LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM QUỐC GIA NGHĨA TỬ
Phần 1: Những ngày chuẩn bị

Năm ngoái, 2012, anh em bên trường Kỹ Thuật Q. đã tổ
chức ngày hội ngộ với cô Đỗ Thị Phụng, cùng các thầy cô
tại Bắc CA, rất thành công, đầy nghĩa tình thầy trò. Có lẽ
vì vậy mà anh Nguyễn Xuân Hải, 1 người trong nhóm tổ
chức và đang đại diện ace Q. Bắc CA, được ban chấp
hành gd QGNT, nhiệm kỳ 2012-2014, đưa vào “điểm
ngắm”, mời làm TBTC Lễ Kỷ Niệm 50 năm QGNT.
Nhận lời và bắt tay vào việc, anh Hải đã làm ace Q. rất
xúc động vi sự thành tâm của anh: "Chủ nhật này mùng
một tết có lẽ tôi rủ bà xã tôi đi chùa Kim Sơn ở Bắc CA
để cầu xin DH2013 thành công. Vì đây là lần đầu tiên tôi
đi chùa nên ACE nào biết đường đi, xin chỉ dùm hay đi
cùng cho vui....". Lời tâm tình thành tâm cúa Hải, đã được
nhiều ace Q. huởng ứng: Từ anh Mai Đức Phú ở
Sacramento, cách 2 giờ lái xe, đến anh Nguyễn Trọng
Phương, ở Nam CA, cách 6 giờ lái xe, và nhiều ace Bắc
CA, đã cùng vợ chồng Hải đi chùa đầu năm lễ Phật! Trời
Phật có lẽ đã chứng giám cho những lòng thành này! Sau
đó, ới nhau tụ tập nhà anh Mai Viết Khánh, cùng vui
Xuân!

Đầu xuân, đi chùa lễ Phật, cầu cho LKN
Đầu tháng 3, buổi họp đầu tiên về LKN được triệu tập với
sự tham dự của ace Bắc CA, cùng anh Nguyễn Trọng
Phương (TB Đại diện gd QGNT) và anh Mai Đức Phú
(Tổng Thủ Quỹ). Sau buổi họp, tinh thần của ace Q. rất
lạc quan và phấn khởi, với những ủng hộ thật tích cực. Từ
tinh thần, đến vật chất, cũng như sự hứa đóng góp công
sức. Buổi họp nóng lên ngay từ phút đầu, khi anh Phương
tuyên bố: chị Kim Dung, Q70, ở Tennessee, ủng hộ LKN
$300.00. Thanh Nga, Q75, là người đã tìm được những
nhà bảo trợ quảng cáo, tổng cộng $2000.00US cho cuốn
kỷ yếu 50 năm. Anh Trịnh Ngọc Cẩn, Q70, đã ủng hộ
$500.00 cho ngày thứ 6 và chủ nhật. Vũ Khắc Thông,

Q73, đã ủng hộ $600.00 US cho ngày thứ 6 và phần ẩm
thực ăn bao bụng buổi picnic ngày chủ nhật. Anh Đỗ Duy
Dung, Q68, cựu CT gdQGNT nhiệm kỳ 2003-2007 tự
nguyện món cháo cá, như anh đã nấu ở nhà chị Minh
Nguyệt kỳ ĐH2003. Chị Đoàn thị Đào, Q71, tình nguyện
thổi xôi gấc....
Tạm leo lên lề, nói chuyện ông Phương Té Lầu 1 chút. Cứ
nhớ ông này, lại nhớ vô vàn những “tật xấu” của ông ấy.
Người đâu mà mùng 1 Tết, nghe ace Q. rủ nhau lên chùa
Kim Sơn cầu nguyện cho Lễ Kỷ Niệm 50 năm; ổng cũng
xớn xác, len lén mượn xe mới của con, rời nhà sau giao
thừa, đến San Jose 6 giờ sáng để đi chùa cùng ace (Đường
từ nhà ổng đến San Jose, cỡ đường Sàigòn-NhaTrang). Đã
vậy, ông còn quá "biết điều", không dám vào xông đất
nhà ai! Chỉ biết kéo ghế trong xe ngả lưng chờ ace đến.
Khi được chị Kim Dung nhờ chuyển tiền ủng hộ cho
BTC, ổng cũng kiếm cớ xí xọn, đi "oánh" golf, rủ anh
Trịnh Ngọc Cẩn, Q70, rời nhà sau nửa đêm lên San Jose
để đưa tiền.
Sau đó, mỗi tháng lại có họp. Gọi là họp, nhưng thuờng
ăn và đùa giỡn là chính, họp chỉ là phụ! Có lẽ vì vậy, càng
những lần sau, càng đông ace đến "họp". Nhà anh Mai
viết Khánh được xem như là trung tâm... "họp"!

