lại, để thấy những buồn vui của groups, một cách tổng quát. Để 

thấy những tiếng cười đã chen lẫn những giọt nước mắt. Tôi vốn tin vào định mệnh, 

những gì tôi gặp, hay bạn gặp chỉ là một sắp đặt của định mệnh. Bạn hay tin tôi... 
 

Chào đoàn kết 

472 Kiên Trì Khăn mầu tim 

 

Giang 244 + Sơn 232 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưa các bạn Kiên Trì: 

Chuyện tháng Năm : 

  

   Nhằm mục đích mỗi ngày một hoàn thiện với những cố gắng, có thể được, anh em sẽ mỗi 

đầu tháng những sinh hoạt trong tháng đã qua. Những mẫu chuyện nhỏ, những sinh hoạt 

của tất cả các bạn trong groups sẽ được nêu lên trong tình bằng hữu và không ngoài mục 

đích thắt chặt thêm tình đồng môn sẵn có của tất cả chúng ta. Và vì không phải là nhà văn 

hay nhà báo do đó nếu trong cách viết co ngây ngô, cũng xin các bạn vui lòng thông cảm bỏ 

qua. Khóa của chúng ta có tên là Kiên Trì, mà có được Kiên Trì ắt là phải cố gắng, tất cả 

chúng ta luôn cố gắng…Tinh thần doàn kết cũng phải đến từ cố gắng và rồi phải Kiên Trì 

cho đến tận hôm nay phải không các bạn ! 

  

   Tháng năm vừa qua có thể nói là một trong những tháng có nhiều sinh hoạt trong groups 

của chúng ta. Bắt đầu tuàn lễ thứ hai, chúng ta đã hân hạnh đón một người bạn đồng môn 

từ phương xa đến thăm đất nước Cờ hoa xa vạn dặm. Ht Phan Văn Điệp và phu nhân Anh 

Đào hai người bạn đã đến từ Vĩnh Long, miền Tây hiền hòa muôn thuở. Sự xuất hiện của 

Ht Điệp và bà xã Anh Đào, đã cho chúng ta một bữa tiệc nhỏ hội ngộ cùng các bạn Kiên 

Trì tại Nam California như D. Cường (phi công phản lực), Vinh, Cường và Giang. Ngày 09 

tháng 05 khi hay tin từ trước đó các bạn Kiên Trì không quản ngại đường xá xa xôi đã 



đếnh từ nhiều nơi trên đất Mỹ. Ti82 miền Nam Cali. Ht Đông 224 cùng chị Loan đã lái xe 

100 miles, Ông “phi công UH1B) Ht Thùy và chị Ánh Tuyết đã đáp chuyến bay từ Long 

View Seatle (WA) đến Cali. từ hôm trước. Riêng các bạn San Jose như Dũng 224, ông bạn 

dân Lâm (cò) 211 và ông 81 Duyên 22 không thể đến vì hôm sau lại là ngày Mother day, 

các bạn đó không thể lên đường. Về hướng đông, một “phi công phản lực” Ht Cẩn cũng đã 

đáp chuyến sớm nhất về hội ngộ cùng các bạn khác cơ hữu của Nam California. Trong hội 

ngộ mùa Xuân 2015 này tật cả đều cảm thấy thiếu một người đó là Ht Tánh 243 ông thủ 

quĩ mỗi khi anh em cần đến sự giúp đỡ này bên cạnh Ht Châu “neo”. Vì lý do gia đình 

không thể tham dự, nhưng Ht Tánh cũng đã gọi ĐT thăm hỏi Ht Điệp cũng như chúc mừng 

hội ngộ cua anh em hiện diện hôm đó. Nhắc đến Ht Châu “neo”, chàng vì bận moving, do 

đó hơi vắng tiếng trên diễn đàn. Nghe nói tại nơi mới đến Ht Châu với ngón nghề sẵn có, 

chàng đang hồi “hốt bạc”, đây cũng là một lý do chúng ta không được có dịp xem thêm 

những sáng tác mới của bạn Châu. Xin nói thêm ngoài lề, hiện chúng bta lại mới khám ph1 

thêm một cây viết bên cạnh Ht Châu “neo” đó là Ht Đạo cũng DD 22. Hóa ra DD 22 có mả 

viết văn. Không những thế Ht Đạo và chị Thu bà xã cũng là hai giọng hát 472 bên cạnh xếp 

Bảo 211 đầu bạc trắng mà còn ham vui nhậu nhẹt suốt ngày. Đàn địch thì có xếp Long 81 

xứ chuột túi lo gì. Thơ văn thì có xếp “tám” Đời (thằng què leo cây) số 9 không những thế 

lại còn có biệt tài xuất khẩu thành thơ bên cạnh ca hát cải lương nữa chứ. Tản mạn hơi lạc 

đề, đệ xin trở lại chủ đề Xuân hội ngộ 2015. đúng 04:Pm, tất cả các bạn đã họp mặt đông 

đủ tại nhà thằng Giang 244 và vợ nó lo tiếp đãi các chị. Phải nói rằng các chi 472 thật là 

chu đáo, các chị đã tham gia và đem đến cơ man nào là thức ăn. Mở đầu thằng Giang 244 

đã tuyên bố lý do bữa tiệc hội ngộ Xuân 2015, kế đến Ht Điệp đã có đôi lời chào mừng đến 

các bạn. Nói thật ngắn nhưng tình thật dài, cám ơn Điệp nhiều lắm. Các bạn thăm hỏi, giữa 

buổi tiệc Ht M. Đức tại Việt Nam đã có dịp tiếp xúc các bạn Điệp, hai ông bà Thùy, thăm 

hỏi v.v… Buổi tiệc đậm tình bằng hữu có thể nói là thật đẹp. Tuy nhiên lúc gần tàn tiệc, 

