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Sleepless In Seattle

Chương trình Sinh Hoạt Mùa Hè 2010 bắt đầu với Đêm Hội Ngộ vào đêm 10 tháng 9  ở nhà hàng 
Grand Jumbo thuộc thành phố thơ mộng Seattle.  Anh chị em tham dự gọi tên đùa là Đêm Không 
Ngủ Seattle theo tựa của một cuốn phim rất dễ thương đóng bởi Tom Hank và Meg Ryan: Sleepless 
In Seattle.

Trước ngày lên đường, Exryu Nguyễn Tiến Quang gửi đến anh chị em tham dự một lá thư thân tình 
và một bài thơ thật hay. Xin ghi lại dưới đây:

“Không còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ như những người lính  không quân tung cánh “bay trên trời cao”, sẽ 
như những người lính “thuỷ quân lục chiến” “khi thi đi trên bờ`, khi thì đi dưới nước” để làm một cuộc hành 
trình trên mười ngàn dặm về miền Alaska hoang vu:

Nơi đó  hình như có mặt trời
Có rừng có suối có hoa tươi
Bao nhiêu chim lạ bao nhiêu bướm
Không có gì đâu một chuyến tàu…” 

Exryu Nguyễn Anh Tuấn chia xẻ nổi mong đợi ngày khởi hành của anh qua câu thơ sau:

“Dẫu áo thư sinh có bạc màu
Cuối đời lưu lạc vẫn tìm nhau”

“Exryu “đẹp dzai, học dzỏi, con nhà dzàu” Trần Duy Thắng, mặc dù không tham dự được cũng gửi lời 
chúc bạn Exryu thượng lộ bình an:

Thưa các anh chị sung sướng , 
 
Chỉ còn vài ngày nữa thì các anh chị sung sướng lên đường ... tôi thì không tham gia được nhưng có mail nầy 
chúc tất cả lên đường bình an và vui tươi và hạnh phúc ....
 Người yêu cô đơn, 
TDT” 

Phần đông anh chị em tham dự đến từ khắp nơi vào trưa ngày 10. Anh chị em gặp nhau tay bắt mặt 
mừng thân thiết như là người trong gia đình.

Exryu Huỳnh Thiệu  chào đón anh Phụng và 
anh Tuấn bằng cả mồm và tay.

Sau bao năm, 
anh chị gặp 

nhau mừng rở. 
Exryu Nguyễn 
Tiến Quang tay 
nắm chào chị 

Châu (chị 
Exryu Lê Văn 

Phụng) một mặt 
trao  đổi lời 

chào với chị Sa 
(bà xã Exryu LV 

Phụng)



Thức sớm, đường xa lại vào trưa nên ai cũng đói. Hai Exryu Nguyễn Quang Khải và Châu Thị 
Phương Tú ngậm hai ổ bánh mì Ba Lẹ đem từ San Jose ngon lành làm Exryu Vũ Đức Lân thèm chảy 
nước miếng.

Đoàn Exryu tụ tập chuẩn bị  lên xe về 
khách sạn

Exryu Trần Công Khanh từ Ohio đón 
mừng Exryu Tính từ Houston

Ước gì bà Tú chia 
xẻ ổ  bánh mì Ba

 Lẹ thật 
ngon nầy !!!. 
Thèm quá !!!

Mình làm bộ 
không để ý. Hi 

vọng ông Lân đi 
chỗ khác !!!

Bà Tú không 
chịu chia 

bánh mì thì 
ông Khải chia 
cho bạn đói 

đi !!!

No way !!! GO 
AWAY !!!



Đoàn Exryu lên xe bus Chị Thanh Sơn (áo blue tươi) đón bạn 
Exryu ở lobby của khách sạn

Đoàn Exryu làm thủ tục khánh sạn xong khoảng 3:30 trưa. Một số về phòng nghỉ ngơi. Phần đông tụ 
họp ở lobby khách sạn bàn tán chuyện thuở xưa học trò.

Anh chị em nghỉ ngơi chuyện trò ở lobby khách sạn.
Nữ: Chị Tú, nisei, Ngọc, chị Vân, Mợ Tina (bà xã của Exryu NT Quang) 

Nam: Trần Công Khanh, Võ Kim Chuyển, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Quang Khải, Vũ Đức Lân

Khoảng 5:30 PM, anh chị em họp lại chụp hình kỷ niệm và lên xe bus đi dự đêm Hội Ngộ Seattle.

