
NHỜ CHÁU NGOẠI ANH…! 
 

Chúng tôi, tôi và nhà tôi, không có ý định sang Mỹ năm 2017. Thế nhưng khi con gái báo tin 

rằng quà sinh nhật năm nay sẽ “tặng cho Ba một… cháu ngoại“, vì vậy chúng tôi… không thể 

không sang… San Jose, chẳng những “đón cháu chào đời“ mà còn gặp các “cậu mợ cháu“ cũng 

cùng đến… chào mừng!  

 

Không ngờ chuyến đi Mỹ lần này, chúng tôi đã được gặp nhiều Trưởng và ACE mà khá lâu 

không gặp, có khi… quên mất tên luôn… Với những ân tình mà quý Trưởng và ACE đã dành 

cho, trên đường trở về Đức chúng tôi thật nặng trĩu trong lòng, không biết mình có thể đền đáp 

chút nào cho tương xứng đây chăng? Chỉ e là khó có thể…! 

 

Chúng tôi muốn ghi lại nơi đây, gọi là để bày tỏ lòng biết ơn, biết ơn đến quý Trưởng và ACE 

đã dành cho… và cũng “xin nhận ý, đừng chấp văn dốt võ dát!“.  

 

MIỀN NAM CALI. 

Khoảng hơn một tuần ở với cháu ngoại, chúng tôi lần này gồm ba người vì có thêm con trai lớn 

của chúng tôi, Long Nam, cùng xuôi Nam Cali., vùng Sàigòn Nhỏ thăm gia đình. 

 

Các Trưởng Xuân Đức, Trí Tuệ và Hồ Đăng sau khi đã liên lạc, cùng hẹn gặp nhau “tán gẫu“ 

cho đã vì cũng khá lâu không gặp! Đặc biệt, rất ư cám ơn Trưởng Hồ Đăng đã dành hai ngày 

làm “tài xế tắc xi“ đưa đón, tới lui thăm viếng chỗ này, chỗ kia. Chúng tôi được thăm Tượng 

Đài chiến sĩ Mỹ-Việt, thăm vài con đường phố tràn đầy ánh sáng đón mừng Giáng Sinh..v..v.. 

Tuy rất bận rộn với công việc, AE cũng đã thu xếp gặp nhau hai lần và lần nào chuyện trò 

cũng..”luôn quá thời gian ấn định“ nhất là khi nhắc đến chuyện HĐ.  

 

 



Tôi cảm nhận rằng, AE rất nặng tình với HĐVN, với HĐTƯ… bất đắc dĩ, vì nếu tháng Tư đen 

1975 không có ’’việc bỏ phiếu bằng chân vĩ đại nhất trong lịch sử VN’’như có người đã nói thì 

làm gì có HĐTƯ..(?) „và AE luôn muốn “bảo vệ, phát huy sắc thái HĐVN của mình, nhất là 

tinh thần tự chủ, không ..vọng ngoại!“ Tuy phải đáp ứng theo luật lệ cuộc chơi qui định nhưng 

không vì thế mà …“bị đồng hóa, biến mất bản sắc riêng.“ Những hiện tượng đánh phá có chủ 

mưu trong thời gian gần đây khiến AE thêm nặng trĩu ưu tư.., người có lòng “gánh vác việc 

chung“ sợ rằng sẽ vì vậy mà chùn bước chăng?  

 

Chúng tôi cũng được tham dự lễ trao chuyên hiệu Đại Bàng do LĐ Hoa Lư tổ chức và tuy thời 

giờ eo hẹp phải... chạy ra phi trường ngay cho kịp chuyến bay, cũng đã gặp được những Trưởng 

từng quen biết và vài Trưởng mới lần đầu… 

 

  
 

Âu châu, nói chung, danh xưng HĐ không độc quyền cho một Hội HĐ nào, theo tôi biết (hay 

có mà không biết?) vì cho đến nay, chưa hề nghe ai nói. Vì thế Hội Đồng HĐQG hay... gì đó 

chắc cũng không có ở Âu châu! Tôi muốn hỏi AE là Hội Đồng HĐQG này đã có từ lâu hay chỉ 

có từ khoảng 1977, 1978… và để làm gì khi mà về hành chánh, các Đơn vị ghi danh đã là thành 

viên chính thức? Tương tự chuyện cũ mà tôi nghe, đó là việc các Đơn vị ghi danh với HĐTƯ, 

đồng ý hàng năm sẽ góp phần hổ trợ các sinh hoạt theo sự thỏa thuận chung ở ĐHĐ, nhưng có 

Đơn vị… chỉ góp phần vào năm cuối, nghĩa là năm có trại Thẳng Tiến và họp ĐHĐ? 

