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Thăm lại BẠN BÈ cũ
Giang Khưu
Vào tháng 9 vừa qua tôi và bà xã tôi có dịp
trở về thăm lại xứ sở quê hương, chúng tôi rất
vui mừng tái ngộ cùng một số anh em cùng lớp
(khóa 5 KSCC 1962-1966)
Chúng tôi nghe rất nhiều lời đồn đãi và có
rất nhiều người khuyên không nên đi vì nhiều
người bị giữ lại khi bước xuống phi cơ vì sốt
nhiệt độ cao, và bị làm tiền khi muốn lấy lại
giấy thông hành.
Chúng tôi cũng hơi lo ngại, nhưng nếu
không đi thì chừng nào mới đi được, hơn nữa
chúng tôi ghé Thái Lan trước, từ Thái Lan về
VN chỉ hơn một tiếng bay thì chắc không mệt
mỏi trước khi bước xuống phi trường Tân sơn
Nhất. Chúng tôi đề phòng bằng cách uống một
viên Tylenol trước một tiếng đồng hồ cho đở
sốt.
Chương trình đi về chúng tôi đã hoạch định
từ trước, tuần đầu tiên chúng tôi sẽ ghé Thái
Lan du ngoạn, tuần thứ hai chúng tôi sau khi
xuống máy bay sẽ đi thẳng về quê nhà tại một
thị trấn nhỏ ở miền Nam. Sau một tuần lễ nuôi
mập những con muổi vùng quê chúng tôi trở lại
Sai Gòn để mua sắm và tìm các tours đi chơi.
Sau khi dò hỏi thì có tour đi Nha Trang/ Đà Lạt
5 ngày 4 đêm thì vội vã ghi tên ngay vì tôi chưa
có dịp đi lúc còn ở VN.

Khi dự tính đi Nha Trang thì tôi nhớ tới
thằng bạn học là Dương ngọc Chí, lúc trước
làm ở Khu Công Chánh NT. Chí và bà xã đã về
hưu đón tiếp đón vợ chồng tôi rất là chân tình.
Vợ chồng Chí đã hướng dẫn chúng tôi thăm
viếng thành phố Nha Trang ngay khi đó thì cơn
bão số 9 đã bắt đầu tàn phá miễn Trung, Nha
Trang chìm trong cơn mưa tầm tả. Vợ chồng
Chí đãi chúng tôi tại nhà hàng Vườn Xoài. Có
hai món ăn mà tôi rất thích là "GIÒ HEO
CHIÊN GIÒN" và “NGHÊU NẤU KIỂU
THÁI” chua chua cay cay ngọt ngọt.
Vợ chồng Chí đã có lần du lịch Mỹ thăm
các đứa con tại Cali và vài năm trước đây,
chúng tôi đã có tới thăm Chí tại nhà cô con gái
cũng cùng thành phố San Jose của tôi.

Nhà Hàng Vườn Xoài Nha Trang
Về tới Sài Gòn sau chuyến du lịch Miền
Trung, chúng tôi ở tại khách sạn ngay sau chợ
Bến Thành để có thể gần mua sắm trong chợ và
Thương xá Tax, buổi chiều ăn tối tại các lều
dựng chung quanh chợ rất ngon và thả bộ lại
quán Bạch Đằng ăn kem ngắm người qua lại.
Vì thì giờ eo hẹp, tôi chỉ liên lạc với vài bạn
học cũ. Hai vợ chồng Nguyễn đình Phùng (chị
Phùng cũng tốt nghiêp CĐCC khóa 1969) đã
tới khách sạn đón chúng tôi với 2 chiếc gắn
máy Honda. Phùng chở tôi và chị Phùng chở bà

Chi & Giang tại khách sạn Angela Nha Trang
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xã tôi len lỏi giữa rừng xe gắn máy của thành
phố giờ tan sở.
Sau cùng cũng tới được nhà anh Lê chí
Thăng thăm viếng và vài anh em đã chờ sẵn:
Phạm minh Tín, Lê văn Liêm cùng khóa và AH
Vĩnh Thuấn. Tôi chưa gặp Phùng, Tín, Liêm
hơn 43 năm sau khi tốt nghiệp.
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Thư gởi về (AH du lịch Mỹ cầm về, hoặc anh
em bên Mỹ gởi lọt được một cuốn) thì trao cho
AH Thăng in lại và phân phối cho các AHVN
khác với giá tượng trưng là 20,000 VN (khoảng
US $1.1) Vì AHCC VN đọc LTCC rất đông
AH Thăng khuyên Ban Biên Tập LTCC nên
thận trọng về các bài viết đã kích chế độ và có
khuynh hướng chính trị.
Sau khi ăn uống no say, thưởng thức các
món ăn mà Chị Phùng chọn lựa, chuyện trò vui
vẽ, thân mật, chúng tôi chụp vài tấm hình kỹ
niệm truóc khi chia tay. Các bạn Phùng, Liêm,
Tín đã dành hùng nhau trả tiền. Tôi đáng lẽ là
người phải lo cho cho các anh em nhưng trái lại
các bạn cũ phải trả cho tôi. Chí ở Nha Trang,
Phùng, Liêm, Tín ở Sài Gòn đã "bao" cho tôi
mặc dù các bạn không được khá lắm, tình bạn
nầy tôi sẽ nhớ mãi và đành nhận tấm chân tình
của các bạn.

Chị Giang, Chị Phùng, Phùng, Liêm, Thăng,
Tín, Giang (tại nhà AH Lê Đình Thăng)
Phùng thì không thấy lạ lắm vì làn da ngâm
ngâm, Liêm thì hơi thay đổi nhưng cũng nhận
được, còn Tín thì nhìn không ra vì hơi mập
mạp hơn lúc còn đi học, Tín lúc trước là một
tay bay bướm, ra vào vũ trường bây giờ đã gần
70, hơn nữa giọng nói không rõ ràng vì cuống
họng có lần bị mổ.
Vợ chồng Phùng thì đã về hưu, Liêm cũng
về hưu nhưng nhận tính toán vật liệu cho một
nhà thầu bạn Còn Tín thì vẫn còn làm quản đốc
một công trường ở Tỉnh Đồng Nai, mỗi ngày
phải lái xe gắn máy mấy mươi cây số đi làm.
Anh Thăng ra truòng năm 1957 và được
AHCC Sài Gòn mừng Thượng Thọ ngày 6
tháng 8, 2009. Anh Thăng là một bậc đàn anh
và cũng là Đại Diện AHCC tại VN. Mỗi tháng
một số AHCC đã tới nhà anh Thăng họp mặt.
Và mỗi năm AHCC VN đều tổ chức họp mặt
chung. Chúng ta AHCC hải ngoại nên kêu hảnh
về tinh thần đoàn kết của AHCC VN.
Chúng tôi kéo nhau ra nhà hàng Cathay
không nhớ trên đường gì nhưng nhớ đi ngang
chợ Vườn Chuối.
Anh Thăng có tâm sự là các AHCC VN rất
mong mỏi có tờ LTCC để đọc. Mỗi lần có Lá

Tín, Vĩnh Thuấn, Giang, Phùng, Thăng, Liêm,
Chị Giang, Chị Phùng
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