Những hoa hậu áo dài Exryu:
Châu Thị Phương Tú, Trần Vân, 
Đặng Kim Sa (bà xã anh Lê Văn 
Phụng), Phạm Niệm (bà xã Lê 

Hữu Phước), Phương Lan (bà xã 
Lê Văn Dũng), Lan (bà xã Nguyễn 
Tấn Đủ), Cẩm Vân (bà xã Nguyễn 

Anh Tuấn), Thư (bà xã Huỳnh 
Thiệu), Ngô Kim Ngọc, Đặng 

Thanh Hải, Tina (bà xã Nguyễn 
Tiến Quang), Phạm Bính, Kim 
Lan (bà xã Hồ Quốc Vũ), Tuyết 
(thân hữu), Tính, ái nữ của chị 
Tính, Lê Thanh Sơn, Vũ Dương 

(bà xã Vũ Đức Lân).
Hình: Lê Hữu Phước



Bàn ăn của tui. Anh Khải và anh Tuấn bị che mặt, Vũ 
Đức Lân và Lê Huy Trực.

Nói xấu mấy bà trong bàn ăn nhiều nên xin được giấu 
tên quý bà

“Dear All;
 
Cuộc hội ngộ bỏ túi tại Seattle, Alaska Cruise và Vancouver rất thành công.  Đây là nhờ công ơn của gần 60 
Exryu, Sempai, Kohai cùng bạn bè thân hữu vui chơi hết mình.  Những ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò, nhảy đầm, 
tán gẩu thâu đêm .  Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi thấy rất nhiều Exryu chưa bao giờ nhảy nhót trước đây, 
trong chuyến đi nầy đều ra hết ngoài sân nhảy.
....
Tô Khánh Xuân – Exryu Tokai '71”

Exryu và thân 
hữu trên sàn 

nhảy

Đêm Hội Ngộ Seattle được tổ chức tại nhà hàng Grand Jumbo. Phòng tiệc rộng rãi và trang hoàng 
rất hợp với buổi văn nghệ. Đồ ăn ngon đúng như là anh Võ Kim Chuyển quảng cáo. Đặc biệt là có 
món tôm hùm đáng đồng tiền bát gạo. Tiếc là mấy phu nhân bàn của tụi tui ăn quá nên không đủ cho 
những ông chồng hiền lành không giành ăn với vợ như tụi tui.

Chương trình văn nghệ cho Đêm Hội Ngộ 
Seattle được đảm trách bởi ban nhạc nhà 
nghề Saigon Night với hai cô ca sĩ chính Lâm 
Mai Hương và Minh Phụng. Ban nhạc Saigon 
Night là ban nhạc nổi tiếng nhất ở Seattle 
chuyên trình diễn ở những casino. Nhưng vì 
tình bạn với anh Võ Kim Chuyển, ban nhạc đã 
thay đổi chương trình hoạt động để đến giúp 
vui cho Exryu chúng ta.

Ngoài ban nhạc nhà nghề, anh chị Exryu 
chúng ta cũng đóng góp vào chương trình văn 
nghệ. Ban văn nghệ Exryu gồm có những ca 
sĩ nổi tiếng nam bắc Cali nhưng Đăng Đức, 
Thanh Hải, Phương Tú, Đức Lân, Anh Tuấn, 
Phương Lan và Dũng. Exryu Tô Khánh Xuân 
nhớ lại  với một email ngắn gọn nhưng đầy 
đủ. Xin trích lại dưới đây:

Gẩy lưng rồi! 
Please help 

me up!!!

Chị Hòa, vũ nữ 
bất đắc vĩ, với 
ông xã Lê Huy 

Trực
Hình: Lê Hữu 

Phước 

Exryu Vũ Đức Lân và điệu nhảy 1960.
Nhờ bạn bè giúp đỡ đứng lên nên không 

cần gọi 911.
Hình: Lê Hữu Phước



Ca sĩ 
Lâm Mai Hương

Hình: Lê Hữu Phước

Ban nhạc Saigon Night

Ca sĩ 
 Minh Phụng

Ca sĩ 
Exryu 

Phương 
Tú và
Dũng 

Playboy

Đúng theo tựa đề Sleepless in Seattle, anh Võ Kim Chuyển và ban nhạc Saigon Night muốn tiếp tục 
Đêm Hội Ngộ đến 1:00 giờ sáng thay vì 12:00 đêm như đã dự định ban đầu. Ngoài ra, anh Chuyển 
và anh Tiêu An Quốc muốn về khách sạn làm thêm một chầu nhậu rượu mạnh pha sô đa. Tiếc là còn 
phải thức sớm đi tham quan sáng mai và lại lên tàu và vì tuổi già nên anh chị em không thể làm một 
đêm không ngủ được.

Tiệc tan đúng 12 giờ đêm. Lên xe về đến khách sạn khoảng 1:00 giờ. Không biết anh chị em khác thì 
sao, vợ chồng tui vội vã nhập long sàn với mãn nguyện là đã được tham dự một đêm hội ngộ thật 
hay, sống động và ý nghĩa.

Xin cám ơn anh Ngô Duy Cường, Võ Kim Chuyển và Trần Thanh Việt đã tổ chức một đêm hội ngộ 
tuyệt vời nầy.

Một ngày đầu thu 2010 nóng bức,
Đặng Hữu Thạnh
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