HỌP MẶT TOKYO
Cuối tháng Giêng qua, có chút thì giờ rảnh rỗi, tôi ghé ngang Tokyo thăm viếng Exryu-Nhật Bản. Xin
gửi đến Exryu Toàn Cầu bài ký sự về những buổi họp mặt ở Tokyo nầy.

Tắm Suối Nóng Onsen
Sau gần 6-7 tiếng bay từ Singapore và một tiếng xe bus từ Narita về khách sạn, tôi được bạn Trương
Quang Trung đưa vào khách sạn kiểu Nhật Hotel Eurasia Maihama tối 29 tháng Giêng. Khách sạn
nầy nằm gần Disney Land Tokyo. Khách sạn mới mở đẹp, phòng rộng rãi, sạch sẽ và giá phòng rẻ.
Khách sạn nầy đặc biệt có onsen. Nước suối nóng khoảng 40ºC được mang từ 1700 thước trong
lòng đất. Vì khách sạn nằm trên vịnh Tokyo nên nước mặn như là nước biển.

Khách sạn

Từ mạn của khách sạn

Hồ tắm trong nhà

Phòng khách sạn

Hồ tắm ngoài trời

Khách sạn có cho
đồ mặc trong phòng
theo kiều Tây
Phương.
Tôi thích quá mặc
áo đi vòng Tokyo
ngày hôm sau. (Thật
ra hết đồ sạch)
Xem thêm chi tiết
trên www.my-spa.jp

Sau khi ăn tối với bạn Trung và sempai Nguyễn Quý Tề, bạn Trung rủ tôi đi tắm onsen.

Cơm tối kiểu Nhật với
bạn Trương Quang Trung (áo thung đỏ)
và sempai Nguyễn Quý Tề (bên phải)
Thú thật là lâu lắm rồi tôi không có tắm công cộng. Lần cuối cùng tắm công cộng là vào cuối tháng 10
năm 1975 trong cư xá Kokusai trước khi lên đường sang Mỹ. Hồi 17 năm trước tôi được mời đi tắm
onsen với mấy thương gia Nhật trên Gunmaken nhưng tôi từ chối vì mắc cỡ. Kỳ nầy bị bạn Trung ép
quá và vì bạn đã trả tiền rồi không đi tắm là uổng phí quá. Thôi đành phải đưa tấm thân già bụng bự
cho công chúng Nhật chiêm ngưỡng vậy!
Lúc đầu hơi ngại ngùng mắc cỡ. Tôi có cảm tưởng ai ai cũng nhìn mình nhưng sau rồi cũng quen.
Không mặt quần áo gì cả, tôi vẫn đi tứ tung: bồn tắm trong nhà, bồn tắm ngoài trời mùa đông rồi lại
đi tắm hơi...Ai muốn nhìn...doozoo!!! Tiếc là không được chụp hình để chia xẻ.
Bạn Trung mời đi đấm bóp sau khi tắm. Trong khách sạn nầy hình như không có đấm bóp trong
phòng riêng. Tất cả khách được đấm bóp chung trong một phòng to có thể chứa hơn 200 người. Giá
khoảng US$40 một giờ, rất phải chăn nhưng phải từ chối vì tắm nước nóng làm mình buồn ngủ quá.
Tôi đi vào giấc ngủ với nụ cười hài lòng đã được sống trở lại một truyền thống của Nhật Bản: Tắm
ofuro.

Viếng Odaiba (30 tháng 1)
Odaiba là một khu phố tương đối mới xây trên vùng đất bồi ở vịnh Tokyo. Trung Tâm Triển Lãm Tokyo
nằm tại Odaiba và cách Disney Land Tokyo khoảng 15-20 phút lái xe. Odaiba nối liền với thành phố
chính Tokyo qua cây cầu rất đẹp tên Cầu Vồng (Rainbow). Ở Odaiba cũng có một bức tượng Nữ
Thần Tự Do nhỏ. Chắc là được dựng lên để quyến rũ du khách.
Odaiba sát cạnh Tokyo nhưng rất ít xe và im lặng. Khách sạn ở vùng nầy đắt tiền nhưng kỳ về tham
dự Mini Hội Ngộ Tokyo hồi tháng 4 năm rồi, tôi mướn được phòng nhìn ra vịnh ở Hotel Nikko với giá
$130 một đêm (giảm 50%).