Vì nghĩ, thật ra không phải chuyện của mình cho nên tôi… im luôn! 

 

Chúng tôi không nghĩ sẽ xuôi Nam Cali lần nữa nếu không vì việc “lìa Rừng“ của Trưởng Mai 

Liệu. (Hơn một tuần trước đó, cháu Long Nam đã hết ngày nghỉ nên trở về làm việc.) 

 

Ngày đầu, trong phần tang lễ dành cho HĐVN, tôi gặp lại nhiều Trưởng, “cũ“ như Dương Tiến 

Đạt,’’mới’’ như Trưởng Thủ Quỹ, chị Bùi Vân. Tối hôm đó, chúng tôi được dùng bửa tối chung 

cùng làng BH Vùng Vịnh; BH Nam Cali, với sự hiện diện của quý Trưởng như Nguyễn Đình 

bên trái Tr. Trí Tuệ và bên phải LĐT- LĐ 
Hoa Lư. Tr. Tamy (?) Nguyễn từ trái: Tr. Trí Tuệ, Tấn Tiến, Oanh Oanh, Gà, Tiến Minh, Hồ Đăng 



Tuấn, chị Đào Ngọc Minh, gia đình Phước Trần-Mỹ Phương, Lê Đức Phẩm, Kym Nguyễn, 

Nguyễn Cữu Lâm cùng rất nhiều anh chị em… 

HĐ có dịp gặp nhau luôn nói cười vui vẻ y  như là… chợ Tết của chúng ta! 

 

Ngày hôm sau, trước khi đi theo quan tài đến nơi hỏa táng, cảm động thay, Trưởng Lý Nhựt 

Hui tìm “và ấn“ vào tay tôi Huy Hiệu Đạo Ninh Thuận mà Trưởng cho biết tối qua đã lục tìm 

cho bằng được..! Trưởng Hui và tôi, ngoài tình HĐ còn là… đồng hương… 

 

Trước khi chia tay ra về sau lễ hỏa táng, vài anh chị em lại rũ nhau đến tiệm phở, trong đó có 

Mai quan Vinh quen nhau nhờ TT 9!, cũng khoảng chín năm mới gặp nhau. Vì ra về trước nên 

không biết chúng tôi kéo nhau đến tiệm phở, sau khi được gọi thì hai Trưởng Đức Phẩm và 

Kym Nguyễn đã dùng cơm ở nhà, chỉ đến…“nhẩm sà”  gặp tán chuyện cho vui. Có anh em nói 

rằng “hai ông này… ngại phở hơn cơm!.. hihihi…“ Tôi đã hàn huyên, chuyện trò với Tr. Phẩm 

vài lần và qua đó biết thêm vài chuyện liên quan đến HĐ! 

 

Trước khi… thật sự chia tay, anh chị em lại đưa nhau ra trước tiệm… “Lúc thú vui này...“ om 

sòm gây sự chú ý chung quanh, nhất là chủ quán… khoái quá vì được chứng kiến lần đầu, đã 

chụp hình quay phim đoạn chia tay giùm… 

 

 

’’ ĐẠO LÂM VIÊN…!’’ 

Vài ngày sau khi đến nhà cháu ngoại, tôi liên lạc với em Quang Tuấn, Trưởng Thanh Đoàn 

216–San Jose, hỏi thăm nếu có tổ chức Giáng Sinh, Tết Tây cho chúng tôi cùng tham dự cho 

vui… 

 

Sau khi hỏi han, thăm nhau, Tuấn nói chờ tôi xuôi Nam về sẽ báo tin với anh chị em… Tôi 

được biết những anh chị em “gốc Lâm Viên“ cư ngụ Bắc Cali thường gặp nhau ít nhất một lần 

trong năm,  trại họp mặt Lâm Viên (LV), không kể gặp nhau vào những dịp khác. Thật ra anh 

em ở Nam Cali cũng luôn có mặt vào những dịp này như gđ Nghiêm hữu Phỉ, Lê xuân Hậu, 

Nguyễn quốc Quân… khởi xướng việc gặp nhau là gia đình “ ê Lâm Viên“, các con Cố Đạo 

Trưởng LV, Voi Tùng Nguyên, và tổ chức liên tục đến hôm nay. 

