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Lê Mộng Hùng Tạp Ghi

Từ Trái qua phải các AH: Nguyễn ðăng Thịnh, ðoàn Kỳ Tường, Phạm Văn Thơm, Trần hữu Tất, Nguyễn cửu
ðạt, Hồ ñăng Lễ, Tôn thất Thiều, Nguyễn xuân Hoàn, ðồng sĩ Khiêm (ñứng trên cao, sau lưng Hoàn), Lê ngọc
Diệp, Lê mộng Hùng, Lê tường Khánh, Lê trọng Bửu, Hà thúc Giảng, Bùi ñức Hợp, Huỳnh văn Ẩn.

Thể theo lời yêu cầu của một số bạn ñồng
khóa, qua bài thơ của bạn Tôn Thất Thiều
MỜI NGÀY SUM HỌP
Bạn ơi còn lại bao năm,
Ngày xưa Dương Lễ ñến thăm Lưu Bình
Xá chi một quả cà xanh,
Giấc mơ ñâu phải công danh bạc vàng.
Ra ñi trong bước phũ phàng,
Gặp nhau là mộng, ðạo Tràng là duyên.
Chén thù, chén tạc một phen,
Bước dần tuổi hạc, bon chen làm gì.

Bụi hồng phủi gót ra ñi,
Kẻ tri ân ñó còn ghi tấc lòng.
Mời anh cạn chén rượu nồng,
Chén quỳnh mong chị vui chung xứ người.
Lúc về quên nhớ ñầy vơi,
Bạn qua nẻo cũ, tôi rời mộng xưa.
Ngày mai nối lại cuộc cờ.
Dòng ñời ta hẹn giấc mơ bạn hiền.
Và cuối cùng nhờ Anh Chị Hồ ðăng Lễ ñã
xung phong ñứng ra tổ chức nên chúng tôi mới
có ñược buổi họp khóa ngày hôm nay.

A. HỌP MẶT tại HỒ GIA TRANG.

1. Chào Mừng và Giới Thiệu:

Từ 8:30 cho tới 10:00 giờ sáng, các AH và
phu nhân, ngoại trừ TBQ, ñã tụ họp ñông ñủ tại
nhà HðL. TBQ vì lý do cá nhân mãi tới một
giờ trưa mới tới ñược. Tơí sớm nhất là các AH
từ phương xa. Một là vì nôn nóng gập bè bạn,
hai là ở Hotel không có gì làm cả, ba là lạ
ñường lạ cái lại không mang theo ma só GPS.
Còn các bạn ở gần thì cứ như ñi ăn cưới vậy
“không ñến muộn không phải là Vietnam”.

. HðL và Phu Nhân chào mừng các bạn ñồng
khóa.
. LTT giới thiệu danh sách giáo sư khóa CC 5458. LTT trông vậy mà rất ña cảm, dọng nói
ngẹn ngào, khi nhắc tới những kỷ niệm xưa.
. ðSK giới thiệu các AH từ phương xa tới.
. LMH giới thiệu các AH:

Sau khi NXH hoàn tất việc sắp xếp TV,
laptop và webcam ñể thâu trực tiếp buổi họp
mặt và ñể các bạn ở xa có thể mở máy vi tính
và vào Skype ñể theo rõi, buổi họp mặt chính
thức ñược bắt ñầu như sau:

. Lê Ngọc Diệp (2)
. Nguyễn Xuân Hoàn (1)
. Bùi ðức Hợp (1)
. Lê Mộng Hùng (2)
. Hà Thúc Giảng (2)
. Hồ ðăng Lễ (2)

. Hiện Diện:(18)