Rainbow Bridge,
tháng 4 năm 2009

Rainbow Bridge
từ phía Odaiba (trên) và phía Tokyo (dưới)

Tượng Nữ Thần Tự Do Nhỏ

Tokyo Eki (phía Yaesu)
Khách sạn Nikko Tokyo - Odaiba

Viếng Yokohama (30 tháng 1)
Quý bạn có biết thành phố đông dân thứ nhì ở Nhật Bản hiện nay là thành phố nào không? Câu trả
lời đúng là thành phố Yokohama với 3 triệu dân. Thành phố Yokohama có khu phố Tàu (Chyukagai)
lớn nhất nước Nhật. Ngày xưa, Exryu mình, nhất là mấy chị, ưa đi phố Tàu Yokohama để mua nước
mắm và gia vị Việt Nam
Bạn Trung đưa tôi đến đây để xem chợ Tết tại phố Tàu. Như tôi đã trình lại trong bài Á Châu Đón
Xuân, lúc đó Phố Tàu không có vẻ là Tết cả. Nhân dịp, chúng tôi lái xe vòng vòng xem hải cảng
Yokohama.

Cầu
Yokohama

Bến Tàu Yokohama

Xe Lôi
Yokohama

Đêm Họp Mặt Exryu Tokyo (30 tháng 1)
Tuy gọi là đêm họp mặt, nhưng chúng tôi đã bắt đầu gặp nhau ở một tiệm cà phê lúc 3:00 giờ. Đến
6:00 giờ thì chúng tôi dọn đến tiệm ăn Tàu và ngồi ăn uống nói chuyện đời đến gần 10:30 -11:00 giờ
đêm. Nếu mà không bị tiệm đuổi có lẽ sẽ ngồi còn lâu nữa. Buổi họp mặt lúc đầu dự định tổ chức
trong tiệm Vietnam Garden của bạn Vĩnh Trường cùng với buổi chuyện trò với anh em sinh viên du
học Đông Du. Nhưng vì có đám cưới giờ phút chót, ông chủ tiệm phải dọn Đêm Họp Mặt Exryu sang
tiệm ăn Tàu bên cạnh và dời buổi nói chuyện Đông Du sang ngày sau.

Từ trái sang mặt: Lê Tài Hoàng Hải, Nguyễn Mỹ Tuấn, Đỗ Tấn Hồng, Đặng Hữu Thạnh,
Nguyễn Vĩnh Trường. Đặng Tấn Phát chụp hình. Trương Quang Trung về sớm

Anh em bận rộn gọi điện thoại đi Mỹ không tốn tiền bằng đường dây bí mật
cung cấp bởi bạn Trương Quang Trung. Đặng Tấn Phát ngồi bên trái.