Giang đã xin phép các bạn xin có đôi lời, Giang muốn nói đến một đồng môn của chúng ta 

hiện đang ở VN (Long An) đang trong hoàn cảnh vô cùng nguy ngập. Đó là Ht Lê Văn 

Hùng 242, Hùng bị stroke cach đây khoảng gần 2 năm, liệt giường chiếu, gia cảnh cực kỳ 

thiếu thốn. Với tất cả sự cảm thông sẵn có và vì bất ngờ do đó các bạn đã giúp đỡ với 

những gì hiện có. Món quà tinh thần đã thành hình. Theo như dự tính, hôm sau số hiện 

kim này sẽ được gửi về Bạn M. Đúc, nhưng  rồi lại  nhận được hai cú phong của hai đồng 

môn muốn đóng góp do đó chúng ta phải dời lại một tuần. Kết quả cuối cùng cho thấy 

chúng ta đã có được 910 Usd. Điểm đặc biệ ở đây cho chúng ta một niềm phấn khởi. Ngoài 

các bạn 472, các chi cũng theo ông xã đóng góp vào quĩ. Anh chị Điệp cũng đóng góp, dù 

rằng có lời khuyến cai rằng anh chị là người phương xa đến không phải đóng gop vào 

quĩ  bạn Hùng 242. Nhưng với tình đồng đội anh chị nhất quyết đóng vào quĩ một số hiện 

kim nhỏ giúp đỡ bạn Hùng. Một diều khích lệ trong lần giúp đỡ này là chúng ta co tất cả 

tộng cộng 21 các bạn Kiên trì, một báo hiệu của tình cảm, sự cảm thông của tất cả các bạn 

khi đứng trước một sự thật cần giúp đỡ khi cần thiết. Số hiện kim đã được gửi về  bạn M. 

Đức. Và như các bạn đã biết bạn M. Đức và các bạn VN đã sắp xếp được ngày cùng với các 

bạn như > Đức, HX Thảo, Đạo, Quốc, Hồng (cameramen), Bảo đầu bạc (kèm theo ông 

Kiên trì “cháu”). Đến THủ Thừa LA, các ạn chúng ta cũng đã có mặt đób các bạn SG như 

Đằng 242, Lạc 242, Quang 242, HC Giang 244. Những bức ảnh đã cho anh em chúng ta 

biết tình hình sức khỏe của Hùng 242. Hùng bị Stroke đây đã là lần thứ 3, một phép lạ và 

là sức chịu đựng của một con người. Cầu chúc Hùng 242 nếu có thể nhiều may mắn, ít nhất 

một lần còn nhận ra các bạn ngày xưa cũ. Ht M. Đức sau đó cũng đã gửi một số hình ảnh 



quân trường xa xưa mà Hùng 242 còn giữ được sau cuộc chiến. Những bức ảnh cho thấy 

hùng 242 ngày đó và bây giờ. Xem ảnh lòng không bthe63 kho6ngt bồi hồi xúc động…Trở 

lại, sau buồi sáng thăm Hùng, Ht Đằng và bà xã 242 đã có nhã ý mời các bạn ghé nhà dùng 

cơm trưa thân mật. Những thước clip video, cũng cho chúng ta thấy rõ sự quan tâm của 

các bạn hôm đó. Một lần nữa anh em hải ngoại cám ơn sự nhiệt tình của các bạn nhiều 

lắm. Hôm sau bữa tiệc, tất cả các bạn và anh chịu Điệp đã ghé đến quán Cafe “Tip Top” tại 

Fountain Valley CA, uống cà phê, nói chuyện vui, trong khi đó các chị lo đi mua một số 

hàng hóa etc… Các bà chị 472 cũng đã chụp một số ảnh lưu niệm (xin xem trên web 472). 

Buồi chiều tan hàng cố gắng. Tất cả đã để lại một dấu ấn thật khó quên, khó kiếm. Anh chị 

Điệp sáng hôm sau đã đáp chuyến bay trở lai San Francisco CA để rồi ngày 05/15 anh chị 

đã lại trở về Vĩnh Long VN. Buổi hội ngộ thật nhiều kỷ niệm. Ngày thứ bảy, trời xuân Cali 

thật đẹp, nhưng buổi sáng chủ nhật 05/10, nắng nhẹ, khí trời mát mẻ, nhẹ nhàng đong đưa, 

thật trữ tình, khó quên trong đời. Thân chúc anh chi Điệp bình an, trở về và nhất là các 

bạn rất mong ngày tái ngộ hai bạn. 

   Nha6nh cũng từ các bức ảnh của Ht M. Đức 241, chúng ta lại vô tình nhìn ra bạn hiền 

QC Hiếu. bạn Hiếu QC với những bài Thủ Đức hành khúc, Lục quân VN etc…với nụ cười 

hiền, có vẻ chịu đựng. Nay trông Hiếu qua clip video nhân buổi họp mặt dân Khoa học 

trông Hiếu thật lạ lẫm, nhưng Long 81 đã xác nhận, thì không thể sai. Anh em cũng rất 

mong tin Hiếu (Hiếu đã trong groups từ những ngày đầu). Cá nhân tôi đã gặp Hiếu qua 

phong, nhân Hiếu đến thăm Ht Dương. Củng nói chuyện chơi đâu khoảng 10 phút, rồi mất 

sóng. Hiếu nhớ rất nhiều của DD 24. Chúc QC Hiếu may mắn vậy. Cũng trong khoảng sau 

thời gian hội ngộ Xuân 2015. Anh em 472 lại đón nhận một tin không vui. Dó là sự ra đi 

vĩnh viễn của Nhạc phụ bạn hiền Phạm Văn Nhất : Cụ ông Thạch Tô, nguyên Trung tá 

Công binh tại thành phố San Diego. Vì San Diego là thủ phủ của bạn Đông 224 do đó bạn 

Đông và chị Loan (bà xã) Đông đã nhiệt tình qua đề nghị của các bạn cùng khóa Đông và 

chị Loan đã lo đặt một vòng hoa tưởng niệm mang tên Khóa 472 Kiên Trì. Sự nhiệt tình 

của anh chi Đông chắc có lẽ cũng xoa dịu phần nào những mất mát to. Một lần nữa các bạn 

Kiên Trì thành kính chia buồn cùng anh chi Nhất mà anh chị Nhất 224 đã phải chịu đựng. 