. Trần Bá Quyên (1)
. Trần Hữu Tất (2)
. Tôn Thất Thiều (2)
. Hùynh Văn Ẩn (1)
. Lê Trong Bửu (2)
. Nguyễn Cửu ðạt (2)
. Lê Tường Khánh (2)
. ðồng Sĩ Khiêm (2)
. Nguyễn ðăng Thịnh (2)
. Phạm Văn Thơm (2)
. Lê Thành Trang (1)
. ðoàn Kỳ Tường (2)
Sau bốn năm xa cách, hôm nay gập lại nhìn
các anh em ñồng khóa thấy cũng khác xưa
nhiều: tóc thưa thớt, bạc phơ hoặc muối nhiều
hơn tiêu; ñi ñứng chậm chạp có anh ñã phải di
chuyển bằng ba chân; da khô , nhăn nheo,
nhiều tàn nhang; tướng tá thấp ñi vì lưng ñã
mỏi và mắt ñã mờ không còn long lanh như
thời niên thiếu nữa. Trên dưới “bát thập cổ lai
hy”, bệnh tật ñầy mình, bốn cao (cao máu, cao
mỡ, cao ñường, cao tuổi), một thấp (thấp
khớp), chưa lên tủ ngắm gà khỏa thân và còn
về xum họp với anh em ñược thế là OK rồi.
. Qúa Cố:(19)
ðoàn Minh Bá, Bùi Văn Căn, Nguyễn Văn
ðịnh, Nguyễn Quảng ðức, ðỗ Thiện Duơng,
Nguyễn Văn Găng, Nguyễn Trọng Hậu,
Trương Hoàng Hóa, Nguyễn Phước Bửu Khả,
Bùi Viết Miêu, Nguyễn Phuớc Qùynh Hòe,
Dương Hảo Hớn, Huỳnh Tấn Khiêm, Huỳnh
Khương Ninh, Nguyễn Xuân Phương, Trần
Như Tập, Trần Phước Thọ, Nguyễn Huy Tiến,
Nguyễn Danh Vang.
Sau Phút Mặc Niệm và ñể tưởng nhớ tới
các bạn quá cố, TTT ñã ñọc bài thơ:

KHÓC BẠN (48-54)
Ta còn ñể lại gì ñây
Vẫn vừng trăng bạc, vẫn mây trôi dài
Cuộc ñời nay lại ngày mai
Sương pha mái tóc, hình hài nhiễu nhương
Chợt nhìn ñêm tối qua gương,
Nửa mờ trăng khuyết, nửa thương tiếc hoài,
Bao nhiêu mộng ñẹp ở ñời,
Dâng lên thanh sử, khóc ngườingày xưa
Về ñây bốn bể không bờ
Gặp nhau trần thế ta mơ xứ người
Tình ái hữu, bốn phương trời
Giấc mơ Trang Tử không ngoài tầm tay
Bạn ñi bụi khói lấm ñầy
Bước chân trần tục không tầy bóng câu,
Quê hương bao nỗi u sầu
Nay anh khuất bóng xóa câu hận thù
Hạc bay cao vút ñầu thu
Chín vầng mây bạc một khu sáng ngời
Bạn ,tôi còn laị ở ñời,
Buồn lên khóe mắt khóc người ra ñi
. Vắng Mặt:
Mười bẩy (17) AH ở rải rác tại Hoa Kỳ, Giã Na
ðại, ðức và Viet Nam.
2. Văn Nghệ:
a. ðSK mở ñầu với bài Sớ 54-58. Lời Sớ
trình bầy ñời sống hiện hữu của các bạn bè,
ñiểm danh kẻ mất người còn, lược qua nhiệm
sở cuối cuả các bạn ñồng khóa, thuật lại những
chuyến ñi không tới bến của một ñôi bạn vượt
biển ñi tìm tự do và cuối cùng là chi tiết tư ẩn
của một lão bà và mười mấy lão ông. PND, giai
nhân duy nhất của khóa, ñã ñáp từ qua lời phán
của Ngọc Hoàng như: tha tội bỏ xứ ra ñi cho
những chàng trai họ “Kỹ” vì từ ñó ñến nay toàn
làm ñiều thiện, góp công góp sức xây dựng cầu
ñường và tiện ích cho loài người; thưởng cho

