
HỘI NGỘ HOUSTON (TEXAS)**

Mấy hôm nay  vùng Hoa Thịnh Đốn âm u không có nắng và hơi se lạnh, ra đường phải mặc áo
khoác. Khí tượng cho biết cho biết do ảnh hưởng trận bão Ian tàn phá tan hoang vài nơi ở
Florida mấy hôm trước. Các trân mưa ở Hoa Thịnh Đốn không to làm cây ngã cành rơi còn giúp
sân cỏ xanh hơn.Tuy nhiên các bụị hoa hồng, các khóm cúc tơi tả, nghiêng ngã vì mưa Tôi liên
tưởng những ngày đẹp trời, khí hậu ôn hòa dễ thương khi tôi viếng Texas vào đầu tháng 5. Lúc
ấy trời không  nóng, không lạnh, hoa Xuân rực rỡ khắp nơi,khoe sắc màu tươi thắm.
Con đi công tác Houston, tôi đi theo tiện thể thăm bà con và học sinh cũ. Tôi nghĩ các con có lý
khi “rủ rê” tôi đi Texas,nơi đất rộng tình nồng. Các cháu bảo với tuổi 90, chắc gì tôi còn cơ hội đi
xa.
THĂM HOUSTON:

Tôi đến Houston vào ngày thứ hai và thứ ba. Phần lớn các em đều đi làm nên tôi chỉ gặp
khoảng 10 em.Trưa gặp bà con, chiều họp mặt học sinh cũ. Có  em vừa ra khỏi sở là đến nơi
họp mặt. Thương ơi là thương.Vợ chồng Quý & Loan lần nào đến vùng Hoa Thịnh Đốn cũng
dành ít thì giờ đến thăm tôi. Khi đến Houston tôi không gặp em vì Quý đi làm ca đêm. Mừng
thấy các em thành công nơi xứ người, con thành đạt và hiếu thảo. Các em chụp hình kỷ niệm
lia chia. Phu quân em Hồng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nên hình ai cũng đẹp, sáng rỡ.

Khi đến Houston có điều bất ngờ thú vi là tôi gặp nhà văn Hoài Niệm dù không hẹn trước.
Chúng tôi cùng sinh hoạt trên một diễn đàn nhưng ít khi gặp nhau. Hoài Niệm bận việc gia đình
it khi xuất hiện trên diễn đàn nên chi em gọi đùa nàng là” thợ lặn”. Nàng điện thư hẹn đến khách
sạn thăm tôi với một vi hữu khác tôi chỉ biết tiếng  trên văn đàn. Tuy thế nhưng lúc gặp nhau rất
vui. Song Thy nhà văn tôi mới gặp lần đầu, mời đến nhà nàng dùng trà và sau đó đi ăn tối.Nàng
mời chị em tôi ra Uyển Lan Viên  thưởng thức bánh ngọt, xem hoa. Bánh ngọt thơm ngon do
chủ nhà làm lấy. Vườn hoa   thì thuê người trồng, Song Thy chỉ tưới nước thôi. Tuy thế cũng



bận nhưng Song Thy thích vì hoa đẹp. Hoa trồng trong chậu, dưới đất,hoa leo  lên tường. Song
Thy đưa chúng tôi xem vườn rau bên hông nhà. Những khóm rau xanh um, những cây đậu bắp
tươi tốt, cây có trái đầu mùa, cây mới ra hoa. Trong nhà Song Thy có nhiều hoa lan đang ra
hoa. Tôi không biết thì giờ đâu Song Thy vừa trông coi tiệm sách, làm việc nhà,chăm sóc vườn
hoa và sáng tác?
Hòai Niệm và Song Thy mời vợ chồng Nguyên Nhung & Đông đến xem hoa và ăn tối. Đông là
cựu hoc sinh trường cũ,em không học với tôi ngày nào. Nguyên Nhung là thành viên trong diễn
đàn chúng tội cọng tác.
Hai em  đến xem hoa, dùng trà và cùng trở về nhà Hoài Niệm gần thương xá để mời phu quân