Rất mong gặp lại hai bạn một dịp nào đó nghje Nhất.  

   Phải thừa nhận các bạn Kiên Trì trong tháng vừa qua đã lên Groups đấu hót rất kỹ, thật 

vui. Từ những chuyện trên trời dưới biển. Bịnh tật thuốc men, đông hay Tây y thì có bạn 

hiền Phúc Hà, Ca hát thì có Bảo đầu bạc với những bài hát thật buồn, đến anh chị Đạo vơi 

những bản tình ca, những bài viết tự tình, hồi tưởng…Hồng với những thước clip video, 

hình ảnh anh em. Những buổi họp mặt ăn nhậu ở nhà Lung, Trần Đồng etc…thật 

vui…mong rằng các bạn sẽ có thật nhiều những cuộc vui và họp mặt như vậy, chúng ta đã 

bước vào mủa Thu của cuộc đời, bây giờ chúng ta đang nhìn những chiếc lá vàng của 

những ngày Thu trong cuộc đời phài không các bạn của tôi. 

   Một đôi lời của một ngta2y đầu tháng 6. Chỉ còn 3 tuần lễ nữa một mùa hè sẽ đến trên 

nước Mỹ. Thế như VN đã và đang bước vào mùa mưa, với những cơn mưa như thác đổ. 

Mùa mưa, tôi nhớ lắm nhưng tiếng mưa đêm lộp dộp trên mái tôn hàng xóm, những cơn 

gió lùa lành lạnh, kéo cao cái chăn, tạo cảm giác ấm cúng, tuồi mới lớn nhớ người tình và 

những lo lắng vẩn vơ, đi vào giấc ngủ, để   sáng mai thấy lại người tình , đâu đó trong 

khuôn viên trường nào đó… 

   Thân chào đoàn kết 

  

Giang 244 + Sơn 232 



******* 

Thân chào quí huynh đệ 472; 

Chuyện tháng sáu: 

Lại một tháng nữa trôi qua. Thấm thoát đã hết nửa cuốn 

lịch rồi còn gì. California đang vừa bắt đầu mùa hè. Thực ra 

ngày hè đầu tiên là ngày 20 tháng 06 của năm 2015. Tính ra 

đến nay đã hơn hai tuần vào hạ. và cũng vào thời điểm này 

tại Việt nam nơi có các bạn kiên Trì của chúng ta lại đang 

vào mùa mưa. Mùa của những cơn mưa trút nước sau một 

ngày rực lửa. Nhớ lại những ngày đầu mùa mưa năm đó, 

trời chợt đổ mưa, mưa không đủ lớn nhưng cơn mưa đã báo 

hiệu mưa mưa đã đến, thay thế cho những ngày hè nóng 

bức. Một cảm giác thật khó quên, một mùi vị ngai ngái của 

đất, bốc hơi bởi những giọt mưa, đã đem lại cho tôi một cảm 

giác tuyệt vời, một mùi vị báo hiệu một thay đổi của hai mừa 

mưa nắng. Tôi và các bạn đã lớn dần theo mùi vị của đất 

năm nào để đi vào giòng đời, vận nước nổi trôi, không 

monbg đợi. Cali năm nay trời hạn hán trầm trọng, nhà nước 

đã ra lệnh hạn chế tiêu dùng nước. Những thảm cò xanh 

mướt trước những sâ n nhà, nay đã có nhiều dấu hiệu vàng 

úa, bởi lệnh trên. Người ta đã khộng thể tưới cỏ làm đẹp nhà 

của họ và thành phố. So với nhũng ngày hè năm trước phải 

là dân Cali mới có thể thấy được sự khác biệt của mùa he 

2015 và của những mùa hè trước đó. Thỉnh thoảng một vài 

giọt mưa rơi rớt tự một nơi nào đó, càng làm Cali trông 

thảm hại, may mà cái nóng vẫn chưa đến. 

   Nhưng Nam Cali năm nay, lại có một dịp may, và nhiều 

điều vui, bởi lẽ có lẽ gần đến ngày lễ Độc Lập Hoa 

Kỳ(07/04/2015) mà có nhiều bằng hữu 472 đã quá bộ đến 

thăm xứ đi dễ khó về. thoạt tiên phải kể đến Ht Rạng 222 và 



bà xã (chị Nhung), và ngay trong tuần đó mình đã tổ chức 

mời anh chi Rạng ghé dùng tạm bữa cơm gia đình cùng các 

bạn Kiên Trì. Dù ngày đó các bạn cũng bận bịu vá vài anh 

em không thể đến, nhưng bưa cơm có tính cách gia đình 

cũng làm ấm lòng tất cả anh em hiện diện hôm đó. Một tuần 

sa đó là ngày 19/06, kỷ niệm 50 năm ngày quân lực xa xưa 

đó. Thật là một ngày thật cảm động và đáng nhớ. Nhìn 

những giá trị còn xót lại rơi vãi trên từng khuôn mặt với 

những tiếc nuối muộn màng, inb hằn trên những vết nhăn 

trên vừng trán. Trong từng ánh mắt tôi có thể  cảm nhận 

được những đau thương khi bản chiêu hồn tử sĩ trổi dậy 

trong im lặng tuyệt đối. Những người bạn của chúng ta đã 

nằm xuống trên từng vùng quê hương mặn nồng, giòng sữa 

thơm, điệu ru câu hò trong những buổi trưa hè mong con 

khôn lớn. Ht Rạng đã đến nơi làm lễ và tham gia bên những 

người bạn mũ đỏ ngày xưa, dù có thể chưa một lần quen 

biết, nhưng mầu mũ đỏ còn lẫn lộn nơi đâu. Rời tuần trước 

Ht Dũng 222 và Bách 213 cũng như Ht Dinh 212 cũng đã 

đến. Ht Dinh dù rất bận rộn với buổi hội ngộ của trường 

Phan Bội Châu (PT) cũng đã cố dành thời giờ thăm các bạn 

472 Cali. Tối thứ bảy cả 3 Ht Rạng, D. Cường và Ht 

Dinh đều đại hội ngộ cùng các bạn học ngày xưa  tại mái 

trường Phan Bội Châu thân yêu.  Một ngày sau Ht Bách (21) 