Trong khi trò chuyện trò với anh em, tôi ngạc nhiên khám phá là anh em biết rỏ về những tin tức đăng
trên ERCT và Exryu-WW.
Bạn Đỗ Tấn Hồng cho tôi biết là đội banh của anh mặc áo đỏ trong hình có trọng tài quốc tế Đặng
Hữu Thạnh xa xa phía sau là đội Nhật Ngữ Shibuya chứ không phải là đội Nhật Ngữ Yoyogi như tôi
đã viết. Nhưng bạn Hồng đồng ý là Nguyễn Trọng Cảnh đá lậu. Vĩnh Trường tuyên bố là đội Đông Du
thà đá thiếu người chứ không cần viện binh. Vĩnh Trường cho biết là anh không đồng phục mang
máy chụp hình hay quay phim trong hình đội Đông Du là bác Đắc chứ không phải Nguyễn Dũng Tiến.
Đội Đông Du không có đủ đồng phục nên cầu thủ thiệt dở sẽ không được có đồng phục. Trong đội
Đông Du, chỉ có bác Đắc là đúng tiêu chuẩn nầy. Nếu bác Đắc không đồng ý, xin bác liên lạc thẳng
với Vĩnh Trường. Bạn Hồng và tôi không đồng ý là hình của một ủng hộ viên là anh Trần Thành Danh
hay là anh Trần Thành Nhân. Nếu anh Danh hay anh Nhân có đọc bài nầy, xin hai anh cho biết ai
đúng ai sai. Xin đa tạ.
Bạn Hồng than phiền là ba nhà kể chuyện tiếu lâm nổi tiếng Exryu: Lê Ngọc Thành, Trương Quang
Thưởng và Lê Hữu Phước quên chuyện: “ Hội Trưởng Hội Cây Dù”. Từ Tokyo, bạn Hồng gửi đến ba
tiếu lâm gia Exryu-US và ace Exryu Toàn Cầu chuyện tếu sau đây.
Hội Trưởng Hội Cây Dù
Có anh chàng trai trẻ có “cái ấy” dài đến tận đầu gối. Anh rất hãnh diện và tin rằng
không ai dài hơn anh.
Một hôm, anh đến trụ sở của hội Cây Dù để xin làm hội viên. Trong khi ngồi viết đơn gia
nhập, anh khoe với ông gác dan rằng: “Bác ơi, cháu dài tới đầu gối lận. Chắc chẳng
những họ cho cháu vào hội ngay mà con phong cháu làm hội trưởng luôn”
Ông gác dan lẳng lặn cởi áo vá quần ông xuống và trả lời rằng: “ Mày nhìn tao đây! Tao
dài vấn cổ ba vòng mà chỉ được làm gác dan. Ông hội trưởng dài tới nổi ông đánh bi da
không cần cơ đấy. Mày mới tới đâu gối mà nghĩa lý gì. Về đi cha!
Chuyện nầy nghĩ lại cũng có ý như là chuyện “Hai Ông Năm Trứng Dế”. Rằng trong đời nên khiêm
tốn tránh tự cao tự đại. Mình nghĩ mình ngon nhưng sẽ có người khác ngon hơn mình. Chuyện tếu
mà có ý nghĩa...phải không quý bạn?
Bạn Nguyễn Vĩnh Trường kể lại một kỷ niệm mới sang Nhật lần đầu tiên của bạn. Kỷ niệm nầy nghe
vừa rùng rợn vừa vui cười ra nước mắt. Với sự cho phép của bạn Vĩnh Trường, tôi xin ghi lại chuyện
kỷ niệm nầy với tựa đề: “ Quà Từ Việt Nam”
Quà Từ Việt Nam
Chắc quý bạn còn nhớ là khi mình sang Nhật lần đầu tiên, mình thường mang quà cho
những ân nhân đã giúp đỡ lo giấy tờ đi du học cho mình như người bảo đảm, đàn anh
ra phi trường đón hay cho ở tạm và hướng dẫn tìm phòng, v.v.
Bạn Vĩnh Trường có ông anh họ, anh Phan Ngọc Bính sang Nhật trước. Nên Vĩnh
Trường biết rỏ về tục lệ quà cáp nầy. Trước ngày đi, Vĩnh Trường gọi điện thoại anh Bính
và hỏi anh có cần gì hay không. Anh Bính nửa thật nửa giỡn trả lời rằng anh và bạn anh
muốn ăn thịt cầy.
Sáng sớm hôm sau, ngày đi, Vĩnh Trường và gia đình ra chợ Phú Nhuận mua đầy đủ thịt

Quà Từ Việt Nam (tiếp tục)
chó và hai chục chai nước mắm chất đầy trong va li. Vĩnh Trường chỉ còn đủ chỗ trong
va li cho một bộ quần áo và bàn chải đánh răng.
Trên đường bay, nhiều chai nước mắm bị bể hôi thúi cả Haneda. Vĩnh Trường phải vào
WC rửa rái va li và liệng bỏ chai. Vĩnh Trường khệ nệ mang va li nặng qua Quan Thuế.
Chắc nhờ ơn của “The God of Dogs” hay là nhân viên Quan Thuế ngủ rục, Vĩnh Trường
mang được quà cho anh Bính qua khỏi Quan Thuế. Khi Vĩnh Trường ra đến cửa đón thì
đã trễ gần 2 tiếng. Anh Bính và bạn nghĩ là Vĩnh Trường đã trễ máy bay bên nhà nên bỏ
về cư xá Đông Du cho anh em hay là không có tiệc đêm nay.
Có ngờ đâu Vĩnh Trường ra trễ nhưng vẫn có thể lò mò về Đông Du được. Mặc dù
khuya, anh em Đông Du họp lại mừng rở có ăn.
Vĩnh Trường hãnh diện mở va li ra và tất cả mọi người chung quanh kêu lên: “TRỜI
ƠI !!!” trong kinh hoảng . Trong va li có thịt chó thật nhưng thay gì chặt thành miếng nhỏ,
anh em thấy nguyên nửa con chó với hai chân, nửa mình và cái đầu với hai con mắt
nhìn anh em giận dữ. Thay vì chặt ra nhỏ như khi ta mua thịt gà vịt hay thịt heo, Vĩnh
Trường mang theo nguyên nửa con chó không chặt. Hèn gì không có chỗ trong va li để
đựng quần áo.
Bạn Lê tài Hoàng Hải sợ bủn rủn tay chân gần xỉu. Khi hồi tỉnh lại, Hoàng Hải cũng nhào
vào dành ăn thịt chó với anh em.
Mỗi lần ace có ăn thịt chó, xin nhớ kỷ niệm nầy của bạn Nguyễn Vĩnh Trường.