Hoài Niệm ăn tối. Nhà Hoài Niệm
cũng trồng nhiều hoa: trong chậu, dưới đất, treo lên tường. Lủng lẳng trên giàn các châu hoa



lan.Có vài loại hoa tôi không biết tên.Lại chụp hình kỷ niệm vì chẳng biết bao giờ m6ới có cơ

hội gặp nhau.
CƠM  TỐI:
Hoài Niệm và Song THy đưa mọi người đến tiệm hải sản Nhật dùng cơm tối. Tiệm ăn đông
khách phần lớn là người Á Châu.Mấy chị em chuyện trò  thỏai mái. Các vị “liền ông”là những
người cùng ngành, bay bổng trên  trời xanh trước khi định cư nơi xứ người nên hợp chuyên,
hàn huyên vui vẻ…



Các chi em đưa tôi trở về khách sạn sau bữa cơm ấm áp thân tinh. Song Thy còn tặng tôi Tập
Thơ có lời đề tăng và chữ ký  tác giả. Chị em thật hiếu khách và ân cần với bạn bè dù mới gặp
nhau  lần đầu Xin cám ơn  chân tình các chị em và cầu chúc quý vị cùng gia đinh được nhiều
sức khỏe,niềm vui, hạnh phúc.

Tôi cũng cám ơn các em cựu học sinh  đã dành cho tôi tình cảm tốt đẹp dù có em chẳng học
với tôi ngày nào, đến họp mặt và dùng cơm tối với cô giáo trường cũ. Các em làm tôi  nhớ  lại
những ngày vui nơi quê hương mến yêu chung quanh các đồng nghiệp và học sinh thân
thương. Nhớ  các nữ sinh ngây thơ tóc  ngang vai, áo dài trắng phất phơ trong sân trường giờ
ra chơi, các nam sinh áo trắng quần xanh, phù hiệu trường trước ngực áo,lễ độ với thầy cô,
thân thiết với đông môn bè bạn.Cho đến nay dù rời trường lớp gần ½ thế kỷ tôi vẫn yêu nghề
dạy học dù lương thấp hơn các ngành nghề khác.Sự tiến bộ của học sinh  trong lớp học là
phần thưởng quý báu cho anh chi em giáo chức chúng tôi. Nói chi đến sự thành công của thế
hệ trẻ làm vẻ vang dân Việt như: tướng Lương Xuân Việt, khoa học gia Dương Nguyệt Ánh….
Các giáo sư hướng dẫn các vị ấy  hài lòng biết bao.

Xin cám ơn các cháu và cháu rễ đã nông hậu tiếp đón, dù ai cũng bận rộn , thì giờ eo
hẹp.Mừng các cháu có dâu có rể thành đạt nơi xứ người…Xin cám ơn về buổi cơm  ở Kim Sơn
Buffet, nơi có nhiều món ăn Việt & Hoa đã lâu tôi chưa được thưởng thức: bánh khọt, thạch,
các loại chè, bún thang…Thực khách  đông và không thấy ai mang khẩu trang trừ các nhân
viên. Phải chăng Covid được mời đi chỗ khác chơi và buôn bán phồn thịnh trở lại?Thương xá
nhộn nhịp người lại,bãi đậu xe rộng rãi nhưng xe chạy lòng vòng mới tìm được chỗ đậu, .
Tôi thành tâm cầu chúc các bạn, các học sinh cũ, các cháu, quý đồng hương và gia đình luôn
an lành hạnh phúc, nhiều sức khoẻ, niềm vui dù ở quê nhà hay hải ngoại.Tôi cũng cám ơn nhà
nước Hoa kỳ đã tạo điều kiện dễ dàng cho những người di cư chúng tôi sớm ổn định đời sống,
an cư lạc nghiệp,các trẻ em được đến trường học hành mở mang kiến thức có thể tự mưu sinh
và giúp đỡ gia đinh, xã hội.
Xin có mấy câu thơ tặng quý độc giả:

Gần nửa đời người xa cố hương
Hội ngộ các em nơi viễn phương
Trò cũ trường xưa nơi đất khách
Tình cảm dạt dào thương mến thương

Bất ngờ được gặp bạn văn chương
Bánh ngọt trà ngon hoa ngát hương
Thết đãi bạn bè cơm Nhật Bản
Chân thành cảm tạ bạn hiền lương
Ngọc Hạnh