Buổi họp đầu tiên về LKN tại Bắc CA
Ban Tổ Chức (BTC) nhận được rất nhiều lời khích lệ,
huớng dẫn từ quý thầy cô như: Thầy Đặng Trần Dư, thầy
Hoàng Xuân Thiệu, thầy Nguyễn Khánh Do, thầy Nguyễn
văn Thơm, cô Đỗ thị Phụng, cô Bảo Ngọc, cô Phùng thị
Tần, cô Võ Kim Sơn, cô Lê thị Uyển (phu nhân thầy Lê
K.Chấn), thầy Nguyễn Đôn Phong, cô Đỗ thị Lĩnh, cô
Trần thị Chương, thầy Nguyễn Đức Quảng, thầy Đỗ
Trọng Hòa, thầy Phạm Trọng Phu, thầy Vũ Xuân Đào, cô
Minh Tâm, cô Mai Hoa, ...
Được tiếp xúc, được đọc những điện thư của nhiều thầy
cô, mới thấy cái tình thầy trò Q. thật mênh mông! Xin
được chia sẻ:
-Cô Đỗ t. Phụng, sợ ace Bắc CA chịu đựng quá sức, đã
gửi tiền ủng hộ tối thứ 6 gặp mặt $200.00.

-Cô Phùng thị Tần, mời bạn thân, ca sĩ nổi tiếng Thu Hà
(Ban Tam ca Đông Phương trước 1975, nay là BS
Nguyệt) giúp vui không công cho Lễ Kỷ Niệm, còn viết
thêm: "... Cô sẽ ủng hộ để phụ cho các em..."
-Thầy Nguyễn Khánh Do, 1 người thầy khả kính, luôn sát
cánh cùng học trò, để chỉ bảo, dậy dỗ; đã mách giúp
những thông tin để BTC liên lạc, mời quý thầy cô khác:
"Chị xxx đã liên lạc với ông bà xxx chưa? Sau đây là
email của xxx, còn số phone thì tôi đã nói cho chị biết rồi.
Còn xxx thì tôi chỉ có số phone sau đây: xxx"
-Thầy Nguyễn Đôn Phong, vì sức khỏe không cho phép,
đã viết: "... Thầy đã có mặt trong ngày khai giảng đầu
tiên của trường và thầy cũng có mặt trong ngày cuối cùng
của trường sau 30/4/1975. Thật là nhiều kỷ niệm đã gắn
bó các thầy cô với học sinh của trường trong suốt thời
gian 12 năm, ngôi trường đã gắn liền sinh mệnh với
VNCH. Chỉ có các trường QGNT ở khắp miền Nam mới
biến mất sau 30/4/1975....
Thầy muốn đi dự lễ Kỷ niệm 50 năm lắm nhưng chủ yếu vì
sức khoẻ không cho phép thầy di chuyễn xa và lâu, nên
thầy đành ở nhà vậy, tuy nhiên tâm trí thầy trong những
ngày đó sẽ hướng về Đại Hội và chúc mừng Đại Hội
thành công tuyệt vời trong tinh thần Đoàn Kết"
-ChịNam kể, chị gọi phone hỏi thăm thầy cựu hiệu trưởng
hai trường phổ thông và kỹ thuật Đặng Trần Dư; khi chị
mời thầy tham dự LKN, thầy cho biết:”Tôi bây giờ đang
rất yếu, đi lại khó khăn; chỉ mong đầu tháng bảy nắng

ấm, sức khỏe tốt hơn, để đến họp mặt với quý vị đồng
nghiệp và các học sinh thân yêu của tôi.”
Cả một guồng máy nhà Q. khởi động nhịp nhàng và rộn
rã, với tinh thần hăng say, mỗi người một tay. Tinh thần
này được khích lệ thêm, qua danh sách ace, thầy cô và các
bà mẹ ghi danh tham dự, ủng hộ ngày càng đông. Người
này nhắn gọi, rủ ngươi kia,...
“Năm mươi năm ... sắp một đời người
Trường cũ, tình xưa, thương nhớ ơi
Có kẻ ra đi không trở lại!!!
Mong người còn đó được vui tươi
Hẹn nhé người ơi có một ngày ...
Giữa sân trường cũ tay trong tay
Bạc phơ màu tóc Thầy - Trò ấy
Mừng tủi bên nhau ngấn lệ đầy ...”
Hải Âu
Cùng 1 lòng, từ VN đến Âu Châu, Úc và Mỹ châu,...
Khắp nơi dâng lời cầu nguyện với Chúa, Trời, Phật, tiền
nhân, cùng hồn thiêng sông núi, và anh hùng tử sĩ để
LKN được thành công tốt đẹp. Quý thầy cô và ace Q.
Nam CA, “Trong mùa Lễ Quốc hận 30/4 năm nay, gia
đình QGNT gồm có thầy Thọ, thầy Phu, cô Mai Dung, Cô
Lộc, anh Trương, vợ chồng anh Thừa, anh Đạt, anh
Phuong TL, chị Ý Thu, chị Hạnh(trong ca đoàn CLB Tình
Nghệ Sỹ), Tuấn và Minh Phượng đã đến tham dự và dâng
hoa tưởng niệm ngày Quốc Hận tại Tượng Đài Chiến Sĩ
Việt Mỹ.” (Minh Phượng)

