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DẠ HỘI TÌNH THƯƠNG VANCOUVER  

LẦN IV 

8 THÁNG 9 NĂM 2018, tường thuật của Nguyễn Duy Sỹ (cvk64) 

 

“Trở về quá khứ, phút giây chạnh lòng” 

Cách nay 24 tháng, năm 2016 người viết đến Vancouver sau Dạ Hội hai ngày, Chúa chưa cho 
tham dự, tiếc hùi hụi. Có người nói vui, DS qua Văng Cu đếm tiền dùm bok Thân. Đúng là ai 
đó có cặp mắt xuyên thế giới như thầy bói Lăng Ông, mãi tận Việt Nam mà cũng mò đóan là Dạ 
Hội thành công. 

Lần đó, bok Thân an ủi bằng cách lái xe ra tận hô teo đón hai vợ chồng về uống vang, cũng bớt 
tủi. Rồi còn đưa lên nhà xứ “chuyên viên” rượu đỏ : bok Tiến. Đẹp trai cỡ bok Thân. Dân choa, 
thuộc chủng viện Lê Bảo Tịnh, Banmethuot, cùng khu vực Surrey. Đến đây, lần đầu tiên nghe 
cái từ “Cha Già”. Giật mình:” cha Thân sau mình hai lớp, đã được gọi là già, mình cũng “già” 
rồi sao ?! Lúc đầu mới nghe, người viết cũng tự ái dùm cho Bok Thân. 
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Đừng mơ, DS !! Sao lại đừng mơ? Ai đời lại mơ được già ! 

Vì, trong phạm vi địa phận Vinh (gồm 3 tỉnh: Nghệ Tịnh Bình, dân choa không cần dấu ngã: Sỵ 
thay vì Sỹ), để tỏ lòng tôn kính các cha có nghĩa tử làm linh mục, giáo dân xưng tụng các ngài 
là “Cha Già” (như cha già Bảy CVK 63, con là bok Khôi). Bok Thân tuyệt tự, không con làm 
linh mục mà được chức danh nầy là ứng nghiệm lời cha Thắng 67:”Cha Thân chưa hề biết làm 
mất lòng ai !”. Danh xưng nầy, như virus cúm gà, lây ra cả tỉnh British Columbia, đúng hơn là 
tuốt tuồn tuột trọn nước Gia Nã Đại, có khi còn nhiễm sang “Lục đia mới” (New Continent). 4 
đêm Tình thương, kết quả nối liền kết quả, cũng nhờ vào cái “từ”, thuở ban đầu ai nghe cũng dễ 
tự ái nầy. Trừ Đương sự. 

Xưa học Việt Văn cha Thiệp (RIP) bày cho ba cách nhập đề: trực khởi là huyệch tẹc ngay, như 
dân Nam kỳ quốc, Việt Nam. Lung khởi là lò mò vòng quanh, rào trước đón sau. Cách thứ ba, 
cha Giáo lấy lại mất tiêu, quên rồi. Hình như là quy nạp. 

Nay mới vào thân bài 

Phần I: Râu Ria 

Vancouver, nơi đáng sống nhất thế giới. Lời quảng cáo của cha Già hay là cái gì khác, đã gom 
anh chị em CVK từ khắp thế giới về đây quậy nổ. 

Lòng vòng xa nhất là bok Guru Hà Thanh Hải. Phi thân từ Sydney về Saigon, lên tận Kontum 
quảng cáo Cao Thượng coffee. Đến Nam Cali nhập đòan, bay qua xứ Boeing. Rồi cùng by car 
với local CVK đến Văng Cu. Túm lại, Cụ Guru thân đá dặm trường, cụ thở không khí Nam cực, 
Châu Đại dương, vùng Nhiệt đới An Nam. Rồi tiếp tục vượt sóng qua Mỹ. Múi giờ liên tục thay 
đổi, nhưng lòng người vẫn không đổi thay. Cuối cùng Cụ mới bật mí là qua để học lóm bok 
Thân, cuối năm copy một cái y chang bên Úc. Theo ý “Học trò cụ Thân” là choa mời kiểu 
combo: “vé máy bay”, nơi ăn chốn ngủ, tất tần tật. Đứa mô muốn đi câu cá, ta đưa đi. Nhưng 
trước khi đặt bàn tọa xuống ghế nệm xe hơi thì lo mà kiểm tra coi chừng dính thẻo lưỡi câu!!  
Có người đã bị vướng vào váy, báo hại cụ phải lò mò gỡ mãi mới ra. Poor Cụ. Cái tội mê…. cá. 

