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Để lại mai sau  
 

Còn mãi  

tấm chân tình 

Ngày 17 tháng 8, 2017 

Nhận thấy quỹ thời gian của chúng ta ngày càng 

thu ngắn, trong khi tuổi tác càng hạn chế cơ hội gặp 

nhau. Nhân dịp có nhiều bạn CVA59 ở các tiểu bang 

khác của nước Mỹ và Canada về San Jose dự Đại hội 

Chu Văn An Toàn cầu, chúng tôi gồm Phạm Hữu Độ, 

Nguyễn Trọng Dzũng, Đinh Xuân Thảo được các bạn 

CVA59 hải ngoại ủy thác, tổ chức một buổi hội ngộ 

của lớp CVA59 vào chiều thứ Sáu mùng 8 tháng 9, 

2017 tại sân sau nhà bạn Đinh Xuân Thảo ở San Jose, 

California. Đến nay đã có 51 bạn ghi tên với nhân số 

88 người tham dự. 

Chương trình hội ngộ của CVA59 lần này không 

chỉ giới hạn ở San Jose với các bạn CVA59 hải ngoại, 

mà nhân đây chúng tôi muốn nới rộng vòng tay về tới 
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các bạn bên nhà. Sau khi bàn với bạn Trần Ngọc Quân, 

được bạn Quân đồng ý đứng ra tổ chức buổi hội ngộ tại 

Sài gòn giữa các bạn Nước Trong vào cùng thời điểm 

của cuộc hội ngộ ở San Jose. 

Buổi hội ngộ CVA59 hải ngoại sẽ bắt đầu từ 4:00 

giờ chiều đến 9 giờ tối ngày thứ Sáu mùng 8 tháng 9, 

giờ California tương đương với 6 giờ sáng đến 11 giờ 

trưa ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 9 tại Saigon. Do đó 

chúng tôi (Độ, Dzũng, Quân, Thảo) dự tính buổi hội 

ngộ tại Saigon sẽ được tổ chức vào sáng thứ Bảy 

9/9/2017 bắt đầu từ 9 giờ sáng giờ SG, tức là 7 giờ tối 

giờ Cali. 

Với kỹ thuật hiện nay và với các công cụ 

Facetime, Viber Video Chat, khi 2 bên tề tựu đông đủ, 

chúng ta sẽ dùng iPad, iPhone để thăm hỏi nhau, vừa 

nói chuyện vừa nhìn thấy cuộc họp mặt ở đầu dây bên 

kia. Đây sẽ là cuộc "hội ngộ xuyên lục địa" của nhóm 

bạn CVA59 chúng ta, một cuộc hội ngộ vô tiền khoáng 

hậu. 

Với chương trình như trên, ban phụ trách chúng 

tôi (Độ, Dzũng, Quân, Thảo), qua thư này, thân mời 

các bạn và quý hiền nội, đến tham dự buổi hội ngộ vào 

sáng thứ Bảy mùng 9/9/2017 từ 9:00 giờ đến 12:00 

giờ, dùng điểm tâm và ăn trưa, tại một nhà hàng ở 

Saigon, sẽ do bạn Quân thông báo sau. 

Rất mong các bạn và quý hiền nội thu xếp đến dự, 

để chúng ta có một cuộc hội ngộ xuyên lục địa "để 

đời." 
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Danh sách các bạn CVA59 hải ngoại sẽ có mặt 

trong ngày hội ngộ được đưa lên trang mạng của 

CVA59 tại   

http://cva59.net/hoingo2017/DanhSachThamDu-All.html 

Mời các bạn vào coi, tìm trong danh sách người 

bạn thuở học trò để cùng hẹn nhau hôm đó đến ngồi 

bên máy, nhắc lại kỷ niệm chung ngày xưa, nhìn hình 

ảnh ngày nay của mỗi người. 

Thân mời,  

Đồng ký tên  

Phạm Hữu Độ  

Nguyễn Trọng Dzũng  

Trần Ngọc Quân  

Đinh Xuân Thảo 

* 

*    * 

Trời chiều lòng người 
Thư đề ngày 12/9/2017 của chị Đỗ Đình Lợi gửi các 

bạn CVA59, sau khi tham dự Hội ngộ CVA59, ngày 8 

th. 9, 2017 tại San Jose, California. 