Đặt vòng hoa, dâng huơng tại Tượng Đài Chiến Sĩ
Những bài viết, những tài liệu, những hình ảnh, những
sáng tác,... từ khắp nơi được gửi về cho Ban Biên Tập
Tuyển Tập Thơ Văn và Ban Biên tập Kỷ Yếu.
Không khí LKN cũng nóng dần theo, ai cũng nao nức chờ
đợi!

Phần 2: "Anh em ta về"

Khi ban văn nghệ kêu gọi tập hát: từ mỗi tuần một lần, rồi
tăng dần đến hai và ba buổi mỗi tuần. Buổi tập văn nghệ
nào, dù ở nhà Mai Viết Khánh hay nhà Minh Nguyệt cũng
đều... rất "đông, dzui và hao bia, đồ ăn "! :=)

Tập văn nghệ
Người đầu tiên đến San Jose tham dự LKN là chị Nguyễn
t. Bạch Tuyết, Q71. Chị đến, ngoài hành lý, còn "lủ khủ"
đồ nghề tráng bánh cuốn, để phục vụ cho mọi người tối

thứ sáu, Tiền LKN. Xin được trích ít hàng về ngày party
họp mặt đón chị:
-Hello, anh nhà báo... dzợ hả?
-Dạ, thưa chính tui đây!
-Anh có rảnh không?
-Nhà báo làm sao mà rảnh được cô, tui bận lắm; mà có
chuyện gì không cô?
-Tưởng anh rảnh xuống nhà chị Minh Nguyệt chơi, ace Q.
đang ở đây đông lắm, để chào mừng người đầu tiên đến
tham dự LKN! Bia bọt quá trời!
-Chuyện này dù có bận cách mấy, tui cũng phải xuống, vì
nghề nghiệp; nhưng thiệt có bia bọt nhiều không cô?
-Em nói dóc anh làm chi? Chỉ có anh hay nói dóc rồi "suy
bụng ta, ra bụng người!".
-Tui xuống liền cô ơi!...
Cầm chai bia, bước ra sân sau với anh Lực, Phúc và
Trung; nhìn ánh sáng lung linh của thung lũng hoa vàng
dưới chân, nhìn hồ bơi,... nhớ lại ĐH2003, với bao niềm
vui hội ngộ! Thoắt cái mà đã 10 năm, "Cảnh còn đó,
nhưng người đâu!!!?"…Không khí tưng bừng của LKN
đang về tại Bắc CA. Một tuần, ace gặp nhau thứ ba, thứ 6
và chủ nhật! "Sao mà dzui gì đâu!"
Tin tức những chuyến bay từ Việt Nam, từ Âu Châu, từ
Canada, và từ các tiểu bang khác,..., cứ liên tục được ghi
nhận. Lần lượt thầy cô, ace Q. từ xa đến. Chỗ này ới cà
phê, chỗ kia rủ nhậu, để chào khách quý thật râm ran! Từ
nhà Mai Viết Khánh, "Tổng Hành Dinh" của Q. Bắc CA
được dọn về nhà Minh Nguyệt. Gần như mỗi tối đều có...

party! Đêm July/4th là một buổi tối thật vui. Nó gợi
không khí Tiền ĐH2003. Cám ơn Minh Nguyệt và M.V.
Khánh rất nhiều, đã cho ace có nơi tụ tập!
Ace Nam CA dịp này cũng mở party "chia lửa" đón khách
lia chia, từ anh Trần Đình Ninh, chị Kim Dung, Trần
Quốc Toản, chị Tô Ánh Tuyết, Tuấn Dung, đến phái đoàn
VN Diên, Thanh SG, Vũ Thinh, Nguyễn văn Hải,... Nhà
của Phạm Khắc Phụng, Trịnh Hoài Nam, Phạm Hữu
Thừa, Minh Phượng,... lại ầm vang tiếng cười, giọng hát,
câu đùa!
Kim Loan, Ngọc Anh, Khánh Hòa và rất nhiều ace đã gửi
lời chúc mừng và tự nguyện ủng hộ ta`i chánh, hiện vật.
Cám ơn tất cá các bạn. Hợp cùng niềm vui nô nức đón
chào LKN 50 năm QGNT, thầy cô và ace Q. VN cũng đã
tham gia rất tích cực... "tại chỗ".