Diện Kiến Với Nhật Hoàng Akihito (31 tháng 1)
Theo dự định chính thức, Nhật Hoàng sẽ tiếp nhận tôi vào ngày 1 tháng 4. Nhưng ngài đổi ý mời tôi
đến gặp ngài sớm hơn gần 2 tháng sẳn dịp tôi đến Tokyo tuần nầy.
Sau khi ăn sáng ở một nhà hàng trước cửa Disney Land Tokyo, bạn Trương Quang Trung đưa tôi
đến cung viện Imperial Paplace. Vì hôm nay là ngày Chủ Nhật, xe hơi bị cấm không được đến gần
cung viện. Bạn Trung phải bỏ tôi xuống ngoài xa. Tôi đi lang thang ngắm cảnh đại lộ và vòng ngoài
thành trước khi nhập viện qua cổng chính Seimon.

Viện
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Hội
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Cổng
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Cầu
Nijubashi.
Nơi được
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ở Nhật.
Phía sau là
Vọng Đài
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núi Phú Sĩ
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Cổng chính
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Tôi nhập thành qua cổng chính Seimon. Vì là buổi
diện kiến không chính thức nên không cần phải điền
giấy tờ gì cả. Chỉ cần qua kiểm soát giống như là vào
phi trường. Máy chụp hình, điện thoại di động, máy
thâu thanh và tất cả máy móc điện tử khác phải bỏ lại
với Văn Phòng An Ninh Hoàng Gia.
Nhật Hoàng Akihito rất mừng rở gặp tôi. Sau những
câu chào hỏi thường lệ, Nhật Hoàng chia xẻ những
tâm tình sau đây:
●

●

●

●

Vào Cung Viện Hoàng Gia
Nhật qua cổng Seimon

Nhật Hoàng có nhiều thì giờ và ở trong cung
viện to lớn nhưng cảm thấy rất tù túng. Ngài đọc
ERCT để giết thì giờ. Sáng đọc ERCT. Trưa đọc
ERCT. Tối trước khi đi ngủ cũng đọc ERCT...7
ngày một tuần.
Nhật Hoàng ca tụng hai bài của BS Nguyễn Ý
Đức “Có Chăng Món Ăn Kích Dục” và “Viagra
Và Đồng Nhóm”. Hai bài nầy đã cải thiện đời
sống già của ngài.
Nhật Hoàng cám ơn anh Trần Thanh Việt và
ace ERCT. Ngài chúc ace ERCT nhiều sức
khoẻ và tài chính để tiếp tục phụng sự cộng
đồng Exryu.
Nhật Hoàng cho biết ngài cũng nghe ace Exryu
tâm tình tranh luận qua Exryu Diễn Đàn . Tôi xin
địa chỉ email của ngài. Nhưng ngày từ chối
không cho vì ngài sợ, là độc giả lậu, Lộc-kun sẽ
đuổi ngài ra khỏi diễn đàn.

Tôi cảm tạ Nhật Hoàng về nhửng thân ý ngài ban cho Exryu. Tôi cho Nhật Hoàng biết là những cảm
ý của ngài về ERCT và Exryu Diễn Đàn cũng là cảm ý của nhiều Exryu nhất là những Exryu lớn đã
về hưu.
Nhật Hoàng mời tôi ăn trưa nhưng tôi phải từ chối vì có hẹn với anh em sinh viên du học Đông Du.
Diện kiến Nhật Hoàng Akihito...Ôi một danh dự không bao giờ quên!!!