 

Kính thưa quý anh chị, 

Cho phép em dài dòng một chút nhé! 

Anh Đỗ Quý Toàn nói “... một lần nữa trước 
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khi
1
....” nghe sao bùi ngùi lạ lùng! Vâng, mỗi năm 

thêm vài lần họp mặt lẻ tẻ nhưng không thể có được 

không khí rất đặc biệt như ngày 8 tháng 9 vừa qua. 

Xin cho em cảm ơn các anh chị tổ chức, cảm ơn 

anh chị Thảo cưu mang thêm lần thứ nhì tại khu vườn 

xinh đẹp mà chị tốn rất nhiều công phu chăm sóc, 

chuẩn bị. Nhờ thế em mới hình dung được về một ngày 

em đã hụt mất của 6 năm trước. 

Đầu tháng 9/2011 anh Lợi nhận tổ chức Hội Ngộ 

CVA59, anh đã ngỏ ý mượn khu vườn chị Thảo để anh 

có thể gặp đông đủ những người bạn suốt đời thân quý 

của anh một lần cuối. Đó mới thật sự là “một lần trước 

khi...”, thưa anh Toàn. Nhưng rất tiếc trong thời gian 

ấy em phải ở nhà thương với Mẹ em vào những giờ 

phút cuối cùng. Và em đã mất cơ hội thưởng thức 

không khí hội ngộ CVA, đồng thời không thể phụ giúp 

ông chồng em bất cứ việc chi hết. 

Nếu năm nay các anh chị không tổ chức họp mặt 

tại nhà anh Thảo, nếu các anh chị không cho phép em 

tham dự thì em không bao giờ có thể nhận rõ niềm vui 

và tình bạn tuyệt vời của CÁC CỤ CVA59. Ngồi bên 

các chị, nhìn các anh thắm thiết mà em thấy thật xúc 

động với lời nhắc nhớ của anh Dzũng, anh Độ. Nơi này 

anh Lợi đã từng đến rất nhiều lần nhưng hôm nay 

không còn bóng dáng Đỗ Đình Lợi chung hưởng nữa. 

                                                 
1
  Một câu trong email đề ngày 12/9/2017 của bạn Đỗ Quý Toàn, viết: 

Thằng Toàn này cũng xin cảm ơn các bạn Thảo, Độ, Dzũng, San, vân 

vân và vân vân, cho một cơ hội gặp lại nhiều bạn bè ... một lần nữa 

trước khi .... 
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Những ngày đầu tháng 9/2011 em đã không làm được 

những điều em toan tính để phụ giúp anh Lợi, đột 

nhiên mẹ con em đành phải buông cho anh một mình 

xuôi ngược khi tổ chức họp mặt CVA. Bây giờ nhìn 

thấy anh chị Thảo quá vất vả, em càng ân hận. Cứ 

tưởng sẽ có lần sau giúp anh, không ngờ em vĩnh viễn 

hết cơ hội. 

Cái ơn lớn nhất em xin cảm niệm chính là tình bạn 

các anh đã dành cho anh Lợi. Sau khi anh Lợi ra đi em 

càng hiểu sâu xa về điều đó. Vì thế cho nên em xin 

mượn những dòng này để nói lên suy tư của em : 

Em vô cùng đa tạ thâm tình các anh chị đã dành 

cho anh Lợi, để anh Lợi luôn thấy ấm lòng với bạn 

hữu. Cho đến bây giờ anh Lợi đã mất, các anh chị từng 

quen biết em vẫn dùng tình bạn đó biến thành niềm an 

ủi dành cho một đứa em bơ vơ. 

Em sẽ không bao giờ quên thâm tình CVA59, và 

em luôn ghi nhớ tình thương của các anh chị thân yêu 

dành cho vợ chồng em. 

Nguyện cầu sức khỏe và mọi điều an lành đến 

cùng quý anh chị. 

Em,  

Bích (vợ Lợi) 

 

 