Cũng phim Hàn nhiều tập là hai Bok xuất thân từ Kontum: bok Phó KMF Francois và bok 
Khôi. Như Moises xưa lòng vòng sa mạc Sinai, hai ngài luẩn quẩn 18 tiếng trên các tầng mây 
mới tới được Seattle, thuê xe lái lên phía bắc. Đành phải làm hai lữ khách đến phố hội cuối 
cùng, khi anh em đã ngà ngà say tối 7/9. 

Xông đất Văng cu đầu tiên là Tolileo (Tony Nail Hữu) và cha Tĩnh, dòng Lazarit, gốc CVK 69, 
ngày 5/9/2018. Tính già hóa non. Tolileo là dân kinh tế hay so đo thiệt hơn, tiết kiệm tiền gởi 
Cố Cao. Mua phải China “E nặng ẹ” chờ mấy tiếng đồng hồ ở Bắc Kinh, ăn tô mì tôm cả trăm 
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đola. Rồi Leo cũng đến được Văng cu, nhờ động cơ máy bay không “mát zề in Tung Cuốc”! 
Tội nghiệp chiếc xe tiểu thư của cha xứ Bernadette, chẳng những phải cõng valises đồ giám đốc 
trường “nail cuốc tế”, mà còn phải đèo thêm 50 kg café Cố Cao. 

Rồi vợ chồng Cu Sỹ, đến ngày hôm sau. Bok Già lại lụm khụm đi đón. Cũng phải mất hàng 
tiếng đồng hồ, do lần đầu khai hải quan online. Chờ lấy hành lý. Bok Thân sốt ruột, phái sứ giả 
Tolileo vào kiểm tra tình hình chậm chạp. Chờ mãi không thấy carton mình ở đâu cả?! Vớ một 
nhân viên Vancouverien hỏi. Ai dè thùng carton oversize phải lấy ở belt khác. Mô Phật! Rõ 
“nhà quê” ra tỉnh. 

Tưởng được chung xe từ Airport về với Đức Ông, ai dè ngài mua phải Delay Air. Tiếc một dịp 
nổ với pháo Gò Vấp. Đêm đó Tolileo và Bok Hà Lan không ngủ, nằm chờ vị Đại diện duy nhất 
đến từ Châu Âu. 

Sáng Bảy Tây (7/9), trời mưa, cha Già lái xe qua hô teo đón về ăn sáng. Vừa ló mặt ngấp nghé 
nhà xứ đã thấy Thầy Lang Phương Tây ngồi chờ, để cùng ăn cho vui.  

Cám ơn “Old Father” đã booked cho vợ chồng Cu Sỹ Motel Cinq Star gần đó để cuốc bộ hàng 
ngày qua nhà xứ cơm nước, café. Đỡ tốn. Nổ với bok Khôi:”lần đầu tiên vợ chồng mình được ở 
Motel Five Etoiles. Bok trả lời sao mà “lạ” thế, sao mà “kỳ” thế?! Không tin; lần sau các vị cứ 
thử xem, không phải Năm Sao, cha Già Thân sẽ hòan tiền.  

DS ngộ triết lý qua đêm ở Motel từ Cu 6 Cam 70: chỉ cần chỗ tắm rửa, ngã lưng. Đi cả ngày, 10 
sao thì cũng zậy thôi. Phí tiền. Right. Đúng như rứa !   

Âm thầm và lặng lẽ, không hăm he đến phố hội hàng tháng trước như Tolileo và DS. Một liều 
ba bảy cũng liều. Ai tin thì sẽ được, ai gõ Ta sẽ mở cho. Vouloir c’est pouvoir. Hai vị liều mua 
vé máy bay trước khi visa Canada được chấp thuận. Rồi Mẹ Măng Đen cũng đưa rồng Pacifique 
tới phi trường Tân Sân Nhất đón bok Kon H’ring 65 và anh Mỹ 66 đến Văng cu cuối ngày 7/9. 