đến từ Arizona cũng ghé thăm Cali có chút việc gia đình 

cũng cố gắng ghé thăm anh em và ngày hôm kia tất cả các 

Ht đều có buổi họp mặt cafe (hình đã gửi) Riêng trong lần 

này Ht Tánh vì bận công việc cũng không thể ghé thăm các 

bạn lần này. 

   Một tháng sáu thật nhộn nhịp của 472 Cali, Các Ht Dinh 

sau chuyến đi Las Vegas sẽ trở về New york, Ht Dũng 222 đã 

khăn gói ngay sau khi Cafe tại Tiptop FV (chủ nhật), Ht 



Bách đang lang thang và se khăn gói trở về với cáy cày trên 

lưng sáng mai. Riêng Ht Rạng và bà xã sẽ rời Cali đi về miền 

Đông, tours và tham dự Đại hội Binh chủng ND tại 

Washington DC, trở về Cali và về lại xứ chuột túi với xếp 

Dương và các xếp bên đó cuối tháng 07/ 2015 nhưng không 

biết chắc ngày nào. 

   Thân mong các HT ghé qua Cali (đi dễ khó về) có những 

ngày vui cùng gia đình, bạn bè và anh em 472 Kiên Trì. 

và nhất là một 04/07 thật dễ mến dù là của người. 

Thân chào các bạn,  

Sơn 232 + Giang 244 

********* 

Thưa các bạn Kiên Trì: 

Chuyện tháng bảy : 

      Thấm thoát lại hết tháng 07 năm 2015. Tháng 07 với 

nhiều sinh hoạt của groups 472 chúng ta và trên thế giới 

chung quanh.Trước hết phải nói đến sinh hoạt nhộn nhịp 

của các bạn 472 ở Việt Nam, các bạn đã có những 

sinh hoạthọp bạn tiệc tùng nổi bật phải nhắc đến ĐĐ 22 và 

sự tham gia của các bạn khác ĐĐ như 24 và 22 etc…Thêm 

vào đó có Ht Duy 212 (TG) cũng đã có buổi hội ngộ với các 

bạn 22 cũng như cafe Rita với các Ht khác nữa. Cho đến 

cuối tháng 07, Ht Thùy 241 sau chuyến công tác tại Đà Nẵng 

cũng đã cố gắng vào Sài Gòn cùng bạn hữu về miến Tây 

sông nước thăm anh chị Ht Điệp tại Vĩnh Long. Theo chuyến 

đi chúng ta cũng được xem một số những hình ảnh của các 

bạn mình. Thật hữu tình với khung cảnh êm đềm dịu dàng 

cố hữu. Nó đã nhắc lại cho chúng ta 43 năm về trước, trong 

mùa chiến dịch 1973. Ngày đó ngoại trừ các bạn lên TP theo 

học các trường Đại học, đa số anh em chúng ta đó là một 



vùng quê đầy xa lạ. Với những con đường đất, những con 

lạch, những cây cầu khỉ ngang dọc khắp mọi nơi, với tình 

người đằm thắm nồng nàn và hiếu khách. Khi nhắc lại 

không thể dấu được cảm xúc bồi hồi tiếc nuối. Dù rằng các 

bạn chỉ với vài ngày tại Vi4ng Long, nhưng tôi tin chắc rằng 

đó sẽ là những kỷ niệm khó quên, tiếc rằng chỉ thiếu giọng 

hát câu hò tài tử hẳn các bạn cũng cảm nhận được điều 

này… 

   Trời California tháng 07 vẫn còn tương đối mát mẻ, các 

bạn nơi khác cũng đã đổ về thăm bằng hữu 472 như Ht Lê 

Thu Long 213 đến từ Bắc Cali, Ht Dũng 222 và bà xã đến từ 

San Jose thung lũng hoa vàng hay thung lũng điện tử (silicon 

valley). Các bạn đang dùng những computer ngày nay đều 

phải biết thung lũng Hoa vàng (silicon valey 

có công ty INTEL nơi đã sản xuất ra Micro prosessor cho 

tòan thế giới hiện nay. Thung lũng Hoa vàng cũng chính là 

nơi sản sinh ra thật nhiều những ứng dụng trong lãnh vực 

Điện toán và thật nhiều những thứ khác, kể ra không thể 

hết…Rồi nào là Ht Rạng 222 và bà xã trốn cái lạn xứ chuột 

túi (Australia) ghé thăm Cali xứ lạnh tình nồng hay Cali đi 

dễ khó vế cũng vậy. Ht Rạng và bà xã đó có những ngày thật 

vui với các bạn 472 nói riêng và các bạn cùng đơn vị ND 

ngày còn đơn vị. Ht Rạng đã nhân dịp này có một buổi họp 

mặt với Hội ái hữu Phan Bội Châu (PT) cùng với Ht Dinh 

211 và Ht Đ. Cường 212 (VNAF). Sau đó Ht Rạng đã cùng 

phu nhân ghé Wasington DC tham dự Đại hội Gia Đình Mũ 

Đỏ. Khi được hỏi Ht Rạng cho biết đã có những ngày thật 

vui bên bạn bè 472 và ND. Ht Rạng đã bay về xứ chuột túi 

cuối tháng 07, về để hưởng nốt nhửng ngày cuối đông??!! 