Thây trò Q.VN mừng LKN 50 năm

Phần 3: Tình xe đò Q.

Thầy cô, Mẹ, và ace Q. đến, xe đò Q. "ăn nên, làm ra"
trông thấy mà...ham! "Hành khách" đến mỗi ngày một
đông, nhìn mà thấy thật "thuơng mến thuơng". Việc tuyến
tài xế, đặt trên sự thiện nguyện, với cái tình Q. chan hòa.
Tưởng rằng rất khó có người trúng tuyển; không ngờ lại
… nhiều ơi là nhiều! Có những "tài xế" ngoại hạng, đốt
đuốc đi tìm cũng khó: như thầy Phan văn Cự giúp đưa
thầy Hoàng Xuân Thiệu tối thứ bảy; cô Phan Thanh Hằng
giúp đưa cô Phạm Bảo Ngọc; như bác sĩ Long; như "độc
thủ nữ hiệp Cẩm Hồng" từ Texas; như nha sĩ tương lai
Dũng; như tài xế từ Florida Thùy Trang; như... nhiều,
thiệt nhiều tài xế khác!
Theo chương trình hai anh em đã thống nhất với nhau:
Sếp, Huỳnh Khương Trung, trực 24/24 tại tư gia, để giải
quyết những tình huống bất ngờ và tui được phép "ta bà
thế giới" gặp gỡ ace cho thỏa lòng nhớ mong và thỏa lòng
nói... dóc! Tuy vậy, chương trình phái điều chỉnh liên tục,
có lúc gần như muốn phải kêu... "ông cò quận 9"!
Buổi sáng, tin vui từ Nam CA làm nức lòng … chiến sĩ !
Ông Phương Té Lầu báo, xe đò Q. từ Nam CA bắt đầu rời
bến "Xa Cảng chợ ABC". có 7 tài xuất bến cùng lúc, và
bốn tài đi riêng, huớng Bắc CA trực chỉ, dưới sự điều hợp
của chị Nam. Đoàn xe hơn 50 người, hơn 50 tấm lòng
rộng mở, nặng trĩu tình Q. đang lên đường. Ngoài công
việc đưa thầy cô, ace Q. lên đường tham dự LKN; đoàn

còn chuyên chở cả núi tâm tình của các thi sĩ, văn nhân
Q., thể hiện qua tuyển tập thơ văn. Nói sao cho hết chân
tình của hơn 50 người này!? Tôi như choáng ngợp trước
tin vui! Bao khuôn mặt thân thuơng lần lượt hiện lên. Từ
những thầy cô dù tuổi đời đã lớn, sức khỏe hao mòn, cũng
cố lên đường, nhất định không bỏ học trò, không quên
đồng nghiệp; đến những gd Q., từ chị em, anh chị, đến vợ
chồng và con cái, đều góp mặt- không chỉ tham dự, mà
còn tích cực góp tay cho LKN.
Viết vội mấy hàng báo cho bà con, làng nước vui lây! Rồi
chút chút lại ngó đồng hồ, để ra phi trường San Francisco
đón anh chị Ziệp-Bích Yến từ Texas qua. Mong gặp ac và
muốn "cẩn tắc vô áy náy", quyết định đi sớm hơn nửa giờ.
Đi được chừng 6 miles, nhận được 1 phone gọi của
Nhung-Quân, nếu tiện đường cho quá giang. Vội quay về
đổi xe lớn hơn và rủ sếp đi cùng, đế có "chân trong, chân
ngoài" cho dễ bề xoay sở khi cần! Trên đường đi, nhận
thêm 1 phone, đang lái xe, vội chuyển qua sếp. Sếp nói
chuyện 1 hồi, ngồi trầm tư suy nghĩ! Hỏi sếp, sếp thú thật,
cũng không hiếu rõ lắm, vì phone bị nhiễu sóng, rất khó
nghe, chỉ biết người gọi là Mai Tuyết! Có lẽ cũng là
chuyện đón Nhung-Quân từ Washington DC. Đến gần
phi trường, đậu xe ngắm cảnh. Trời trong xanh, nắng ấm,
mùi biển mặn thật dễ chịu! Sếp xuống xe, tìm chút "thư
giãn", trầm ngâm với những sợi khói "tương tư thảo" lung
linh! Nhận được phone, Nhung-Quân cho biết, đã đến phi
trường từ lâu. Hai anh em vội vã lên đường. Hơn 2 phút