Khuôn viên nhà xứ đang tứ bề yên lặng, nghe cả tiếng ruồi bay, bỗng ồn ào náo nhiệt. Thì ra 
đòan Nam Cali đến. Dẫn đầu là giám đốc công ty Cophabida (Công ty pháo Bình Đà) Lý 58-60, 
dắt theo phu nhơn. Vợ chồng xuôi gia Minh-Ngải 58, vợ chồng B 52 Trương Trọng Ái 61, vợ 
chồng ca sĩ Đức Tuấn 63. 

Lớp 67: đại gia vùng trời thủ đô Quang-Hương, anh chị Trung, anh chị Đức. 

Cặp đôi hòan hảo kiêm Tân Tổng thư ký KMF Lan-Thành 69.   

Anh chi Phong, KMF, cảm tình viên Đức Ông Thắng. 

Râm ran rằng tân tổng thư ký trao trọng trách cho Giám đốc “Fire Work” hô hào động viên anh 
em Nam Cali tham dự phố hội càng đông càng hay. Vì, GĐ nghe lóang thóang, càng nhiều 
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CVK tham dự sẽ càng truyền nhiều lửa ồn ào náo nhiệt, hâm nóng bầu nhiệt huyết đóng góp 
quên mình của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Mà đúng như rứa, theo Bok chủ nhà, chưa 
năm nào lực lương CVK hùng hậu như năm nay. Sáu cha nhà thờ, 14 cha nội, kéo theo 11 Nhà 
tôi.  

Chỉ anh chị Cường- Mai CVK 68, CVK Văng Cu duy nhất là chủ nhà, hiền khô, lạc lõng trong 
ồn áo náo nhiệt của CVK Wet Min Tờ. 

Cụ Thân không nhắc thì quên mất tiêu sự hiện diện đáng trân trọng cháu Khổng Tử. KMF 
Khổng Văn Phát, một pianist cùng sinh họat Đắc lộ với nhạc sĩ Hải Vân choa. Can đảm, một 
mình một ngựa vượt biên qua phố hội Văng Cu từ Bellingham,WA. Chưa vắng mặt năm nào. 
Hoan hô Anh một Phát. 

 

Dinner nháp tại hội trường nhà xứ với cua Victoria, mực nướng, tôm hấp,…kể không xiết, beer, 
rượu, …do các mạnh thường quân Văng Cu Vơ, Xơ Rây (Surrey) quảng đại đài thọ và chế biến.  
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Bà Kim và Tolileo bon chen quảng cáo café Cố Cao. 

                              

Vừa ăn nhậu vừa thưởng thức văn nghệ cây nhà lá vườn. 
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“Đức Tuấn 63” 

Đàn sĩ Nguyễn Văn Lý, học trò cưng cha Quỳnh những năm 60 lả lướt đệm theo ca sĩ không 
cần nhạc bản. 

Nhiều ca lẻ (không phải ca sỉ) tham gia, đặc biệt là cặp Hot đỉnh Bolero, kiêm danh hài “lộn 
chốn, lộn phòng” CVK Orange County Quang-Hương: diễu hay, ca giỏi. Theo kinh nghiệm của 
giám khảo không chuyên DS, thì rủi mà tham gia thi hát với Ngọc Lễ - Phương Thảo, chắc chắn 
sẽ về nhì ! 
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Rồi cặp song ca Đức-Lan cũng không thua kém. 

                        

Bok Guru với “Bước chân trần”                                         “ Cặp đôi ca sĩ 67” 
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Ca trưởng bất đắc dĩ Đức Ông chờ các đấng ngà ngà mới tập hát nháp. Hy vọng rượu vào lời ca 
sẽ hay. “Những Nẻo Đường Việt Nam và Vó Câu Muôn Dặm”. Hai bài hát quen thuộc đã cùng 
sóng đôi với tuổi thơ CVK thập niên 50 và 60 thế kỷ trước, trong các dịp văn nghệ, Trung thu, 
tết nguyên đán,….  

Vậy mà, trừ ca sĩ Đức Tuấn, đàn sĩ Văn Lý và mấy Cụ…còn lại đều “tốd” (chữ dốt viết theo 
phong cách cha BT Alexis) nhạc. Hát đủ thứ cung điệu, nghỉ dừng bất tử. Tâm sự lo âu nầy với 
một CVK già kinh nghiệm, người an ủi:”DS đừng lo, thực khách họ lo ăn nhậu, không chú ý 
lắng nghe ta hát đâu?!” Ý kiến hay. 

Sau phần lễ, bok Phó Oklahoma chuyển kênh qua phần hội. 