hưởng phước hưởng lộc tới năm 2035. Ai
muốn lo bệnh lo tật cho tới 2035 thì dơ tay lên.
b. HTG tiếp theo với bài thơ “Lớp Chúng
Ta” ñể tặng các anh em ñồng khoá.
c. Rồi tới ca sĩ cây nhà lá vườn THT ñã cho
chúng tôi thưởng thức bản nhạc Ngày Trở Về.
Ở tuổi Bát Thập mà dọng ca còn rất ấm, lên
bổng xuống trầm nhẹ nhàng có lẽ nhờ tập luyện
ñều ñặn Càn Khôn Thập Linh. LTT cũng ñộc
tấu dương cầm cho tụi này nghe. Còn LND thì
nhất ñịnh không gẩy ñàn bầu viện cớ là “ñàn
bầu chỉ gẩy cho các thiếu nữ có thể mang bầu
nghe mà thôi. Còn ñàn ông tụi bay thì xin
miễn.”
d. NXH và LTB phụ trách thâu hình trực
tiếp. ðKT lãnh nhiệm phó quay vá phó bấm
mỗi tay một máy.
3. Trò Truyện:
Phiá nữ truyện trò như pháo nổ. Lâu ngày
không gập và nhiều bà ngày xưa còn là hàng
xóm láng giềng nên lời vào lời ra như nước
chẩy mây trôi. Nói ñủ các thứ truyện, truyện
chồng, truyện con, cưới vợ gả chồng, làm ăn,
bệnh tật, thuốc men, châm cứu. Rồi tới truyện
tâm tình, nấu nướng, shopping và tiêu khiển tại
các casino.
Phiá nam chúng tôi cũng không thua kém
gì. Gập nhau tay bắt mặt mừng, bia vào lời ra.
Chúng tôi không ñề cập ñến tôn giáo và cũng
không bàn caĩ chính trị nên không phiền hà ai
cả. Chúng tôi kể rất nhiều truyện về các bạn
vắng mặt.Theo khuyến cáo của ðKT thì trong
lúc trà dư tửu hậu chớ bao giờ kể truyện cuả
mình mà chỉ nên kể truyện của những bạn ñã
khuất núi hoặc vắng mặt mà thôi vừa an toàn
vừa không nguy hiểm. Ở tuổi “bác tám”, gần
cuối giai ñọan thứ ba cuả Sinh, Lão, Bệnh, Tử,

chúng tôi cũng bàn nhiều tới bệnh tật, thuốc
men và hậu sự. Về thuốc men thì LTB và ðKT
khuyến cáo anh em mỗi tối trứơc khi ñi ngủ
nên uống một viên baby aspirin Aspirin 81 ñể
cho khí huyết ñược lưu thông và phòng ngừa
“kẻ giết người thầm lặng” (the silent killer). Ở
xứ Mỹ văn minh tân tiến này cái gì cũng phải
chuẩn bị trước trong ñó có cả truyện bịnh
truyện chết. Chết thì phải có di chúc (Living
Trust hay Will), còn bịnh thì ðSK khuyến cáo
chúng ta nên có một bản “Di Chúc Sống” tạm
dịch từ chữ “Living Will”. Là “Thầy Kỹ” chứ
không phải “Thầy Luật” nên tôi chỉ dám bàn sơ
sơ qua mà thôi. Di chúc sống thiệt ra chỉ là một
phần cuả “ Bản Chỉ Thị Trước về Săn Sóc Sức
Khỏe” (Advance Health Care Directives) mà
thôi. Sống ở ñây có nghĩa là mình muốn sống
như thế nào khi ñã bệnh nặng ñến nỗi không
còn có khả năng quyết ñịnh sự sống chết cuả
mình nữa. Di chúc sống nói rõ ước nguyện khi
gần ñất xa trời có muốn ñược cứu sống ñể lệ
thuộc vào máy trợ thở hay sống như cây cỏ
không?, nêu rõ những chữa trị y khoa và những
biện pháp keó daì sự sống mà người viết muốn
hay không muốn ñưọc thực hiện cho chính
mình.Những biện pháp này gồm có trợ thở
bằng máy, ăn uống bằng ống ñút vào bao tử,
cứu trợ tim mạch, lọc thận v…v. Di chúc sống
ñược viết ra khi chúng ta còn bình tĩnh sáng
suốt và là một văn kiện có tính cách pháp lý.
Có tớ di chúc sống, gia ñình bạn có thể tránh
cảnh xào xáo khi quyết ñịnh cho bạn và cũng
có thể tránh cảnh phải ra toà ñể toà quyết ñịnh
hộ. Sống rồi chết rồi thôi sang truyện bài bạc.
TTT tặng chúng ta hai chữ khi ñi casinos.
Thắng ñánh lớn. Thua ñánh nhỏ. Thắng rút
lui sớm ñừng tham qúa.Thua rút lui lẹ ñứng
ham gỡ. LTT giảng giải lý thuyết chơi roulette.
Nhìn HVA, bạn ñồng hành ñi casino cuả LTT
gật gù tán thành thì chắc là lý thuyết ñúng rồi.
Nhưng không biết thực hành ra sao? Bia uống