Hội Đàm Sinh Viên Du Học Đông Du (31 tháng 1)
Một hay hai tháng một lần, sinh viên du học thuộc nhóm Đông Du, tụ họp lại ở nhà hàng Vietnam
Garden, để trao đổi ý kiến về việc học hành, nghiên cứu, làm lụng. v.v.. Đôi khi, khách từ ngoài được
mời đến để chia xẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội liên lạc cho các em sinh viên.
Bạn Mỹ Tuấn và Vĩnh Trường cho tôi sự hân hạnh tham dự buổi hội đàm kỳ nầy. Tôi rất mong muốn
được gặp các em sinh viên để xem cuộc đời sinh viên du học ngày hôm nay có khác gì cuộc đời
chúng ta 35-40 năm về xưa không.
Trước buổi hội đàm bắt đầu, tôi có dịp tâm tình riêng với một số em. Phần đông các em từ 20 -25
tuổi, bằng tuổi con tôi nhưng tôi không cảm thấy sự khác biệt thế hệ.
Các em cũng bận rộn với sự học hành và đi làm để sống như chúng ta khi xưa. Các em cũng thích đi
bắt mấy cô Nhật và đá banh bằng miệng không thua gì đàn anh.

Giống như đàn anh, sinh viên du học ngày nay rất thích đá banh. Ở vùng Kanto không có đến 12 đội
banh sinh viên và 8 đội Việt Kiều. Ngày xưa mỗi năm có một giải đá banh. Bây giờ mỗi năm có hai
giải. Sau đó, vô địch vùng Kanto và vùng Kansai đấu nhau để quyết định ai là Vô Địch Toàn Nhật.
Tôi rất là ngạc nhiên khi được bảo là đội banh Đông Du chiếm chức Vô Địch Toàn Nhật mấy năm liền
qua. Chúng tôi tranh luận giữa đội Liên Quân năm 1974 và đội Đông Du ngày hôm nay ai mạnh hơn
ai. Các em đề nghị là giải quyết cuộc tranh luận trên sân cỏ. Các em sẽ chấp đội lão tướng 10 trái
trước và sẽ lo xe cứu thương đầy đủ. Tôi cần khoảng 50 cầu thủ đề thay đổi như football Mỹ. Anh
em Exryu nào muốn tham dự, xin cho tôi biết.

Sinh Viên Du Học Đông Du đàm luận

Exryu Nguyễn Mỹ Tuấn nói về tình
hình kinh tế Việt Nam
Buồi hội đàm rất là có tổ chức. Có hội trưởng, có
người điều khiền và ghi chú buổi hội đàm.
Tôi là khách phương xa, nên được hân hạnh lên nói
trước về sự khác biệt trong nền giáo dục và làm việc
giữa Nhật và Mỹ.
Sau đó, Oyama-san, một thương gia thân hữu của
Vĩnh Trường, đến bàn chuyện trao đổi thương mại.
Ông tìm người giúp đỡ ông bán mỹ phẩm vào thị
trường Việt Nam. Ngược lại, ông hứa sẽ giúp đỡ Việt
Nam to xuất cảng quế khô (cinnamon) vào Nhật.
Bạn Mỹ Tuấn thuyết trình về tình hình đầu tư ở Việt
Nam và sau đó còn nhiều tiếc mục thiết đàm khác. Rất
tiếc là tôi phải ra phi trường để bay trở về Đại Hàn nên
phải từ giã sớm.
Tôi thấy các em sinh viên du học ngày hôm nay tiếng
Nhật giỏi giắn, ăn nói khéo léo và từ tốn. Các em làm
việc có tổ chức và quy cách. Các em cho tôi cảm thấy
tình thân hữu lẩn nhau và ý chí phụng sự quê nhà của
các em. Chúc Nam, Tiến(?), Trang, Nhất, Phương và
tất cả nhiều may mắn và thành công!

Oyama-san nói về việc trao đổi
thương mại Việt Nhật

Xin gửi lời ca tụng về sự hướng dẫn của hai sempai
Mỹ Tuấn và Vĩnh Trường cho kohai ngày hôm nay!

Phi Trường Haneda (31 tháng 1)
Tôi bay về Seoul từ phi trường Haneda. Như mọi Exryu, tôi đến Tokyo lần đầu tiên qua phi trường
Haneda vào tháng 2 năm 1971. Trong 4-5 năm ở Nhật, tôi có dịp viếng Haneda nhiều lần. Đón kohai
mới sang. Đưa bạn bỏ Nhật sang du học xứ khác. Đưa đón bạn về nghỉ hè Việt Nam. Hay chính mình
về thăm gia đình mỗi hè...Haneda là nơi nhiều sinh viên du học của mình thời đó đặt bước chân đầu
tiên khi đến Nhật..
Tôi viếng Haneda lần cuối vào tháng 10 năm 1975 khi bay sang Mỹ tị nạn. Sau đó Haneda trở thành
phi trường quốc nội. Và tôi không còn đến Haneda cho đến ngày hôm nay gần hơn 34 năm sau.
Haneda ngày nay lớn và khác hơn ngày xưa nhiều. Ngày nay, Haneda có 3 terminals: 1, 2 và terminal
quốc tế nhỏ nằm trong một góc kẹt.