sau, cũng nhận được phone của anh chị Ziệp-Bích Yến,
báo đã đến. Đưa anh chị Ziệp-Bích Yến về khách sạn, và
đưa Nhung-Quân về nhà Cúc. Sửa soạn ra phi trường San
Jose đón vợ chồng Phạm văn Hát từ Canada, Đan Ngọc
Lợi từ North Carolina thì chuông điện thoại reo! Một chị
từ Seattle, đến San Jose từ sớm, muốn tự mình "ngao du
sơn thủy", gọi cho biết, đã đi theo đúng sự chỉ dẫn, nay
cần chỉ dẫn tiếp để về... khách sạn! Sau khi hỏi rõ nơi chị
đang đứng, hai an hem quyết định chia quân ra làm hai,
"anh đi đường anh, tui đi đường tui!". Đưa sếp về lại nhà,
để sếp lấy xe đón chị. Tui vội tiếp tục quay xe lại phi
trường đón những anh chị khác! Chị này khá lạ, gửi thư
xin số phone, không trả lời. Gửi thư nói chị ráng chờ ở
phi trường, sẽ đến đón trễ chút xíu. Chị cũng không trả
lời! Chỉ muốn tự mình đi, để khỏi phiền anh em. Thấy
đường từ bến xe bus tới khách sạn khá xa, cố tình chỉ
huớng dẫn đường đến trạm xe chính, và nói chị khi đến
đó, gọi phone, sẽ có người đón. Ông sếp đến nơi, gọi chị
nhiều lần, không ai trả lời. Sếp đậu xe nơi hẹn, đi tới, đi
lui cũng không thấy ai! Sếp rét, gọi hói phải làm sao?
Đang lái xe, phải đậu vào lề, tìm cách liên lạc với chị.
Gần 10 phone gọi, chuông reo và lời nhắn! Tuyệt nhiên
không 1 hồi âm! Nói sếp đến khách sạn xem sao? Khách
sạn trá lời, chị chưa check in. Sếp chạy ra nơi hẹn, bến đó
nhưng người … đâu!!!???! Đành khuyên sếp lui về "tổng
hành dinh" chờ... phone! Đón xong vợ chồng Phạm văn
Hát, Đan Ngọc Lợi. Đưa mọi người về khách sạn. Gặp
thêm phái đoàn xe Mười Em tới bến. Tay bắt, mặt mừng

chào cô Võ Kim Sơn, thầy Nguyễn Hữu Phước, anh
Trương và Mười Em; nhưng bụng vẫn cứ như bị xóc... lô
tô! Không biết người Seatle đang ở mô? Suy nghĩ về sự
bặt tin khó hiểu này, rất lo! Dự tính lái xe ngược từ khách
sạn ra đến trạm xe bus gần nhất, nếu không tìm được,
đành phải báo cảnh sát! Vào xe, vừa de lui ra khỏi
parking, thì thấy dáng chị từ xa, trông rất mệt mỏi! Nghe
những lời giải thích và than của chị, chỉ biết ... lắc đầu!
Đang mừng vì không phải đi méc ông cò, thì nhận 1
phone của 1 xe từ Nam CA. Bác tài nói, hình như đã đi
huốt khỏi freeway 152 bộn đường rồi! Trấn an cứ... "tới
luôn bác tài", sẽ gặp freeway 215, vào cũng không lỡ
chuyến đò, để "thuyền ra cửa biển"! May mắn, mọi
chuyện đều suông sẻ sau đó.
Làm việc với nhau những lúc này, mới thấy ông sếp tôi,
Huỳnh Khương Trung, cool va bình tĩnh. Trong khi tôi rối
như canh hẹ, đoán già, đoán non chuyện nọ, chuyện kia;
ổng cứ từ từ và khuyên tôi: anh giải quyết từng chuyện
một, đừng nóng! Ổng rất xứng đáng trong nhiệm vụ! Cám
ơn sếp!
Nhắc đến tài xế Q., phải nói đến tài xế "độc thủ nữ hiệp"
Cẩm Hồng, Q75. Từ xứ Houston, nóng bỏng như tấm
lòng của cô, cô đã bay sang Nam CA, tự thuê xe để đưa
Mẹ và thầy cô tham dự LKN. Dù 1 tay bị đau, vẫn dũng
cảm, hiên ngang lái xe 1 tay đưa Mẹ và thầy cô an toàn
trên xa lộ, "đi đến nơi, về đến chốn".

Chị Nam, Q65, Mẹ và bác tài Cẩm Hồng, Q75
Một tài xế khác, Thùy Trang, QTH, tuy xa xôi mãi tận
Florida, cũng đã góp công, góp của rất nhiều cho LKN.
Cô đã mua 1 projector, gửi thẳng đến BTC cả hơn tháng
trước. Bay tới CA, thuê xe van đón ace Q. TH tập văn
nghệ, rồi tập cho các cháu màn biểu diễn thời trang,... Tất
cả đều trong thời gian kỷ lục. Tuy không nói chuyện trực
tiếp với tài xế Thùy Trang, nhưng mỗi lần Thanh Sài gòn
hay Minh Phượng gọi, là biết “bác tài” Thùy Trang đang
có vấn đề với... GPS! :=) Một bác tài khác, "to con" nhất
trong các bác tài. Bác tài này, ngồi trong xe, người đứng
ngoài cứ tưởng xe này là phát minh của tương lai: "không
người lái"! :=) Trông vậy chứ “ai tới đâu, bác tới đó”
ngon lành, từ “Nam Quan đến mũi Cà mau" ; từ Nam

CA, đến San Jose, San Francisco, Lake Tahoe! Chị Nam
và thầy cô khen ngợi hết lời!