Phát pháo đầu tiên là cư dân Nam bán cầu:”Choa qua đây không phải chỉ để ủng hộ tình thần cụ 
Thân không đâu nha. Choa dòm ngó, học lóm”. Mọi người đều thông suốt : “Qua Văng cu - rồi 
- về - mần tại Guru !” Vần điệu hơn cả thơ Nhà Đường. Hai trong một. Rồi Cụ Guru hứng tình 
hát tặng buổi nháp bài “Vết chân trần” đầy cảm xúc. Bài hát diễn tả tâm sự của người con nhạc 
sĩ Dân tộc Tây Nguyên nói về người cha thân yêu đã khuất.  

Cụ Phó giới thiệu tân Tổng thư ký KMF, thay PHS đang chữa bệnh, CVK Thành 69. Cặp đôi 
hòan hảo nầy không xa lạ. Năm 2015, DS đã giúp đưa phong bì quà “nằng nặng” gởi về VN, 
destination là Đức Alô. DS nhờ cụ Lý 58 trao tận tay Đức Thầy, nhưng phán lộn tên người gởi. 
But, no star where. Miễn là quà về chính chủ. 
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Cuối cùng rồi Đức Ông cũng duyệt, cho về nghỉ lấy sức, sau nhiều chặng băng băng xa lộ, vượt  
chín từng mây, bay về, để có buổi hội ngộ ấm tình, hiếm hoi nầy.  
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Sáng hôm sau ngày 8 tháng 9, các đại gia Quận Cam, ồn ào náo nhiệt đổ bộ về nhà xứ 
Bernadette từ khách sạn sang trọng nhất Vancouver, trên ba chiếc xe van mướn từ Nhà máy 
“Skyraider” Boeing.  

Local Bok đề nghi:”Ai nhậu thì ở nhà nhậu, bia rượu, mồi màng, đặc biệt là mì tôm không 
thiếu!”. Khổ thân các bà Mẹ CVK, lại một phen vào bếp. Cái nhà bếp ngày thường im như thóc, 
chỉ dành cho hai người: một cụ Cá Gỗ, một cụ Cà Ri. Nay phục vụ cho gần ba chục mạng sành 
ăn, sành uống, thêm cái tội sành nổ. Một nồi cơm điện, công xuất nửa lon gạo họat động không 
ngừng nghỉ. Í a, í ới:”Cụ Thân ơi, xài “Mai cồ way” làm sao hè?! Máy rửa chén sao no work?! 
Thôi rồi Tolileo ơi:” Bồn rửa ngẹt rồi, nước tràn lênh láng!! “Ai lấy Nước mắm rồi ?! “Đường ở 
đâu? Cụ ơi !!” Như cái chợ 30 tết. Nhưng sao mà lại ngon, ngon hơn cả tửu lầu quận 5 Sàigòn. 
Chén đĩa, đũa muỗng, xiên nỉa,.. không đủ, thôi thì lắm phách. Anh thì xơi cơm trong cái tượng 
đựng canh. Kẻ vét mì tôm trên cái đĩa Cáo mời Cò (ngụ ngôn La Fontaine). Đủ kiểu. Đủ mốt. 
Tiếc là không có cha Simonet để dựng thành phim. 
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Ngược lại với bom nổ, đạn văng, Đức Ông Giuse âm thầm gom điện viba từ trời, chữa bệnh hết 
người nầy tới người khác. Tolileo tiếc hùi hụi là không thu được xu thù lao nào của Thầy cho 
Cố Cao.  

 

Nhóm còn lại lên hai xe do bok Khôi và Đức Cali tình nguyện làm tài xế đưa đi khám phá 3 
điểm do Chủ tiệc đề nghị: 

Elisabeth Queen Park - Fly Over Canada (xem phim 3 D over Canada) - Stanley Park (sát biển). 

May mà giám đốc Pháo Bình Đà và Kho đạn Long Bình đôi đàng hai ngã. Kẻ mê nhậu, người 
mê coi. Nếu không thì 911 đã phải hụ còi chạy tới Bernadette Church can thiệp. 