vào mãi cũng cạn, lời nói ra mãi cũng hết. Xin
tạm ngưng sang mục ñệ nhất khoái.
4. Ăn Sáng và Ăn Trưa.(Brunch)
Phần ẩm thực do các AH phu nhân và hai
AH ñảm trách. Thực ñơn với các món ăn
Trung, Nam, Bắc và Pháp Quốc rất là phong
phú, lạ miệng .

B. TAN HÀNG
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Chúng tôi
tan hàng vào lúc 7:30 tối. Chia tay nhưng lòng
còn bịn rịn. Bịn rịn ñến nỗi ra ñi còn quên chưa
chung hát bản Tạm Biệt do ðKT thỉnh từ
Houston về. Phải chăng ñây là bước ñầu của
triệu chứng Alzeimer.
**************************************

. Ăn Sáng:
. Một ly cà phê sữa ñặc, caí nồi ngồi trên
cái cốc, nhâm nhi với
. Một caí bánh pâté chaud và
. Vaì lát bánh mì baguette phết chút bơ lạt
Bretel và chút pâté cá hồi, thiệt là thần tiên.
. Ăn Trưa:
Bánh cuốn tôm, bánh củ caỉ, ché, nem chua
tỏi ớt, khoai mì, nộm giá ñậu phụ và ñủ loại
bánh: bánh lá, bánh ít, bánh bột lọc ñể nhâm
nhi với “bia lạnh”. Sorry, no “bia ôm”. Rồi
tráng miệng trái cây. Nhìn các bạn ăn nhậu
ngon lành là một ñiều ñáng mừng vì dù sao
cũng còn biết thưởng thức “ñệ nhất tứ khoái”.
5. Ăn Tối.
Dạ tiệc ñã ñược ñặt tại nhà hàng Saigon
Kitchen với những món ăn thuần túy Vietnam.
Vì các món ăn mang tới quá nhiếu nên sau khi
thảo luận với gia chủ chúng tôi ñã kêu nhà hàng
ñể hủy bỏ bữa tiệc tối. Nhà hàng cũng rất lịch
sự và không ñòi bồi thường gì cả. Thực ñơn tại
gia thanh ñạm nhưng ñầy ñủ dinh dưỡng:
. Khai vị: Cháo Cá. No dầu chao quảy vì
mỡ màng.
. Món chính: Bánh Mì Bò Kho.
. Tráng miệng: Trái cây, Sương sa.

ðính Chính
BPT: Vì sơ sót của người layout, trong Lá
Thư AHCC số 100, các hình số 5, 6, 7 và 8 bị
bỏ sót trong trang số 149, cột 1, thuộc Bài viết
“Sudoku, Một Trò Chơi Giải Trí” của AH
Nguyễn Văn Mơ. Xin ñăng lại các hình này ñể
thay thế cho 3 hình số 10, 11 và 12 in dư (ñã
có in ở cột 2 cùng trang 149).
Xin thành thật cáo lỗi cùng Tác Giả và các
Ái Hữu ñọc giả.