Bác tài Thùy Trang, thầy Thiệu, bác tài Minh Phượng
Còn 1 bác tài, được Vũ Thinh, Q74, tuyển riêng. Bác bay
từ Texas qua đón mẹ vợ và làm tài xế miệt mài chở phái
đoàn Oaklahoma và Việt Nam chu du khắp nơi trong tiểu
bang California. Sắp là nha sĩ, nhưng vào vai bác tài Q.
cũng rất xuất sắc. Vũ Thinh quả là giỏi ... kén rể! Cám ơn
cháu rất nhiều!
Nói chung, bác tài Q. nào cũng xuất sắc phục vụ bà con,
cô bác, trừ bác tài Đốc Khờ "nói nhiều, làm ít"! :=(. Công
việc đưa đón được sự phụ lực của rất nhiều ace Q. khắp
nơi. Có những ace đã tự động đưa Mẹ, đưa bạn, và đón

bạn, đón thầy, đón cô. Không có những “tài xế” này, Ban
Chuyên Chở dù có "ba đầu, sáu tay", cũng không thể
hoàn thành nhiệm vụ được giao, có lẽ chỉ đưa mắt ngó lơ
và ...trốn! Cũng nhờ những “tài xế” này mà Ban Chuyên
Chở được tiếng thơm lây! Xin được cám ơn tất cả!

Phần 4: Tiền Lễ Kỷ Niệm, thứ sáu

Nhân có " xe đò " Mười Em, nhờ luôn Mười Em "bao sân"
dùm tất cả thầy cô, và ace ở khách sạn EZ8. Cám ơn 10
Em, nói và làm... rẹc, rẹc ! Rất dứt khoát và hiệu quả,
không lòng vòng!
Buổi chiều, lỡ hứa rước 1 Mẹ Q. lúc 6 giờ, nhưng được
tin trễ, cô Hòa sẽ đến phi trường San Jose lúc 5:30 PM,
cần đón; đành nhờ anh chị Dung-Đào giúp rước Bác.
Anh chị đã lo xôi, lo cháo, lo đưa đón bạn, vẫn sẵn lòng
giúp đàn em! Cám ơn anh chị!
Mang thang theo yêu cầu của ban trang trí và theo lệnh
"bà chủ" chở mấy khay trái cây, cùng đu đủ bò khô, dưa
hấu, catalope,... tới hội trường. Đến nơi, đã thấy ace ban
trang trí Lưu văn Phúc, Đặng Minh Hải, Phan Nhật Tân,...
đang leo trèo, ngắm tới, ngắm lui. Ngoài parking, Diệu
Hỷ đang được 1 số ace khác giúp mang đồ xuống từ 1 xe
van chật cứng. Nghĩ đến số lượng đồ cô đã chất lên xe, rồi
phải bỏ xuống xe khuya nay, chỉ 1 mình mà cảm phục. Kế
bên, xe anh Ninh, Q68, cũng lủ khủ đồ. Gần bên, xe Như
Huỳnh, cũng đang được 1 anh "hiền lành, ít nói, em
thuơng" mang đồ vào. Cám ơn anh Thành đã âm thầm,
lặng lẽ đóng góp công sức cho những ngày LKN. Cám ơn
hai "linh hồn" của tối thứ sáu, "người tiền tuyến, kẻ hậu
phương": Như Huỳnh và Diệu Hỷ!

Mẹ Bích Loan được ac Dung-Đào giúp đón
Những ace Q. đến sớm, cũng xắn tay, nhào vào phụ giúp.
Những câu đùa, những tiếng cười thật tươi vui, vang vọng
cả trong ngoài hội trường!