 

Anh chị em LV hẹn gặp nơi tiệm phở LePho vào giờ nghỉ trưa của anh em vì vậy gặp nhau 

trong khoảng thời gian giới hạn. Gia đình Lê LV chỉ thiếu Xuân Cường vì làm xa còn thì đủ 

mặt tất cả. Các em khác thì đã từng biết ở trại kỷ niệm 50 năm thành lập Kha và Thanh 216 vào 

năm trước đó…, chúng tôi lại có dịp “vui nhộn“ với nhau. Thật cảm động khi Xuân Hùng cho 

hay vì bận không đến được, Ái, vợ Hùng, đã gởi tặng năm xấp bánh tráng mè. Có lẻ em để ý 

biết chúng tôi thích loại này… 

  

Tôi xin phép mở ngoặc để thưa rằng, đây là lần gặp nhau cuối cùng giữa chúng tôi và em Đặng 

thị Cung, cựu Nữ Thiếu Trưng Trắc-Dalat, vì ngày 05.04. vừa qua Cung đã “lìa Rừng“, em Lê 

Quang Huy gởi Email cho biết… Một ngày… ngậm ngùi vì bạn HĐ của mình từ nay sẽ không 

còn gặp được nhau nữa! Cầu chúc em sớm được về nơi an nhiên, thanh thản… 

 



Thông thường Giáng Sinh là dịp gia đình sum vầy. Chúng tôi được em Huy đón đến nhà của 

Tuấn, nơi tổ chức họp mặt đại gia đình Lê LV, mà Tuấn và Hùng đã có nhã ý mời chúng tôi 

nơi tiệm Phở. Thật thán phục khi chứng kiến cảnh cháu con, dâu rễ quay quanh Bà Nội, Ngoại, 

Mạ... Thiết nghĩ không phải gia đình nào cũng có thể “hưởng“ giây phút đầy tình tự gia tộc, ấm 

cúng trong mùa Giáng sinh như vậy!  Chúng tôi thật cám ơn đã được cho “hưởng ké“, được đối 

xử như “một thành viên trong gia tộc“… và góp ý với Xuân Hùng, cố gắng duy trì tập tục quán 

tốt đẹp này, hy vọng mai sau các cháu sẽ luôn tiếp nối… 

 

Sau phần chúc mừng, cùng chung vui Réveillon, tất cả qui tụ bên cây Giánh sinh… Vì là lần 

đầu tham dự nên… cứ thế mà đến, không chuẩn bị góp phần quà cáp chi cho nên thật ngỡ ngàng 

khi “mình cũng được quà!“. Gia đình đã thật chu đáo mà chúng tôi thì thật thiếu xót… 

Một mùa Giáng Sinh đáng nhớ trong đời… 

 

 
Một trong những con đường đèn sáng choang mừng đón Giáng Sinh... 

Được tháp tùng theo Trưởng Nguyễn Trung Tường tham dự lễ ra mắt LĐ Bắc Đẩu mới thành 

lập, nơi đây chúng tôi lại gặp anh em Hùng, Tuấn… và được mời dự ngày giỗ lần thứ năm của 

Trưởng Voi Tùng Nguyên, mới mà Trưởng lìa Rừng đã 5 năm! Ngoài ra còn gặp quý Trưởng 

Tiên Chỉ Nguyễn Đình Tuấn, Lý Trưởng Đào Ngọc Minh, Kym Nguyễn… của làng BH Vùng 

Vịnh, Tr. Tuấn bảo sẽ đề nghị Lý Trưởng thu xếp tổ chức một buổi họp mặt với dân làng.. 

Chúng tôi cũng gặp Lưu Vĩnh Thái, đã biết nhau ở TT 3 lúc bấy giờ Thái là Thanh Sinh 216, 

nay Thái là Đại Diện HĐTƯ-HĐVN vùng Bắc Cali. 