 14 

 

“Chụp hình lưu niệm tại Công viên Elisabeth Queen” 
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“Cảnh đẹp Elisabeth Queen Park” 

 

 

“Fly Over Canada” 
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“Ven biển sát Công viên Stanley” 

Do mê coi, ngán đồ ăn Tây, DS đề nghị hai Bok Kontum, rán nhịn về nhà xứ ăn mì tôm. Báo 
hại, bok Khôi đói run:”Anh Sỹ ơi, điện order Tolileo 4 tô mì gấp, em đói lắm rồi !!”. 

Hẹn 6 h chiều tập trung tại nhà xứ để cùng đến Pink Pearl Restaurant khai Hội Tình Thương. 
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Phần II: Nội dung 

 

Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, ba yếu tố tạo nên sự thành công trong hầu như mọi lãnh vực. 
Napoleon và sau nầy là Hitler thua trận ở Nga, vì  không tiên liệu được mùa đông khắc nghiệt  
nơi đây. Chiến lược gia quân sự hay kinh tế, đều thuộc nằm lòng nguyên lý cơ bản nầy. Thế 
nhưng, Trời có hợp lòng người. Kỹ thuật như nước Mỹ, văn minh như Hoa Kỳ, ngạo mạn với 
thế giới như Hợp Chủng Quốc, còn phải cúi đầu:”In God we trust”. 
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Chắc chắn cha Già Thân đã “In God” từ hai năm trước để chọn ra được buổi tối thứ Bảy 
8/9/2018 đẹp trời: Chớm Thu-Cuối Hạ. Mưa lất phất bay, đuổi cái nóng hè dai dẳng, khó chịu. 
Vùng trời Văng cu vơ đang rộn ràng đón Thu sang. 

 



 20 

“Con nai vàng ngơ ngác, 

Đạp trên lá vàng rơi” 

Bok Già Thân bật mí: thời điểm nầy, các đại gia mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tình 
nguyện viên đã quay về nhà sau ba tháng hè biệt xứ.  

Hơn thế nữa. Đất trời đang giao mùa. Tâm hồn còn khoan khóai, chất “lãng mạn”, “galanterie”, 
niềm hạnh phúc, từ những danh lam thắng cảnh chưa phai mờ. Các đức ông chồng, những bà vợ 
chưa va đầu với thực tế tại cơ quan, chốn văn phòng,… Chủ gia đình còn đủ uy tín nhỏ to xin 
vợ mở hầu bao.  

Tuyệt: “Nhất lé, nhì Già! Thứ ba mới tới lùn” 

Cái ngày mà CVK tòan cầu mong ngóng, đợi chờ. Kẻ kế họach, chương trình. Người vắt óc, gò 
lưng tìm thêm nguồn thu, với hy vọng:  

- sách vở đủ xài,  

- bình mực đủ viết, 

- cơm ăn chớm no,  

- áo mặc vừa lành, 

- sơ cứu nguy nan, tàm tạm giảm nhức, 

- nơi trọ bớt giột,  

- thóat cảnh tứ bề lộng gió, 

- người cùi đỡ đau (300$/bệnh nhân/năm), 

- trẻ mồ côi lon ton đạp xe (100$/chiếc) đi, kiếm thêm vài con chữ (300$/em/năm), 

- còn nhiều gạch đầu dòng, đầu dòng, đầu dòng, …. 

“Anh ơi đông lại về, trời hôm nay lạnh lắm !!!” 

Xin vòng tay nối tiếp vòng tay xoa dịu cơn đau; góp sức làm vơi nỗi cơ hàn, phiền muộn hiện 
diện khắp núi rừng Tây nguyên, Việt Nam.  
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“Hai bức Last Supper trị giá 25 xe đạp” 

 

“Nhóm tình nguyên viên” 
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N.B: DS lén chụp nhanh, trước khi họ phản đối: khiêm nhu quá!!!. 

Mãi 19h hơn Dạ Hội mới bắt đầu, vậy mà Đức Ông, Linh mục chủ nhà, các CVK đại diện…. đã  
có mặt sớm, sắp giàn chào danh dự hai bên, từ cửa vào; thay mặt bà con thượng nghèo Kontum 
tỏ lòng tri ân đến quý vị ân nhân xa gần, đến ủng hộ. 

Vợ chồng DS vừa chìa cặp vé, một tình nguyện viên, trẻ đẹp, duyên dáng, thướt tha trong tà áo 
dài, hướng dẫn thực khách đến tận bàn số 31, chỉ còn hai chỗ trống, bên cạnh Ngòi nổ 58-60. 
Khen ai mà khéo sắp. 