Phải không Ht Rạng? Dũng vca2 Long cũng đã vế lại hai 



bạn đã ra đi khi đến California. Chúc các bạn nhiều may 

mắn, hẹn ngày tái ngộ agaiun OK> 

     Nhân đây cũng có một tin thật vui từ phía Việt Nam, hôm 

08 tháng 08 năm 2015, Ht Dương Huy Long và bà xã đã rời 

xứ cờ Hoa từ trước đó vài ngày và đã tổ chức đám cưới cho 

con trai với vợ tương lai của cháu tại chợ gạo Mỹ Tho. 

Những hình ảnh trong cuộc vui này, cũng đã được post lên 

groups như các bạn đã thấy. Thân chúc anh chi Dương Huy 

Long chọn được dâu hiền trong tương lai. Chúc hai cháu 100 

năm hạnh phúc. Cũng không thể quên Thùy đã có một họp 

mặt với anh em KQ cùng khóa 472 bay hay trước và sau 

472 cùng các bạn KQ cùng khóa nhưng từ bên ngoai nhập 

ngũ KQ. Buổi họp mặt cũng đậm tình đồng đội.  

    À còn quên một việc hệ trọng. Bản tin sau đây chính là 

niềm hãnh diện chung cho tất cả anh em chúng ta đó là : 

Ngày 16 tháng 08 năm 2015 này Ht Ngô Đình Châu 224 sẽ 

cùng bà xã về lại Cali lần thứ hjai trong năm 2015. Lần về 

này Ht Châu đã có dịp làm anh em 472 chúng ta hãnh diện 

đó là Ht Châu đã vào chung kết đoạt giải viết của Việt Báo 

(Califirnia) với bài viết nổi tiếng “39 năm nhìn lại”. Đây là 

câu chuyện bắt đầu với những bước chân tập tễnh đi vào lửa 

đạn, với những hiểm guy chưc chờ. Ht Châu đã tận mắt 

chứng kiến những cái ra đi của những người bạn cùng khóa 

bên TG, trong nhưng lần dẫn Trung đội TS 14/ SD 9 vào 

những mục tiêu gai lửa. 39 năm khi nhìn lại cuộc chiến, với 

những mất mát, đau thương của chiến tranh, tuổi thanh 

xuân qua đi với bao tiếc nhớ. Khi Ht Châu và bã đến Cali, 

các bạn gần xa nếu có dịp về Cali chia xẻ với bạn mình niềm 

vui vì đã nói lên được những gì mình ưu tư dằn vặt của một 

chứng nhân trong cuộc chiến dù rằng trong một khía cạnh, 

một khoảng tối trong cuộc chiến. Thân chúc Ht Châu nhiều 



may mắn và nếu có dịp cùng Ht Đạo cho anh em xem những 

tác phẩm của hai bạn hiền trong tương lai. 

Thân chào các bạn khăn mầu tím. 

Giang 244 + Sơn 232 

********* 

Câu Chuyện tháng Tám : 

  

Thưa các HT 472 Kiên Trì: 

   Thấm thoát vậy là chúng ta đã thêm một tháng tuổi. Già hơn một tý, tóc bạc thêm vài sợi, 

bước đi chậm rãi khoan thai hơn, và nhất là thích tìm những nơi yên lặng nhìn lại cuộc đời. 

Dù chưa thể gọi là gia, đối với Tây phương, nhưng phần nào đó đã gọi là già đối với quan 

niệm người Việt Nam nói riêng và lối suy nghĩ của những quốc gia Á đông. Trên thực tế, 

nhớ lại thời các bậc sinh thành ra chúng ta trước 1975, thì các ông bà “via” tụi mình đã 

chững chạc , thật sự chững chạc lắm rồi. Các cụ nói năng điềm đạm, nhỏ nhẹ dù rằng đang 

nhắm rượu. Ra đường thì lũ trẻ trong khu xóm đã chắp tay chào ông hay chào cụ 

etc…Nhưng thế kỷ 21 đã khác thế kỷ 20. Anh em chúng ta đã trên con đường tiến tới U70, 

bạn trẻ nhất đã 61 như Ht Long 81 thủ kỳ DD 21, người nổi tiếng DD 21 vì cao giò, già nhất 

đã có bạn 67 như Ht Hồ Tấn Lạc 222…chúng ta vẫ yêu đời, vui vẻ, Cafe, ăn nhậu rôm rả, 

cười đùa hô hố, bất kể nơi “mô”. Chúng ta cải lão hoàn đồng chăng? không đúng. Tình 

đồng đội đã làm chúng ta trẻ lại, những kỷ niệm thuở tập tành những bước một, hai đầu 

đời, những đêm dã chiến, trễ phép, nhảy dù về Sài Gòn bát phố, hay những quán nhạc 

thính phòng khi thành phó đã lên đền. Những suy nghĩ vụng dại, những lo lắng vẩn vơ, khi 

đã biết thế nào xa vắng, nhớ mái tóc huyền, bờ vai, những ngón tay mềm mại ru ta vào 

mộng khi bên  nhau trong những nơi chỉ có ánh đèn mờ và những tách Cafe đắng. Ngọn 

đèn Black light cho anh thấy đôi mắt em rực sáng, cho anh thấy gò ngực bồng bềnh theo 

từng hơi thở đôi khi vội vã. Tình yêu mật ngọt, anh chẳng thể rời xa em, anh muốn cùng 

em lên non tìm động hoa vàng, nơi anh sẽ chỉ có em…Một tiếng đại bác vẵng lại từ xa, rồi 

mai đây trên khắp nẻo quê hương, những đêm chong mắt nhìn hỏa châu, tiếng côn rùng rỉ 

rả đó đây, anh sẽ nhớ em thật nhiều, em yêu dấu. 

   Cali,  tiết trời đang vào cuối mùa hè rực nắng, thanh bình đến lạ lùng. Những bãi biển 

như Huntington Beach rực rỡ đủ sắc màu, nhịp sống rộn ràng. Đây đó những đôi nam 

thanh nữ tú trong vòng tay âu yếm dìu nhau trên bãi cát trắng phau không vấy bẩn. 