Diệu Hỷ & huy hiệu kỷ niệm 50 năm do chính cô tạo mẫu
Ra xe, sửa soạn đến phi trường, nhận được phone của cô
Lộc nhờ đón, từ nhà người thân. Hỏi cô đang ở đâu? Cô
nói gần xe đò Hoàng; thấy cũng không trái đường bao
nhiêu, nhờ cô cho xin địa chỉ. Khi người nhà cô huớng
dẫn, mới biết nhà mãi dưới Nam San Jose. Thử nhờ 1 vài
anh chị, nhưng ai cũng nói đã tới, đang tìm parking hay
có công tác phải làm,... Loay hoay chưa biết tính sao, chợt
nhớ chưa thấy ông Mai Viết Khánh. Vội gọi nhờ, và ông
ấy vui vẻ nhận lời! Cám ơn ông! Nhận thêm được vài
phone gọi, do một số GPS đã huớng dẫn đường đến hội
trường không rõ ràng. Cũng may, không ace nào bị lạc xa,
chỉ 1 , 2 lần gọi là đến nơi.
Hai anh em đến gần phi trường, đậu xe, nói chuyện nắng

mưa vài phút, thì cô Hòa gọi. Máy bay đến đúng giờ! Đưa
cô về khách sạn gặp cô Phụng. Chỉ 1 chút xíu, hai cô đã
sẵn sàng lên xe. Chúng em cám ơn hai cô rất nhiều, đã
không quản đường xa, tìm đủ cách đến với chúng em!

Đứng: c. Minh Châu, cô Lộc, Như. Ngồi: cô Phụng, cô
Hòa

Đứng: Thầy Quảng, thầy Thọ, thầy Phu, cô Tần, cô Lộc,
cô Chương, thầy Sang, thầy Đào. Ngồi: Cô Uyển, thầy
Chấn, thầy Thơm, thầy Thiệu, cô Kim Sơn
Thầy cô và ace tham dự, đã vượt sự dự trù. Các bàn trong
hội trường đều kín người; phía ngoài, chung quanh hội
trường, rất nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 5, 7 ace, đứng
nói chuyện. BTC ngại thiếu đồ ăn, nên tài xế lại có dịp
hành nghề, đưa chị Thiên Kim đi chợ! Chị trả giá rất hay,
đồ ăn thật nhiều, mà giá rẻ! Cám ơn chị Thiên Kim!
Đưa chị Thiên Kim trở về, đi lòng vòng bên ngoài, ghé
chào hỏi những nhóm nhỏ ace tụ tập. Chỗ nào cũng thấy
những khuôn mặt rạng rỡ, tươi vui.

Cặp đôi hoàn hảo "xôi, cháo": Dung-Đào
Trở lại hội trường, được chị Đào khều ra nói nhỏ: Món
cháo cá có vẻ đắt hàng. Cá mang theo còn nhiều, nhưng
gạo đã hết, ông về nhà mang gạo đến được không? Đang
lưỡng lự, liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian đi về
cũng gần cả tiếng; cháo chín chắc khi khách đã về!? May
có anh Dung cứu bồ! Với kinh nghiệm của đầu bếp
chuyên nghiệp, anh đã làm món cháo cúa anh nhiều lên
(Khi dọn dẹp, thấy cũng còn vài tô nhỏ). Hỏi anh kinh
nghiệm, anh chỉ cười cười! Công nhận khuya khuya, có
chén cháo cá nóng với thì là, hấp dẫn không chê vào đâu
được!

Tự nhiên, thấy rất đông người túa ra sân sau, từ hội
trường; hỏi ra mới biết:"giờ ra chơi" đã đến. Giờ ra chơi
hôm nay, được kéo dài cả tiếng (thay vì 15 phút như xưa).
Dưới tài quản trò của anh Phan Nhật Tân, dù trong ánh
lửa bập bùng... giả! Anh Tân cũng đã "tái tạo" lại được
những đêm lứa trại tại sân trường nhà hay tại trường
Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu ngày nào. Bắt đầu với bài
nhảy lửa quen thuộc; rồi đến những bài ca sinh hoạt, được
hát thật to ; và đến những trò chơi « chuồng bay, chim
bay » , ... Ai cũng quên mình, mái tóc đã điểm sương;
đang hàng ngày coi cháu nội, cháu ngoại,... để chơi hết
mình! Đang vui đùa, được một anh khều nhẹ để hành
nghề... taxi Q. Trở lại,dù "kẻng" đã báo vào lớp, nhưng
còn rất nhiều trò câu giờ, chưa chịu xếp hàng vào lại hội
trường cho phần dạ vũ tiếp theo!

Lửa trại
Khả năng nhảy đầm kém, nên lang thang ngoài sân. Thấy
có nhóm 4,5 ace đang cười nói vui vẻ, sán lại góp chuyện.
Gặp Kim Trang lần đầu, dù "văn kỳ thanh" mãi từ 2005.
Quen và quý Kim Trang trong thời gian cô phụ trách điều
hành diễn đàn gdQGNT. Với sự thông minh, khôn khéo,
tế nhị và dí dỏm; cô đã làm cho sinh hoạt của diễn đàn
thật sống động, tươi vui. Rất mong "gặp lại" Kim Trang
trên diễn đàn, với những dòng chữ thông minh, vui vẻ và
tế nhị cúa "moderator Kim Trang" ngày nào. Đến với
LKN lần này, K.Trang đã mang 1 ngạc nhiên lớn, đến cho
anh Ziệp(ông xã chị B. Yến), với anh bạn của anh Ziệp,
rất lâu chưa gặp.