6h45 pm, DS lòng vòng khán phòng. 53bàn x 10 khách không còn chỗ trống. Chỉ lố nhố những 
tình nguyện viên, sắp xếp ổn định chỗ ngồi và tiếp tân làm việc.  

Nhà hàng nhượng quyền “bán nước” cho chủ tiệc. Giá ngất ngưởng: bia 100 000 VND/chai; 
vang đỏ 600 000VND/chai. Vậy mà hàng giao không kịp. Dân sales nghiệp dư tóat cả mồ hôi 
hột. Đại gia giám đốc Cophabida 58-60, hào phóng, đầy kinh nghiệm, thủ 4 chai vang, hai chai 
rượu (tất nhiên là dấu gầm bàn) từ nhà xứ cụ Thân, vẫn ngoan ngõan móc tiền mua nước đãi 
anh em cùng bàn. Để rồi, sẽ “thừa gió bẻ măng”. 

Đúng 7 giờ tối cô Hiền, tình nguyện viên, giúp làm MC giới thiệu cha Già lên tuyên bố lý do và 
khai tiệc.  
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Đức Ông sơ lược lý do thành lập, cơ cấu tổ chức, mục tiêu theo đuổi của Hội Ái hữu Truyền 
giáo Kontum (KMF).  

 

Bok Phó Tâm trình bày ngắn gọn các chương trình, kế họach dự án, đối tượng cần tài trợ, nuôi 
dưỡng hàng năm và đặc biệt là điểm nhấn 2018 - 2019.  

Giới thiệu nhân sự, ban điều hành Hội KMF tòan cầu.  

Và cha Phó chủ tịch nhấn mạnh, quý vị ân nhân an tâm một điều, các đồng tiền mồ hôi, nước 
mắt của Quý vị sẽ đến thẳng Kontum, đúng người, đúng việc.  
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Sự có mặt của các Ngài, sự hiện diện của anh chị em CVK từ bốn phương trời, chẳng những là 
nguồn động viên, tiếp sức cho cha Già, mà còn truyền sức mạnh từ Chúa Thánh thần, thổi thêm 
niềm tin vào các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các nhóm tình nguyện.  

Rất nhiều vị ân nhân chưa hề đặt chân đến, chưa từng tận mục sở thị đối tượng mình hằng bảo 
bọc, giúp đỡ; nhưng vững niềm tin : “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát đã cho uống; Ta rách 
cho mặc; Ta bệnh tật cho thuốc men; Ta buồn phiền đã ủi an !”  

Hay thực tế hơn, nhẹ nhàng hơn, họ đến Dạ hội, móc hầu bao, với mục đích bù đắp nỗi băn 
khoăn thao thức, nhọc nhằn sớm khuya của cha Già mến yêu.  

“In God we trust” 

Rồi xen lẫn trong tiếng hát, lời ca là những buổi đấu giá rượu, những chai rượu do nghĩa tình 
gởi tặng, giá gấp hàng nhiều lần so với thực tế. Vậy mà họ giành nhau sở hữu. Có khi lại đem 
về cất giữ, lần sau tặng tiếp. Hay chỉ đơn giản nghĩ suy uống chung rượu chẳng những ấm lòng 
mình mà còn ấm thân em bé xa xôi, đâu đâu bên xứ Việt.  
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Ca sĩ Đôn Hồ xuất hiện, không khí khán phòng sôi động hẳn. Nịnh đầm các ông bà mộ đạo 
bằng khúc nhạc thánh ca về Mẹ: “Năm xưa trên cây sồi”. Đúng là ca sĩ, họ hát cái gì cũng hay. 

Rồi những khúc nhạc sôi động kéo giá rượu lên cao ngất trần nhà. Đôn Hồ nhiệt tình, khuấy bầu  
khí vui nhộn hẳn lên bằng cách vừa hát vừa chạy rao bán. Người loắt choắt, lọt thỏm giữa rừng 
bàn tiệc. Nếu Đôn Hồ không cất tiếng ca, không nhảy nai di chuyển, không mặc những bộ cánh 
sặc sỡ, dễ thương, thì khó mà đóan anh đang ở đâu? Những bàn tay giơ lên 500-800-1000-1200 
-1500, hòng sở hữu chai rượu quá đỗi bình thường, nếu như mua ở tiệm. Có lẽ họ muốn lưu giữ 
làm kỷ niệm. Thực tế không ngoa, rượu bên Tây, bên Mỹ ê hề, chỉ thiếu người đối ẩm.  

