
Thư cảm ơn của  gs. Lê Thu,  

trưởng khoa  Anh Văn Kinh Thương Minh Đức 

Sherman Oaks  ngày 24 tháng 7, 2014 

Các bạn, các anh chị em SV Kinh Thương  thân mến, 

Sau khi đi họp mặt Kinh Thương về hồi đầu tháng 6,  có việc gia đình khẩn cấp thân nhân bịnh nặng, tôi 

phải thu xếp đi sang Úc ngay và mới trở về được ít lâu.  Hôm nay mới có thì giờ vào web Kinh Thương và 

được xem một rừng hình ảnh vui tươi thân thương của Đại Hội Kinh thương 2014 mà chúng tôi có dịp 

tham dự lần đầu.  Tôi muốn nhân dịp này gửi đến các bạn các anh chị em SV lời cảm ơn  thành thực của 

tôi. 

Hai ngày đại hội Minh Đức đã cho tôi và thầy Lê tiến Đạt và em Quỳnh Thư một dịp vui, gặp gỡ lại bạn bè 

và các SV của 40 năm cũ.  Thầy Khoa Trưởng Nguyễn Hải Bình vẫn năng động trẻ trung mặc dù đã được 

vào hàng lão niên.  Thầy Cao văn Hở an nhiên tự tại, vui như bao giờ.  Tôi được gặp lại giám đốc học vu 

Nguyễn Hùng , và phụ khảo La thị Ngọc Thu, các em Bổng Khánh Lan, Nguyễn văn An, Kim Dung của Hòa 

Lan và vợ chồng Vân Hóa từ Bỉ và Nguyễn Quang từ Texas,  em Thùy từ VN tới,  nhất  là gặp lại SV Phan 

Vĩnh Tuấn của San Jose1 sau 39 năm (có liên lạc lúc đầu năm 1975) và anh Nguyễn Đức Chung, bạn thầy 

Bình mà  tôi còn nhớ hai anh hay đàn hát với nhau  50 năm trước và còn biết bao SV khác mà tôi không 

nhớ. .. Bây giờ các em đã thành danh và thành nhân sau bao năm vật đổi sao rời.  Cũng dịp này được 

biết tới ban tổ chức , phải cảm ơn  anh Thái quốc Hùng đã giúp liên lạc với các bạn, gặp và được biết  

Vân Lan và Châu Mị.  Cảm ơn nhữn g món quà Minh Đức mà tôi mang luôn cái túi MĐ đó sang Úc Châu 

cùng cuốn thơ Lần Bước Vào Thiền của thầy Bình để …nghiền ngẫm trên đường bay xa nửa vòng trái đất.  

Xin cảm ơn thầy Bình. 

Tôi xem hình và save được nhiều tấm hình quí hiếm.  Cảm ơn các em đã cho tôi cái hân hạnh được lên 

chụp hình chung với các nhóm lớp.  Chỉ có điều là hình không viết chú thích nên tôi không nhớ rõ lớp 

nào với lớp nào.  Ngày tiền ĐH thì hồn nhiên, vui nhộn.  Tôi có chờ đợi những giọng ca nữ mà chỉ nhớ 

thấy có rất nhiều các nam ca sĩ nhà thôi (tại sao thế Vân Lan?). Ngày Đại Hội tưng bừng trong không khí 

thân thương và đầm ấm, với mầu xanh Kinh Thương quen thuộc với  bài hát “Giữ Mãi Áo Mầu Xanh” và 

phần văn nghệ đặc biệt của Hawaii… 

Tôi tiếc vì ở xa đã không thể đi dự tiếp các sinh hoạt ở nam Cali  tại nhà Bổng hoặc tại tiệm với nhóm của 

Bạch Mai … Cũng chỉ vì ở xa mà 30 năm nay tôi không dự được cuộc họp mặt nào của Minh Đức cho đến 

năm ngoái dự SN thầy BÌnh  thượng thọ 80. 

Cảm ơn các em đã cho tôi những  kỷ niệm đẹp, đáng trân quí của một thời son trẻ.  Mong rằng sẽ có dịp 

gặp lại trong tương lai. 

Thân mến. 

Gs. Lê Thu 



 

 

 

 