Hoa Lục Bình và Kim Trang
Trở lại hội trường, được chị Đào khều ra nói nhỏ: Món
cháo cá có vẻ đắt hàng. Cá mang theo còn nhiều, nhưng
gạo đã hết, ông về nhà mang gạo đến được không? Đang
lưỡng lự, liếc nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian đi về
cũng gần cả tiếng; cháo chín chắc khi khách đã về!? May
có anh Dung cứu bồ! Với kinh nghiệm của đầu bếp
chuyên nghiệp, anh đã làm món cháo cúa anh nhiều lên
(Khi dọn dẹp, thấy cũng còn vài tô nhỏ). Hỏi anh kinh
nghiệm, anh chỉ cười cười! Công nhận khuya khuya, có
chén cháo cá nóng với thì là, hấp dẫn không chê vào đâu
được!
Không biết tất cả các tiết mục và những gì đã xảy ra, vì
không có nhiều thời gian tham dự. "Ăn ốc nói mò" trước
sau cũng bị bể ... mánh! Thôi thì cọp dê bài cúa trò Ánh
Nguyệt, vừa trung thực, vừa hay, và vừa hấp dẫn:
“Buổi tối thứ sáu đã diễn ra trong một không khí ấm
cúng, tự nhiên tuy có hơi ồn ào, náo nhiệt. Mình nghĩ đó
chắc cũng là sự sắp xếp tế nhị của BTC, vì đây là tối đầu
tiên dành cho sự gặp gỡ, tậm sự hàn huyên, hình như mọi
người đều tìm được điều để nói và người để… nghe mình
nói. Quan sát chung quanh, nhìn gương mặt mọi người
với biết bao cung bậc biểu cảm khác nhau: người thì hân
hoan, vui vẻ, người thì luống ánh ngậm ngùi, người sáng

Nhà văn và MC: Ánh Nguyệt, QTH
ngời hạnh phúc, cũng có người lại đang tân toan lo lắng
chuyện… ngày mai! Nhưng nói chung, hình như ai cũng
đầy cảm xúc. Ca sỹ nhà Q thay nhau trình diễn, chả kém
gì ca sỹ chuyên nghiệp, có khi còn hơn nữa với sự truyền
tải tình cảm đến thầy cô và các bạn đồng môn…
Nhưng có lẽ, buổi sinh hoạt ngoài trời chính là cao trào
của đêm thứ sáu… hình như chưa bao giờ mình và các
anh chị nhóm TH tụi mình có được niềm vui và những
trận cười như lúc đó. Những bài hát sinh hoạt tự thuở
nào, hay có thể gọi là những bài ca muôn thuở mà mình

đã không còn được nghe từ lâu lắm lại được cất lên, vẫn
mạnh mẽ, rổn rảng, vui tươi. Nhìn các anh chị nắm tay
nhau quay vòng tròn, nhảy múa…Qua ánh lửa lung linh,
mình lại nhìn thấy những mái đầu chưa hề bạc, những nụ
cười chưa vương vấn nếp nhăn, những tâm hồn QGNT
xanh trẻ của ngày nào… vui quá các anh chị ơi, rất tiếc
em chịu lạnh quá dở nên chỉ biết đứng run cầm cập (dù
đã được anh MV nhường áo khoác) và… cười, mà nước
mắt sao cứ chạy vòng quanh... (em từng được cả nhà,
cả… giòng họ gọi là “con mít ướt” mà!)
Đến trò chơi “chim bay…lồng bay” là những tràng cười
không dứt, những con chim bay tìm lồng cuống quýt vì sợ
bị phạt, lại gặp những cái lồng… nghịch ngợm đi trốn
cho chim phải đỏ mắt tìm, những con chim to đùng chui
vào những cái lồng tí hon làm lồng bị vỡ đôi…Chưa kể
khi chuyển thành “lồng bay”, lại càng cười đến nôn ruột,
nhất là khi có một cái lồng rủ mãi không có con chim nào
chịu vào, quýnh quáng …chụp đại con chim đang đứng
giữa vòng tròn…quay phim, chụp hình với lý luận rất
logic: “bắt con chim này là chắc ăn nhất, vì nó…chưa
biết bay!”…”
Gần nửa đêm, đèn bật sáng, nhưng chưa ai muốn rời.
Cùng nhau thu dọn, trả lại hội trường lúc nửa đêm và nối
tiếp câu chuyện thêm ngoài parking, trước khi lưu luyến
chia tay, hẹn gặp lại nhau ngày mai.

Ban dọn dẹp, clean up: TBTC X.Hải, Đốc, Phúc, M.Hải,
Hiếu, Như, Nhân, Thông, Chiến và D.Hỷ

