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Cuộc Hành Trình đi dự Đại Hội JJR-

MC 68 Bruxelles 2010 
 

 

 

 

                                               Tác gỉa :  Hoàng Xuân Cầm  JJR 68             
____________________________________________________________________________ 

 

 
Gần đến ngày tham dự Đại Hội anh em Paris bên này cảm thấy lo lắng dù đã dự định sẽ đóng 
góp một chút văn nghệ giúp vui mà vẫn chưa thấy xúc tiến gì cả. Đành lên tiếng kêu gọi anh 
em định ngày giờ địa điểm để tập dợt chứ nói khơi khơi chẳng đi vào đâu. May thay gần giờ 
cuối anh bạn Phạm Ngọc Ẩn và Nam Trân cho mượn nhà, còn dợt cho hát nữa, các bạn đã 
đến tham dự đông đảo. Được vui nữa, còn có thêm các bạn bên Mỹ (Dacco, Tuyết Vân, 
Nguyễn Ngọc Chương, Hà), các bạn bên Thụy Sỹ (Trần Hoàng Châu, Cẩm Hằng). Ban hợp 

Ca "Cây Nhà Lá Vườn" đã thành hình ! Vì thời gian 
quá gấp rút nên tập dợt như vậy là đã quá cỡ "thợ 
mộc" rồi ! 
 
Sáng hôm 14/8 khởi hành thật sớm, có nhóm thì đã đi 
trước một ngày (Trần Thiệu Đức, Phạm Ngọc Ẩn, 
Trần Hoàng Châu, Anh Mai …). Ra đi vào một ngày 
trời xanh mây trắng lòng thấy nhẹ nhàng thanh thản. 
Vào trưa đến Bruxelles, chúng tôi ghé qua khách  sạn, 
để đồ và trực chỉ 
đến nhà Trần 
Viết Tước ăn 
cơm như đã dự 
định. Đến ngay 
nhà thấy trước 
nhà bản đề 
"Maître Feng 
Shuỉ". Lạ quá 
nhưng đây đúng 
thật là nhà  
Tước. Chủ nhân 

ra tiếp đón ân cần, tay bắt mặt mừng dẫn vào, dĩ nhiên 
nhà trang trí theo kiểu nghệ sĩ vì Tước cũng là một họa 
sĩ tài hoa, và cũng rất  Feng Shui. Trong vườn  có bồn 
nước phun nhè nhẹ, với những  bưỡc đi hài hoà lả lướt 
vừa đẹp mắt, rất hợp Phong Thủy. 
 
Sau đó về khách sạn không kịp nghỉ ngơi là ra thăm La 
Grand-Place  của Bruxelles, với những tấm thảm hoa rất 
rực rỡ lộng lẫy. Chúng tôi vì ai cũng nghe có tượng Nam 
nhân đứng tè nên tò mò ra thăm.bKhông ngờ chỉ là một 
chú bé, bé tẹo tèo teo nên các bà không cảm thấy thích 
thú lắm vì "quá bé"! Trở lại khách sạn chúng tôi chuẩn bị đi Đại Hội , nhờ GPS hướng dẫn nên 
đến ngay địa điểm. 
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Đại Hội diễn ra trong bầu không khí thật vui, bạn bè gặp nhau có người 5, 10 năm chưa gặp 
lại, có người đến cả hơn 40 năm ! Chúng tôi được các bạn trong ban tổ chức ra đón tiếp, đưa 
vào bàn đã sắp sẵn . Bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu kỷ niệm nhắc lại, tưởng chừng nói 
chẳng bao giờ hết được. Đai Hội bắt đầu với những lời chào đón của các bạn Lê Hữu Đào, 

Tràn Viết Thụy, 
Lương Thế 
Thành, Thang Kai 
Lin. Chúng tôi 
được anh Đào 
mời lên nói vài lời. 
Nhân dịp chúng 
tôi đã trao lại một 
tí quà lưu niệm 
cho các đại diện 
mỗi nước, Lương 
Thế Thành (Bỉ), 
Chương Còm 
(Mỹ), Bửu Việt 
(Gia Nã Đại), Trần 
Hoàng Châu 
(Thụy Sỹ), Thục 
Quyên (Đức). 
Sau bữa cơm 

thịnh soạn, toàn thể hội trường đã mừng sinh nhật 60 năm của Promo 68 với một cái bánh 
"ga tô" Anniversaire thật to, thật đẹp và  những ly Champagne rất ngon, đầy thân tình. 
 
Phần văn nghệ với những bản nhạc thời còn đi học như trở về với ngày xưa. Rồi cũng đến 
lượt phần ban hợp ca "Cây Nhà Lá Vườn" phải lên sân khấu. "Phóng lao đàng phải theo lao !" 
chúng tôi thu hết cam đảm bước lên sân khấu. Có lẽ vì dợt chưa kỹ lắm, một phần vì xúc 
động nên các bạn hát 
loạn lên, mạnh ai nấy 
hát như chưa bao giờ 
được hát " Sài Gòn 
Cứ Cứ Đẹp Đẹp Lắm 
…", " Người từ 
phương Bắc đã qua 
dòng sông … Ờ ờ ơ 
…" (Chương Còm) 
rất vui nhộn với tiếng 
gáy Ờ ờ ơ !!! Ban 
Hợp Ca đã hoàn 
thành sứ mạng một 
cách "vẻ vang". 
 
Ngày hôm sau trời 
mưa, chúng tôi ghé 
qua Waterloo, đến 
sớm quá, nhà hàng frites nổi tiếng, tiệm chưa mở, vì chúng tôi muốn thử mùi vị thật của frites 
belges, hôm trước đã thử frites Bruxelles do mấy ông "Rệp" làm , không ngon lắm.  
 
Làm một vòng đi đến tượng đài Napoléon, nhìn lên đồi cao là tượng "Lion de Waterloo", sừng 
sững thật oai nghiêm. 
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Trưa như đã hẹn 
chúng tôi đến nhà 
Kai Lin, chủ nhân 
ra nồng nhiệt đón 
tiếp, và nữ chử 
nhân khoản đãi 
thật hậu hỉ, toàn 
những món ăn 
đầy hương vị, 
bánh cay, xôi mặn 
nấu kiểu tàu, 
bánh khúc, paté 
chaud, gỏi …còn 
thêm barbecue 
…vô số đồ ăn hấp 
dẫn khác. 
 
Chúng tôi ra về 
dưới cơn mưa 
tầm tã nhưng lòng 
thấy ấm áp trước tấm chân tình của các bạn Bỉ đã dành cho chúng tôi. 
 
Cám ơn các anh em bên Bỉ rất nhiều đã tổ chức Đai Hội JJR-MC 68 này để chúng ta được 
một ngày hội ngộ khó quên. 

 

 
Hoàng Xuân Cầm 

17 tháng 8 năm 2010 

 

 

 

 