 

Sau lễ ra mắt, Tr. Trung Tường đưa chúng tôi đến thăm nhà Xuân Hùng cho biết… Em Quang 

Huy đã thu xếp đón (và đưa về) chúng tôi đến nhà Mạ, nơi tổ chức lễ giỗ Tr. Voi TN. Tất cả 



cháu con dâu rễ lại tề tựu, cúng kính lễ lạy, tưởng niệm nhớ đến Ôn… Tôi cũng muốn thưa, Mạ 

tuy bước vào tuổi 90 mà trí nhớ vẫn thật tốt. Lần trước khi gặp nhau, tôi chuẩn bị chào hỏi 

nhưng… chưa kịp lên tiếng Bà đã nói ngay…“Ui chao,… Phước đây mà..,lâu ngày mới gặp lại 

em..“ (Khi còn ở Dalat, anh em HĐ chúng tôi thường gọi Voi TN là Anh và Phu nhân Voi là 

Chị, ngược lại chúng tôi cũng được gọi lại là Em!) 

 

Cũng thật ngạc nhiên khi biết thêm Minh (hy vọng nhớ đúng tên?), em kế sau Xuân Cường, 

người mà tôi “chưa hề gặp“ lần nào, kể cả ở bên nhà, tôi nhớ như vậy!. Tôi biết Ái, Xuân 

Phương, Cường, Hùng… và như đã thưa, “không thể nhớ nỗi đến Minh“ cho nên nay được giới 

thiệu, bắt tay mà hết sức ngỡ ngàng! Chúng tôi được dự một lễ giỗ “rất VN“ nơi xứ người. 

 

LÀNG BÁCH HỢP VÙNG VỊNH - SAN JOSE 

Trước hết, chúng tôi muốn cám ơn, rất cám ơn Trưởng Nguyễn Trung Tường. Trưởng Tường 

đã thu xếp đón đưa chúng tôi đi tới đi lui, kể cả việc cho đi Sacramento thăm hai Trưởng Nguyễn 

Xuân Mộng và Lâm Ngọc Liên. Trưởng Mộng trước kia là Kỹ sư Trưởng Khu Công Chánh 

Cao Nguyên Trung Phần, văn phòng chính đặt ở Dalat, nôm na giống như Tư Lệnh Quân Khu, 

coi 6 Tỉnh, nay cả hai cũng đã vào tuổi ngoài 80, sắp 90. Chúng tôi cảm thấy rất gần gủi, thân 

tình vì Chị Liên coi tôi như… em trai!  

 

 
Từ trái Long Nam, Tr. Mộng, Gà, Tr. Liên và Oanh Oanh 

 

Thứ đến là gia đình Trưởng Phước Trần - Mỹ Phương. Khoảng chừng một tuần sau khi đến San 

Jose, gia đình đã mời ông cháu chúng tôi đến ăn Tân gia. Hai Trưởng vừa tạo được một mái ấm 

thật sự cho mình! Ngôi nhà gồm một vườn phía trước, nơi ở và vườn nhỏ phía sau. Với bàn tay 

khéo léo trồng trọt của Trưởng Phước Trần, những chậu hoa, cây cảnh được sắp xếp khá mỹ 

thuật dọc theo “hai bên đường..mòn vào nhà, phía trước, cũng như đi ngắm cây cảnh vườn sau!“ 

Đặc biệt chủ nhà cũ đã để lại nhiều đồng tiền xu ép chặt xuống nền từ các bậc tam cấp đến 



đường đi sân trước ra sau… và cũng thật đặc biệt, theo lời thuật của Tr. Phước Trần, nhà cũ 

trước kia khi dọn vào nhằm ngày 7 tháng 7 năm 2007, nay vào nhà mới cũng nhằm ngày 7 

tháng 7 năm 2017, vừa đúng 10 năm sau! Một điểm khiến người chú ý là trước nhà, một “giàn 

gổ“  được dựng dùng cho hoa hoặc cây, chẳng hạn như Nho, leo và như vậy mùa Hè trước nhà 

sẽ không nóng bức. Sát bức tường phía sau nhà mà bên kia là xa lộ, một “hành lang nhỏ dọc 

theo tường, người có thể hoặc thong thả tản bộ, hoặc… Kinh hay Thiền hành“. Cũng có thể 

ngồi nép trên băng ghế vừa nhìn gắm cảnh sắc chung quanh vừa nhâm nhi càphê, việc này với 

những HĐTrN chắc là thú vị bởi tâm hồn sẽ nhẹ nhàng, an lạc! 

