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Promo 68 chúng ta trưởng thành với nhiều biến chuyển trong quốc nội cũng như nước ngoài, đặc biệt 
tại Pháp. 

- Năm 68 với biến cố Tết Mậu Thân, bắt đầu sự chuyển hướng của chiến tranh càng trở nên dữ 
dội. 

- Năm 68 với Mai 68, nước Pháp bắt đầu chuyển hóa về văn hóa nghệ thuật và xã hội. 

Tại VN trong khi chiến sự càng khốc liệt, phong trào thi ca nhạc càng phát triển mạnh mẽ. Nhũng bài thơ 
tình lãng mạng, ,nhũng bài hát trử tình nồng nàng nói lên tình cảm con nguời giữa thời chiến loạn, tình 
yêu mong manh  và ca tụng cái đẹp cái đau của những mối tình không trọn vẹn. Những bài hát, bài thơ 
có khi đươc phổ nhạc đã thấm vào lòng quần chúng và theo chúng ta suồt một thời tuổi trẻ như Nắng 
Thủy Tinh, Mây Hồng, Bây Giờ Tháng Mấy, Tuổi 13… 

Bên Pháp , xã hội cũng bắt đầu xoay chiều, cởi mở hơn, phóng túng hơn và vui tươi hơn với những ban 
nhac trẻ ra đời với những bài hát thời đại như Et pourtant, Tous les garçons et les filles, Je serai la plus 
belle pour aller danser….và có lẽ các bạn đã vài lần ngân nga. 

Năm 2010, biết bao sóng gió, biết bao thay đổi trong cuộc đời, lập gia đình, xây dựng sự nghiệp  và 
chúng ta lăn vào vòng xoáy của trường đời, miệt mài đến khi bước vào lứa tuổi 60, cái tuổi “cáo lão hồi 
hưu ,” giật mình mới thấy thời gian trôi nhanh quá. Một nhóm các bạn đã thành lập đươc một diễn đàn 
để bạn bè xưa có thể liên lạc lại và “oh Miracle” sợi dây đã được nối kết lại. Một số các bạn đã có dịp 
gặp lại qua những bữa họp mặt như bữa ăn Tân Niên qui tụ được khá đông người, không khí rất vui và 
đầy tình thân ái và sau đó vẫn tiếp tục những buổi họp mặt khác. Lần nào cũng thật là vui, tay bắt mặt 
mừng, kể nhau nghe chuyện ngày xưa, ngày nay, nói năng không gò bó. Vì toàn là người nhà thậm chí 
còn chưởi thề cho sướng miệng. Tuy tóc đã bắt đầu pha sương gió nhưng vẫn nghe mày tao chi tớ loạn 
cả lên. Những bài hát xưa kia nay cũng được đem ra diễn lại, những “kép hát ” 60 kia còn gân hát lên du 
dương không kém thời 18-20, còn có phần đậm đà hơn vì dòng thời gian. 

Thật một niềm vui lờn bạn bè còn có dịp gặp lại vào lứa tuổi này và cũng thấy lòng mình như tươi trẻ lại 
như thời đi học.Mong rằng sợi dây than ái này ngày càng lớn mạnh để chúng ta thêm đuợc một ít 
hương vị ngọt ngào của thời tưổi trẻ. 

Nhân ngày Gala hằng năm của AEJJR vào  06/11/2010, mong các bạn hưởng ứng tham gia đông đảo 
cùng hội ngộ và cùng nhau fêter l’anniversaire 60 năm cuộc đời của chúng ta. 

 

                                                                        Hoàng Xuân Cầm  JJR 68 