Những bộ Bikini rực lửa, những nước da nâu tuyệt mỹ. Người ta đến để hưởng nốt những 

ngày hè còn lại. Biết đến bao giờ trên quê hường yêu dấu nghìn trùng chúng ta có thể tìm 

được không khí như ngày hôm nay tôi đã thấy. Buổi sáng thức dậy, khi màn đêm còn rơi 

vãi những giọt sương mai, dậy để thở hít cái không khí ban mai khó kiếm. Những bông hoa 

Quỳnh nở muộn sái mùa, giọt sương đêm còn đọng trên những nhánh hoa, trinh nguyên 

khẻ rung theo làn gió nhẹ. Mình đã thầm xin những giọt sương mong manh kia dừng rơi 

khi cơn gió trở hên hung hãn hơn. Mỏng manh sương khói….Ngạc nhiên tôi đã nhìn thấy 

những lá cây Marble vàng úa trên sân sau, những cơn gió trong đêm đã đưa nó từ công 

viên Miles Square Park đối diện nhà bay trong gió, rụng rơi như cố hữu. Một thoáng rùng 

mình, lẩm bẩm Thu sắp tới rồi còn gì. Ừ nhỉ, chỉ còn khoảng hơn 3 tuần nữa đã là ngày 



khởi đầu của mùa Thu (20/09/2015). Tôi sẽ lại nhìn thấy lá ngập công viên, và những người 

thợ sẽ lại trở về công việc của một năm về trước. Rồi những cành cây Marble khẳng khiu 

như những bộ xương cách trí, lại đong đưa trong cơn gió là nh lạnh buổi ban mai. Bước đi 

trên con đường trong công viên, ngồi trên ghế đá, nhìn lại những ngày qua, ôi biết bao kỷ 

niệm ngày nào như ẩn như hiện chập chờn trong tâm tưởng. Bất giác nhìn vào bàn tay, tôi 

đã thấy những nếp nhăn, những đường gân tay chằng chịt, ngón tay thô không còn vẻ thư 

sinh như ngày nào để biết rằng mình đã không còn trẻ, để thấy rằng ta đang đếm thời gian. 

Nửa muốn thời gian chậm lại nhưng một nửa kia lại muốn thời gian qua mau. Một mâu 

thuẫn cuộc đời… 

   Tháng tám groups sinh hoạt ít rộn ràng, ngoài buổi Thùy 241 họp mặt anh em VNAF của 

472, ngoài ra còn các bạn VNAF ngoài luồng tham dự vui vẻ thắm đậm tình bạn., Rồi Ht 

Dương Huy long 241 cùng bà xã về lại Mỹ Tho cưới dâu cho con trai. Các bạn 472 đã đại 

diện tham dự đám cưới long trọng không kém phần thân thiện của các Ht 472 và Ht Long 

241 và bà xã. Rồi những buổi Cafe thân hữu của Ht Long và các bạn như Thảo 241, Quốc 

244, Hòng 223, Tự 222, cùng các phu nhân của Quốc, M. Đức, Long, Hồng cùng tham dự. 

trông có vẻ đứng đắn, chắc có lẽ tại quán Cafe Ton Ton mà ra.. Có lẽ các Ht sợ lính phòng 

thủ, hỏi thăm sức khỏe cho nên không dám quậy. Những bức ảnh đã Post lên groups,  ý 

nghĩa thật ý nghĩa. Rồi nào là Ht Đào Văn Chắc 211 từ bên Úc về thăm gia đình cũng đã 

tham dự tất cả những gì anh em tổ chúc, và Ht Chắc cũng mời anh em tham dự giao hữu 

472 một bữa nhậu khá xôm. Ngày 16/08/2015 Ht Châu 222 cùng bà xã và con gái rượu đột 

nhập biên cương California. Đây là lần thứ hai trong năm Ht Châu đột nhập, nhưng lần 

này Ht Châu đã phải về để nhận một giải viết văn do Việt Báo California tổ chức. Ht Châu 

đã lọt vào top 10 (hạng thứ 6) sau khi được chọn lọc trênn dưới 5000 bài viết từ các nơi 

trên thế giới. Một thành quả, một vinh dự cho 472 Kiên Trì chúng ta. Các bạn Kiên Trì, đã 

gửi mail, gọi phone chúc mừng Ht Châu. Đây chính là một hãng diện chung cho cả khóa. 

Có ai ngờ Ht Châu trong suốt chiều dài cuộc chiến, dù chỉ mới khoảng 3 năm nhưng Ht đã 

đạt được những thành quả đáng nể phục. Huy chương Anh dũng bội tinh với nhành dương 

liễu tuyên dương trước quân đội là một huy chương cao quí, bên cạnh những huy chương 

khác. Ht Châu với những thành quả đạt được có lẽ sẽ là Ht thứ hai trong khóa với hai mai 

vàng sau Ht Mẫn 81. Thân chúc Ht Châu cố gắng viết thêm nhiều hơn nữa, để anh em 472 

chúng tôi vốn “:văn dốt vũ dát” được có cơ hội đọc thêm những gì bạn viết. Rồi anh chị 

Đạo và Thu cũng như Bảo bạc đầu vẫn cho anh em nghe những ca khúc của lính và những 

ca khúc tiền chiến hay của Ns Trần Thiện Thanh. Anh chị Đạo thật lắm công phu cho nghệ 

thuật, keep up good work nghe anh chị. Gần cuối tháng nghe đồn Ht đẹp trai cao giò 

(nhưng sẽ đụng với tài tử Đ. Cường và Pháu thủ SĐ 1 La Văn Tánh) Trung 224, Ht Tường 

212 (đồng bệnh tương lân) hai Ht này đệ chưa biết mặt, riêng Ht Nhất 222 (đệ đã nhẵn 

mặt) sẽ đột nhập biên cương California. Chờ xem. 

