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Mục đích chính là thăm viếng chị Trí, 
bạn thân xa cách từ 75, đang ở Đức mà chúng 
tôi mới liên lạc được khoảng 6 tháng nay.  Oái 
oăm hơn nữa là người bạn trung gian có nguồn 
tin đã cùng chúng tôi sinh hoạt Phật sự chung 
hơn 16 năm tại Minnesota mà không biết. Qua 
bức thư đầu tiên chị Trí cho biết sẽ qua 
Virginia thăm con gái vào tháng 9, chúng tôi đã 
để dành trọn tháng để có thể gặp chị ấy bất cứ 
lúc nào. Thế mà rốt cuộc vỏn vẹn chỉ có được 2 
ngày. Bao nhiêu chuyện về vượt biên, gia cảnh, 
cuộc sống ở Đức, bạn bè cũ v…v… kể hoài mà 
không hết. Biết chị đang tập khí công và châm 
cứu miễn phí cho Phật tử tại Đức và đang thi 
lấy bằng Đông Y, nên trước khi lên DC tôi xin 
anh Chi tạo dịp cho vợ chồng chúng tôi gặp các 
AH trong BBT LT và  hỏi anh Chí  và chị Trí  
xem có muốn trao đổi hiểu biết về khí công với 
nhau không? Cả hai người đều hoan hỷ. Sau vài 
phút nói chuyện xã giao, anh Chí  hỏi chị ở 
Đức có viết anh C. có người con gái là BS nha 
khoa ở Mỹ…..— chúng tôi và chị Trí cố nín 
cười vì chị chính là vợ anh C. — trong khi anh 
Chí tiếp tục kể những sự quen biết xa xưa và 
hiện tại của gia đình anh C. vì anh Chí chưa hề 
gặp chị C. Đúng là quả đất tròn và bắt các anh 
chị chờ chúng tôi hơn nửa giờ tại tiệm ăn. 

 
Buổi họp mặt bỏ túi với một số AH đã 

quen biết trước và các  AH đã một thời lừng 
danh và nay vẫn là những trụ cột của BBT LT__  
mà bản thân chúng tôi chỉ mới nghe danh và 
từng ngưỡng mộ __ cùng các phu nhân đã dành 
cho vợ chồng chúng tôi những thân tình khó 
quên.  Tôi nghe những tràng cười thật vui nhộn 
bên bàn các chị. Để diễn tả tâm trạng của tôi 

lúc đó, xin dùng câu nói của cháu Tuân, con 
trai của cố AH TDT, khi trú ngụ tại nhà chúng 
tôi tại Minnesota, để hoàn tất chương trình post 
doc.” Cháu không hiểu hết ý nghĩa những gì 
các  anh chị nói nhưng qua những tràng cười 
cháu biết là rất hay rất vui” Hy vọng độc giả 
còn nhận được những niềm vui của buổi họp 
còn dây dưa trên các nét mặt trong tấm hình 
của AH Ẩn chụp sau buổi tiệc.  

 
Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi và anh 

TD Trúc, đồng khóa, sau 49 năm xa cách, trong 
một buổi sáng đã ôn lại những kỷ niệm Đàlạt 
xưa, bạn bè cũ của Lycée Yersin, và chắp nối 
những chi tiết của một cố AH Công Chánh đã 
cho Lê Duẩn ẩn náu trong vườn trồng rau cải 
Dalat, tiếp giáp với vườn rau của chúng tôi. 

 
Chúng tôi cũng được cháu gái AH NDS 

tiếp đón nồng hậu và cho biết tin tức của một 
số con cái các đồng sự một thời chung sống 
trong cư xá Căn Cứ Hàng Không tại Tân Sơn 
Nhất 

 
Để đáp ứng chuyến đi chơi tràn đầy kỷ 

niệm và thích thú chúng tôi đã gia nhập vào 
nhóm AH vùng Hoa Thịnh đốn.  Chúng tôi xin 
lỗi hơi dài giòng về chuyện chị Trí để phần nào 
phân trần việc đến trễ và xin quý anh chị tham 
dự buổi họp nhận nơi đây lòng tri ân của vợ 
chồng chúng tôi. 

 
North Carolina, ngày 8 tháng 10, năm 2007. 
Nguyễn Thái Hai 
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Anh Dương, chị Trí, các anh chị Hai, Ẩn, chị Nẫm, anh chị Chí, Đôn, & anh Nẫm 

  

 
Từ trái sang phải:  Các chị HN Ẩn, chị Hai, chị BV Ẩn,  các anh N Nẫm, NT Hai, BV Ẩn, Dư Thích, 

HN Ẩn, Bửu Đôn, BT Dương, các chị Trí, NĐ Chí, N Nẫm & B Đôn (anh Chí chụp ảnh) 
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Tiếp Đón AH Nguyễn Hữu Nghi tại Falls Church, VA 

  
 Được biết tin AH Nguyễn Hữu Nghi được tháp tùng chị Nghi tham dự Đại Hội Trường Nữ Sinh 
Trưng Vương tổ chức vào tháng 10/2007 tại Washington, DC.   Các AHCC/ĐĐ vùng HTĐ đã  tổ 
chức một buổi họp mặt tại nhà hàng  Việt Royal, Falls Church, VA vào ngày chủ nhật 10/21/2007, 
lúc 12 giờ để tiếp đón  AH  Nguyện Hữu Nghi và chị đến từ CALI viếng thăm Washington DC. 
 Buổi họp mặt gồm có : Các anh chị Oanh, Trúc , Nghi, Thích & Dược. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