Sempai đón Kohai ở Haneda xưa.
Trái qua phải: Nghiêm, DH Thạnh, TB Lưỡng,
không nhớ, không nhớ, L. Chấn

Cửa ra Haneda ngày nay. Nhớ ngày xưa,
Exryu mình chạy vô lấy đồ ăn đem ra trước
khi nhân viên quan thuế có dịp kiểm soát

Kiến trúc tân thời của Haneda

Mừng Bạn
Rất nhiều Exryu-Nhật Bản thành công trên nhiều phương diện: học thức, địa vị, tài chính, v.v.. Vì
không liên lạc được nên không thể biết hết. Mà dầu có biết hết cũng không đủ giấy để ghi lại...GS
Waseda, anh Trần Văn Thọ; GS Nagoyadai, anh Bùi Chí Trung; GS quá cố, Nguyễn Văn Chuyển,
anh Tô Bửu Lưỡng, chủ hãng Vitolus, bạn Nguyễn Mỹ Tuấn, chủ hãng consulting firm; thương gia
Nguyễn Vĩnh Trường, đụng đâu ra tiền đó.
Kỳ nầy về Nhật, được gặp hai người bạn sau khi mất liên lạc hơn 35 năm. Sau nhiều giờ tâm sự, tôi
rất hài lòng và hân hạnh được thêm tên hai người bạn nầy vào bản tên những Exryu-Nhật Bản thành
công.
Trước hết là sempai Nguyễn Quý Tề. Sempai Tề học cùng trường Waseda. Anh là một sinh viên thời
đó đã dùng những lý thuyết học từ Thương Học Bộ, Waseda để buôn bán trên thị trường chứng
khoáng Nikkei. Sempai Tề hiện là President của một hãng Đức, Tesa – Beiersdorf. Sempai Tề sẽ về
hưu tháng 3 nầy.

Sempai Nguyễn Quý Tề, 63 tuổi trẻ

Cư xá (mansion) của gia đình sempai Tề

Thuở học trò năm 1974

Trương Quang Trung sang Nhật cuối năm 1969 hay vào đầu năm 1970 nhưng đến năm 1971 thì mới
vào trường Nhật Ngữ Kokusai. Trung về học đại học Shikoku và bặt tin gần 37 năm mới liên lạc với
tôi về chuyện đá banh ngày xưa. Mục đích chính của tôi ghé Tokyo kỳ nầy là để gặp lại ông bạn già
nầy.
Tôi phải nói TQ Trung là một trong những Exryu thành công tài chính nhất. Tôi phải gọi anh là triệu
triệu phú (multi millionaire) tính bằng tiền đô la Mỹ. Bà xã anh Trung là con gái của cựu (quá cố)
Thượng Nghị Sĩ Quốc Hội Nhật. Hai mươi năm trước, anh chị Trung bỏ việc làm tư chức ra lập hãng
riêng chuyên về thiết kế và trang hoàng âm thanh và hình ảnh cho các cuộc triển lãm. Ngày hôm nay,
Audio Visual Rental Saito Co., Ltd là một trong hãng với nhiều khách nhất ở vùng Tokyo.
Tôi ở Tokyo hai đêm ba ngày nhưng không tốn một xu nào. TQ Trung trả hết. Tiền ăn, tiền khách sạn,
tiền giải trí, lại được đưa đi chơi bằng xe BMW 700 series...cái gì TQ Trung cũng lo hết. Thật là chu
đáo và quý cảm. Không cách gì tôi có thể hậu đối lại bằng khi bạn Trung viếng tôi ở San Diego.

Nhà Trương Quang Trung ở đối diện Tokyo Disney Land

Khách của hãng Trung toàn là hãng Nhật. Nhưng đôi khi TQ Trung làm cho
hãng VN với giá rẻ giúp đỡ. Giúp đỡ vì đồng hương hay là vì mấy cô trẻ đẹp?
Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Mỹ Tuấn, Vĩnh Trường và bạn Trương Quang Trung. Chúc các em
sinh viên du học Đông Du nhiều thành công với tương lai rực rỡ.
San Diego, ngày 24 tháng 2 năm 2010
Đặng Hữu Thạnh
Exryu '71