   Hẹn các bạn trong câu chuyện tháng chín 2015. 

Thân ái chào các bạn Kiên Trì khăn tím 

Giang 244 + Sơn 232 

***************** 

  

Câu Chuyện tháng Chín : 



Các bạn 472 thân mến 

  

     Tháng 9 đã qua đi, nhẹ nhàng,  thật nhẹ nhàng không 

mong đợi. Đại đa số đối với các nước Tây phương đã đang 

bắt đầu mùa Thu. Nước Việt Nam  của chúng ta, bởi điều 

kiện địa dư, miền Bắc cũng đang vào Thu. Riêng đối với 

miền Nam chúng ta có hai mùa mưa và nắng. Hiện Sài Gòn 

yêu dấu đang là mưa mưa. Sài Gòn ngày đó với những cơn 

mưa tầm tã thường xảy ra vào buổi chiều, như muốn xua đi 

cái nóng bức của một ngày. Những vỉa hè trên đường phố, 

khi người Sài gòn vội vã tìm chỗ tránh mưa, giờ nhớ lại 

tôi không thể tránh được nỗi bồi hồi xúc động. Những câu 

chuyện vặt trong khi chờ đợi đôi lúc cho tôi những người 

bạn không mong đợi và đặc biệt cho đến tận bây giờ sau gần 

nửa thế kỷ. Một đôi lúc tôi gọi đó là “bạn tránh mưa” . Bây 

giờ quê hương tôi đã xa vạn dặm, muốn tìm chỉ một giây 

phút “tránh mưa” giờ sao that khó. Nôi tôi ở người ta không 

phải tránh những cơn mưa, mà người ta mong những cơn 

mưa. Đôi lúc tôi muốn có cái cảm giác lành lạnh khi những 

giọt mưa hắt vào mặt, đưa môi liếm những giọt nước mát 

lạnh như ngày nào đội mưa, trên chiếc xe đạp lầm lũi đi tìm 

những hạt cơm chỉ để mong qua được một đêm dài không 

mong đợi…Một cảm giác cô đơn, trống vắng. Cái ghê gớm 

nhất khi phố xá đã lên đèn, con đường dần vắng lặng, nhưng 

vẫn chưa thể tìm được một chỗ khả dĩ an toàn cho bản thân 

và con ngựa sắt cũ. Cái gia sản độc nhất còn sót lại và 42 kg 

thịt xương đang cố gắng hiện hữu như một vị khách không 

được mời… 

     Những chiếc lá vàng đã rơi đầy sân trong đêm từ cái công 

viên đối diện. Bước qua công viên tôi đang đi trên con đường 

ngập lá Marble, bay bay theo cơn gió mùa Thu nhẹ nhàng. 



Nghe xác lá sào xạc vỡ vụn dưới chân, tôi có cảm giác đang 

đi trong một cánh rừng ngày đó, chỉ khác tôi vẫn thấy 

những chú sóc nhỏ tung tang rượt đuổi vô tư trên những 

cành cây khẳng khiu hay trên mặt đất đôi khi ẩn sâu trong 

những đụn lá mà những cơn gió đã vô tình tạo thành. Những 

anh công nhân của thành phố vẫn chưa làm việc, nhưng tôi 

nghĩ có lẽ họ đã đến và dọn đi một vài lần trước đó. Mùa 

Thu California năm nay vẫn chưa mang lại cái không khí 

lành lạnh buổi sáng mà thay vào đó là cái không gian âm ấm 

của những ngày cuối hè. Đêm chủ nhật trời chuyễn mưa, 

đem những hạt mưa it ỏi tưới lên những cằn khô của những 

ngày hè rực nắng. Nhưng những giọt mưa này cũng làm dịu 

đi phần nào cái nóng đầu Thu năm nay. Sáng chủ nhật trời 

man mát lạnh, trần mây thấp như hứa hẹn những cơn mưa 

sắp đến…nhưng bầu trời chỉ u ám một màu xám buồn như 

muôn thuở. Nhạc sĩ Văn Cao xem mùa Thu là mùa của tình 

yêu và  đã gắn lien vối dòng nhạc của ông với những bản 

nhạc Thu, và vì thế ông đã để lại những bản nhạc về mùa 

Thu để đời cho hậu thế. Rồi Trịnh Công Sơn, Phạm Duy lẫy 

lừng, và biết bao văn nghệ sĩ đã viết về mùa Thu. Một Đạng 

Thế Phong ra đi khi còn quá trẻ, nhưng “Giọt mưa Thu” với 

những âm hưởng buồn bã như cuộc đời ông, cũng đã đi sâu 

vào lịch sử âm nhạc nước nhà…. 

    Trở về với sinh hoạt của groups 472 chúng ta. Tháng 09 

với những nét sinh hoạt khá bình thường, ngoài việc các Ht 

Trung, Ht Tường cũng như các quí Ht khác mà các bạn đã 

được biết, đã có những ngày vui vẻ họp mặt ở California 

Nam và Bắc Caifornia that rôm rả và hấp dẫn như các bạn 

đã được xem trong “những ngày vui qua mau”. Thật là một 

dấu ấn khó quên đối với các Ht ần đầu sau gần 40 năm gặp 

lại bạn cũ trường xưa. Rồi nào là Ht Phùng Ngọc Bảo (211) 



cũng sẽ ghé Hoa Kỳ (San Jose)  ngày 09 tháng 10 năm 2015 

để có thể tham dự hội ngộ các bạn Không quân (VNAF) tại 

tiểu bang Alabama. Ht Bảo dự tính sẽ gặp các bạn cùng DD 

21 cũng như các bạn khác DD trên San Jose. Sau đó sau khi 

đoàn tụ với các bạn đã bảo trợ, Ht Bảo sẽ ỡ lại cùng các bạn 

VNAF một thời gian sau đó sẽ du hành xuống Nam 

Caifornia, nơi có các bạn DD 21 và các Ht khác DD nữa. 