Để thay đổi không khí, hai Bok nhà mình, Đức Ông và cha Già đích thân đến từng bàn tiệc tặng 
đĩa CD “Túi Khôn’. Một lần nữa thể hiện lòng tri ân với thực khách. 

            

Cái CD do Đức Ông, chủ tịch KMF và Hội Từ thiện Hồng ân đã âm thầm thực hiện. 

Rồi, cha Già nhảy lên sân khấu:” Hồi nãy tôi nghe có người nói tôi mặc chiếc gilet thượng này 
đẹp trai ! Vậy ai mua tôi bán?!”  

- Bao nhiệu?  

- 45$  

- Lỗ vốn.  
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-Vậy: 500!!  

Vừa dứt từ 500, hai nhà hảo tâm nhanh nhẹn nhảy lên lột ngay tại chỗ.  

Bok la làng:” Bán áo, chứ không bán Thân đâu nghen !!” Giữa tiếng reo hò vui nhộn.  

 

“Lột áo” 

Không còn gì bán, Đôn Hồ nghĩ ra cách vừa hát vừa rao bán mình:”Ai chụp với Đôn, Đôn thu 
tiền !!” Một tay cầm micro, một tay cầm rổ, đắt sô, chạy lòng vòng, mệt nghỉ. 
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Tolileo bon chen lên sân khấu quảng cáo café Cao Thượng. Ca bài ca con cá: organic, không 
hóa chất, chính hiệu nai vàng CVK. Tiền lời chạy thẳng về Kontum. 20$/bao nửa kg. 

-  Tôi 2ký 

-  Tôi 5 ký,… 

Tolileo khôn ngoan:”Xin quý vị ngồi yên chỗ, chúng tôi phục vụ tận nơi”.  

Chẳng những là 50 kg mang theo. Quà Anh Võ gởi cho cha Tiến, bán luôn. Cafe bok Thân mua 
để dành uống cũng không còn . Có người còn hứa hẹn bao tiêu, phân phối khắp Canada. 

Khỏang 22h30, 8 bàn vip gần sân khấu phải nhường chỗ cho đêm Dạ Vũ. Nam, phụ, lão, ấu, 
dập dìu, đua nhau ra sàn nhảy. Lãng mạn. Sôi động. Tình tứ. Nghe đâu mãi đến 1 giờ sáng hôm 
sau mới tàn tiệc. Đôn Hồ và Ban Tổ chức là những người rời khán phòng sau cùng.  

Bên cạnh nhiều yếu tố dẫn đến thành công Văng Cu. Ca sĩ Đôn Hồ cũng góp một phần .  
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Tiền là bạc. Biết sử dụng đúng nơi, đúng cách, sẽ mang niềm vui, hạnh phúc cho bản thân và 
cho mọi người. 

Khép lại một đêm Dạ hội ấm tình người. 

Phần III: Chia tay 

Sáng hôm sau 9/9, mọi người lại đổ về Nhà xứ café, ăn sáng. Các chị thêm một phen vất vả.  

Không còn café Cao Thượng, Tolileo vớ đại một gói có sẵn trong tủ, không biết hiệu gì, pha 
chế phục vụ đàn anh, đàn chị. Nhiều kẻ la làng:”Không phải Cao Thuợng !!”. Đúng vậy, Cao 
Thượng còn đâu. 

Bok Phó Chủ Tịch kêu gọi nhóm họp bỏ túi. Phát biểu cảm tưởng. Rút kinh nghiệm. Mọi ý kiến 
đều hướng về sự biết ơn Cha Già đã tạo dịp để anh chị em CVK tòan cầu tâm tình, gặp gỡ. 

Các bố CVK không quên ơn các Mẹ CVK đã vui vẻ đồng hành mọi lúc, mọi nơi, khi cần. Mà 
có khi, còn móc hầu bao hơn cả mong đợi. 

Đức Ông Thắng ban phép lành đến mọi người trước khi từ giã, chia tay. Ra đi, từ bốn phương 
trời. 
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“AU REVOIR” 

 

“BYE BYE” 

Benedicamus Domino.  Deo gratias! 

 

Duy Sỹ,  

Tường thuật từ Vancouver 9/9/2018. 
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