 

Gia đình hai Trưởng chẳng những cho chúng tôi tháp tùng dự tang lễ Trưởng Mai Liệu mà còn 

lo cả việc ăn ở, nhất định không để chúng tôi… chia phần! 

 

Theo lời Trưởng Tiên Chỉ nói ở lễ ra mắt LĐ Bắc  Đẩu, một tuần sau đó chúng tôi được mời 

họp mặt với Dân làng Vùng Vịnh nơi nhà Mõ làng, Tr. Mỹ Phương. Thật nhanh kể gì! Nhân 

dịp này được biết BH Vùng Vịnh có đến ba Trưởng cùng tên Tuấn: Nguyễn Đình Tuấn, Trần 

Anh Tuấn và… Tuấn, xin lỗi không nhớ họ và nghe nói Tr. vừa qua được cơn bệnh ngặt nghèo, 

mừng thay!  

 

 
Từ trái, đứng: Phước An, áo xanh không nhớ, Đình Tuấn, Tuấn, Túc Phong(kính trắng), Ngọc Minh(mang kính ) 

Thanh Chi, mang kính đen không nhớ, Mỹ Phương, Tr. Nước lọc tự mang, Phước Trần..Ngồi dưới đất, tay phải 

TrungTường, áo nylon đen và kế bên Tr. Anh Tuấn… 

 

Cũng khá bất ngờ khi có đến hai Trưởng còn nhớ, dù vài câu, tiếng Đức. Hai Trưởng đã từng 

ở Đức trong một thời gian không lâu, từ khoảng trên dưới 40 năm trước khi sang Mỹ… Một 

Trưởng là Trần Túc Phong, con trai Cố Hội Trưởng Trần Văn Thân và một… không nhớ tên, 

chỉ nhớ Tr. luôn cầm theo chai nước lọc riêng vì trong đó có pha… rượu mạnh! 



Như đã thưa, HĐ gặp nhau luôn luôn cởi mở, vui nhộn dù chỉ mới hội ngộ lần đầu. Chúng tôi 

lại thật thiếu xót khi mà các Trưởng tặng quà cho mình trong khi mình chỉ có nhận mà không 

có đáp lễ!  

Với những nhiệt tình, cố gắng “sống theo lời hứa và luật HĐ, đặc biệt trân quí lá cờ Vàng“ của 

quý Trưởng, chắc chắn làng BH Vùng Vịnh sẽ không dễ gì mai một mà ngược lại là khác! 

Chúng tôi không quên Tr. Tiên Chỉ…“tuổi tác không ảnh hưởng gì đến tinh thần HĐ“, một Lý 

Trưởng hoạt bát, năng động, Trưởng Ngọc Minh, và Mõ làng, Tr. Mỹ Phương, hết lòng vì PT, 

vì làng BH Vùng Vịnh.. cùng với Dân làng luôn thân tình, góp sức thì suy nghĩ của chúng tôi 

hẳn không có gì… quá đáng! 

 

Dù mới gặp, Tr. Túc Phong đã mời dự buổi kỹ niệm 30 năm “tình ái“ của Trưởng với hiền thê, 

Tr. Thanh Chi, tổ chức vào cuối tuần sau.  Bàn của HĐ sinh động nhất trong buổi tiệc… 

 

 
 

Chúng tôi cũng không thể quên tấm chân tình mà Trưởng Trần Anh Tuấn giành cho. Ngoài 

việc điện thoại thăm viếng, Trưởng còn đến đón, mời dùng bửa trưa..Được biết nơi Trưởng ở 

không gần nhà cháu ngoại chúng tôi… 

o0o 



Lời ngắn tình dài, có thể thiếu xót khi ghi lại, chỉ đành… xin lỗi, và như đã thưa: Muốn tỏ lòng 

cám ơn, cám ơn đến quý Trưởng, anh chị em đã cho chúng tôi nhiều kỹ niệm khó quên trong 

chuyến sang Mỹ lần này. Xin mượn lời Trưởng Phượng Hoàng-Mỹ Phương đã nói, đặt tựa cho 

bài viết, 

 

                ….Nhờ Cháu Ngoại Anh… 

Phải. Nhờ cháu chào đời mà chúng tôi gặp nhiều hạnh ngộ như vậy! 

 

Gà lôi-Oanh Oanh 

-Munich 04.2018- 

 

 

 

 

 

 

 

 