Cầu chúc Ht Bảo “bạc đầu” sẽ có những ngày vui cùng bạn 

bè trước đây. Trong những tuần lễ cuối tháng 09, Sinh hoạt 

của các Ht bên Sài gòn (Việt Nam) có phần nhộn nhịp, Ht M. 

Đức đã cùng các bạn đồng môn như Thảo, Hồng, Đằng 

(Long an), Quang, đặc biệt có hai Ht là Chung Văn Long 

(221), VNAF. Ht Long hiện đang là Đông Y sĩ chuyên trị về 

châm cứu và thuốc Bắc cũng đã theo đoàn xuống thăm Ht 

Lê Văn Hùng (242) bị stroke đã hai (2) năm về trước. Qua 

giúp đỡ của tất cả các bạn đồng khóa (Việt Nam và nước 

ngoài), cũng đã có những trị liệu cần thiết cũng như thuốc 

men. Nhưng trên thực tế, rất tiếc cũng đã chỉ có thể phục hồi 

một phần nào theo như Ht Long (Đông y sĩ). Việc điều trị 

cho căn bệnh Ht Hùng vẫn còn đòi hỏi nhiều cố gắng từ phía 

thân nhân của Ht Hùng. Vấn để chỉ là thời gian. Xin thay 

mặt tất cả các bạn đồng khóa như Ht Sơn 232) đã viết, thành 

thực cám ơn quí Ht Việt nam đã có tấm long giúp đỡ và 

thăm hỏi Ht Hùng dưới sự hướng dẫn của Ht M. Đức và góp 

ý của tất cả quí Ht hiện diện. ại một tin vui đến từ Việt nam, 

các bạn DD 22 đứng đầu là Ht Mai Trung Giao và các bạn 

đã tổ chức một bữa tiệc tại quán “Ốc” ở đường Phan Xích 

Long (mới) ngày xưa là đường Thái Lập Thành nối dài 

(những Ht nào ỡ Phú nhuận đều biết đường này). Bữa tiệc 

tiễn đưa Ht Bùi Văn Lung (222) và bà xã lên đường doàn tụ 

cùng người em trai Ht Lung ở Hoa Ky bang Arizona (AZ). 



Bữa tiệc that đậm tình bang hữu, đến nỗi Ht Nhất còn phải 

thốt lên rang “Chỉ ở Việt Nam mới có được cái không khí 

bang hữu như vậy” Ht Nhất không sai, các bạn Ht Việt nam 

đã chứng tỏ cho chúng ta thấy thế nào là tình đồng đội, bang 

hữu. Xin ngỏ lời than phục đến các bạn Kiên Trì, Khăn tím, 

trong tinh than “Cư An Tư Nguy”. Cám ơn bạn Lung đã 

cho chúng ta câu nói bất hủ này. Câu nói đã nói lên tất cả. 

Trong bữa tiệc chia tay chúng ta ại có them một Ht đã bỏ 

cửa Thiền đi vào chốn “Lao xao” như nhà thơ Phạm Công 

Thiện. Chúng ta muốn nói đến Ht Nguyễn Văn Bé Hủi. Cho 

đến giờ phút này groups cũng chưa nhận được Email cũng 

như tin tức hay số phone của ba (3) Ht này. Sorry ông Trung 

“khều” (222).  

    Ht Đạo và chi Thu cũng như Ht Bảo “bạc đầu” vẫn cho 

anh em chúng nghe những bản nhạc tình, ngày xưa, những 

bản nhạc vang bóng một thời…Đặc biệt Ht Đạo và M. Đức 

còn collect những tấm ảnh lang thang đâu đó mà Web 472 

chưa có post lên cho các bạn xem cũng như nghe nhạc trên 

face book. Thông thường hiểu một cách đơn giản, có ba loại 

người thường hay gặp : 

   1/ Nói nhưng không thấy làm, và nếu có làm thì làm rất it, 

bởi phải dành thời giờ để nói… 

   2/ Không nói hay nói it nhưng “cày” nhiều hơn nói, bởi 

không có giờ để nói, chúng ta có Ht Đạo (người Pháo thủ SD 

1) 

       từ ngày được hân hạnh biết Ht Đạo, thì Đạo thường 

“cày” hơn nói. Chúng ta có lẽ nên gọi hay đặt cho Ht Đạo 

một  

       hỗn danh là “người siêng năng nhất khóa 472 Kiên Trì. 

Hẳn các bạn cũng đồng ý… 



   3/ Nói nhưng không bao giờ làm gì cả, những ông than 

nước mặn này thường hay chỉ trích, chê bai, ý kiến, ý 

cò,  bởi      lẽ    không thể có giờ để làm bất cứ một chuyện 

gì… 

  

     Qua đến tháng 10, một tin that buồn đã đến với groups 

với sư ra đi của bà xã Ht Mai Hữu Đông (221) Phan Thiết, 

các bạn đã nhiệt tình chia buồn, lẽ nhân sinh là vậy. Cầu 

mong chị sớm về cõi niết bàn, riêng Ht Đông se cố gang vượt 

qua được nỗi khó khan này. Một tin vui, rât vui lại đến với 

groups, khi groups nhận được tin mừng Ht Trần Văn Hồng 

và bà xã sẽ làm lễ Vu Qui cho trưởng nữ à Trần Nguyễn 

Hồng Thanh se đẹp duyên cùng cậu Lê Đức Thịnh và hôn lễ 

sẽ cử hành tại tư gia Ht Hồng vào ngày 21 tháng 10 năm 

2015 nhằm ngày 09 tháng 09 năm Ất Mùi. Thương chúc hai 

cháu tram năm hạnh phúc, bách niên giai lão. 

     Thành that cám ơn các bạn đã xem qua, tháng 10 đang 

đến chúng ta hay chờ xem… 

  

Chào than ái trong  

Tinh Thần “Cư An Tư Nguy” 

  

Giang 244 + Sơn 232 

 


