Sinh Hoạt Của
HỘI TÂY BẮC HOA KỲ
VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Từ sau Tết Nguyên Đán Ất Mùi cho đến nay, anh chị em
trong Hội Tây Bắc Hoa Kỳ đã duy trì sự thăm viếng các anh
chị đang bệnh, như trường hợp anh Đào Thanh và các anh chị
khác.
Cuộc họp Hè 2015, anh chị em trong Hội rất cảm động với
sự xuất hiện của anh chị Vũ Hữu Thuyết đã vượt biên giới
Canada để có mặt tại địa điểm picnic vào lúc 6 giờ sáng với
lỉnh kỉnh bánh trái. Nhìn các đàn anh hơn 70 đến 80 tuổi đã cố
gắng đến tham dự họp, CTSQ Danh Có dù sức khỏe yếu kém
vẫn tự lái xe đến.
Một ngày picnic thật ấm cúng, thân mật, tràn đầy tình nghĩa
anh chị em. Đa số anh em đã lớn tuổi nên trở ngại việc lái xe
ban đêm, vì vậy buổi ‘picnic hè’ tan khi chưa đến 5 giờ chiều để
các anh về sớm.
Bỗng chợt nhớ đến ‘ông đồ già’... và những cuộc picnic
thật đông vui của 20 năm về trước.
Về tin mừng:
Anh chị em đã đến chung vui cùng hai họ và mừng cho cô
dâu chú rể trong 2 tiệc cưới của con gái CTSQ Danh Có và
con gái CTSQ Trần Văn Thắng.
Về khách đến thăm viếng:
Vào tháng 5 có các anh chị CTSQ Kỳ, Sơn, Cảnh, Kỷ từ xa
đến; chúng tôi đã đi qua Vancouver, Canada du ngoạn. Chúng
tôi đã ghé thăm CTSQ Vũ Hữu Soạn, là thân phụ của 2 CTSQ
Vũ Hữu Thuyết và Vũ Thế Vinh. Với số tuổi 101, niên trưởng
vẫn còn minh mẫn, đã chỉ dạy cho chúng tôi về đạo lý, về nuôi
dạy con cái, và đùm bọc anh em. Cụ cũng ‘không quên’ gởi
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đến BXH/TH19 số tiền $300 Canada để góp phần giúp đỡ các
CTSQ bất hạnh ở quê nhà.
Vị khách kế tiếp là CTSQ Lê Văn Kiệt từ South Carolina
đến thăm. Một bữa tiệc tại nhà thân nhân của anh Kiệt, với các
anh em CTSQ, bạn bè cùng thời, cùng khóa, cùng đơn vị, và
thân nhân anh Kiệt, thật vui vẻ. Một buổi tiệc đáp lễ anh Kiệt
và thân nhân tại nhà hàng, với các anh chị CTSQ ở Seattle và
anh chị CTSQ Vũ Hữu Thuyết từ Canada sang, thật đầm ấm
và thân mật. Ngoài những chuyện bên lề, tất cả đều là những
ký ức về Trường Mẹ và những kỷ niệm xa xưa.
Về tin buồn:
Hội CTSQ Tây Bắc Hoa Kỳ và vùng phụ cận đã mất đi một
người em, một người bạn, một người anh thân thiết... là CTSQ
Dương Văn Sáu. Chúng tôi đã làm tất cả những gì ‘trong khả
năng’, khi biết anh Sáu nằm xuống ở quê nhà, để không hổ
thẹn với chính mình về tình nghĩa Thiếu Sinh Quân bất diệt.
Trong những bộ đồ dân sự, anh em chúng tôi đã đến chào tiễn
biệt di cốt của anh - không bằng lễ nghi quân cách, chỉ với
tiếng lòng của mình - như anh CTSQ Lê Tấn Phát đã thốt lên:
- Mày mang cho tao một thùng bia rồi mày đi luôn, Sáu ơi!
Trước di cốt, các anh đã nhắc lại những kỷ niệm ở Trường,
gặp nhau ở dọc đường chinh chiến, hoặc những ngày... cày cật
lực suốt tuần để cuối tuần tìm đến nhau... chia vui, sẻ buồn
trên đất Mỹ.
Ngoài những cuộc tụ họp bạn bè - từng nhóm nhỏ, từng khu
vực - từ nay đến Tết Dương Lịch, chúng tôi sẽ có một buổi dạ
tiệc mừng Tân Niên năm Bính Thân 2016 vào ngày mùng 6
Tết.
Chúng tôi sẽ vui Xuân, đón mừng năm mới, với hy vọng
chúng ta sẽ có một tương lai mới cho tập thể Cựu Thiếu Sinh
Quân.
Mừng Xuân nâng chén ta chúc nơi nơi...
Xuân Bính Thân 2016
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