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Đặng Hữu Thạnh - Trần Công Khanh - Trương Quang Thưởng

Lê Văn Nhân - Nguyễn Tùng Thiện - Đỗ Tấn Hồng


6 đứa học cùng cấp cùng trường trung học Thoại Ngọc Hầu ở thị xã Long Xuyên tỉnh An 
Giang. Tôi sang Nhật tháng 2 năm 1971, Vài tháng sau thì Khanh và Thưởng sang. 3 chàng 
còn lại thì lên Sài Gòn quậy phá rồi mới qua hội tụ với tụi nầy năm sau, 1972.


Thiện là người trong nhóm đầu tiên bỏ bạn bỏ đời ra đi vào đầu năm 2003. Hồng là người 
qua đời thứ nhì. Hồng bị “stroke” nặng 3-4 năm trước. Sau đó thì cố gắng chống cự. Mặc 
dầu yếu ra nhưng tôi cũng tin là Hồng đã vượt qua hoạn nạn. Khi được tin Hồng vào bệnh 
viện hôn mê tôi thật bàn hoàng lo lắng. Nay nghe tin bạn đã qua đời tâm hồn tôi  buồn bả. 
Vội vả viết vài lời tiễn bạn.


Hồng tánh tình dễ chịu. Ăn nói hoạt bát tự tin. Trí nhớ tốt và thông minh. ĂN CHƠI HỌC 
HÀNH..cái gì  cũng biết. 


HỌC - Hồng học lớp B4. Tôi lớp B5 bên cạnh. Hồng mà chịu khó học hành đèn khuya thì 
chắc là sẽ đậu cao nhưng bạn chỉ cố gắng vừa đủ để không đi quân dịch. Qua Nhật cũng 
vậy. Học vừa đủ để tốt nghiệp. Còn phải dành thì giờ làm chuyện khác trong đời.


Hồng khoảng năm đệ 
nhất 1970



ĂN - Hồng thích ăn yakitori , soup komutan và rosu, và uống “nama biru”. Tụi nầy la cà nhiều 
đêm ăn uống và đấu rượu. Hồng nghĩ tôi là người yếu rượu nên ưa thách thức tôi. Bị tôi hạ 
kế say ói mửa và kè cùng nhau về cư xá Kokusai.


HÀNH - Hồng rất giỏi về thực hành. Bạn tin là học mà không biết áp dụng những gì mình học 
thì chỉ la` từ chương vô ích. Muốn giỏi tiếng Nhật thì phải thực tập. Cách thực tập hay nhất 
là có bạn Nhật. Bạn gái Nhật càng tốt. Đúng như là dự định. Ngày hôm sau sau khi đến 
Tokyo, bạn vào tiệm sách gần Okubo mua sách học đàm thoại tiếng Nhật. Bạn bập bẹ tiếng 
Nhật với cô bán sách. Không biết nói gì mà cô nầy hết giờ đóng cửa tiệm theo Hồng về 
phòng luôn. Có bạn gái Nhật  1 ngày sau khi sang Nhật phải là kỷ lục Exryu không bao giờ bị 
phá. 


Hồng cũng rất giỏi về máy móc. Bạn học ngành cơ khí là rất đúng. Sau nầy Hồng đi làm, 
Hồng có nói với tôi là trong hãng Hồng có nhiều máy móc chỉ có Hồng là biết thiết kế và bảo 
trì. “ Không có tao là hãng ngừng hoạt động”, Hồng nói.


CHƠI - Khi lớn tuổi, Hồng đi câu cá. Nhưng lúc còn là sinh viên, Hồng rất thích chơi 2 loại 
thể thao: đua xe đạp và chơi đá banh. 


Đua xe đạp là mật hiệu trong nhóm cho chơi bài cách tê.  Trong một bài tựa đề “ Bài Bạc 
Mừng Xuân” đăng trên ERCT, tôi có nói về chuyện chơi cách tê của một số Exryu trong cư 
xá Kokusai. Mỗi tối, ai muốn tìm đối thủ chơi cách tê thì dùng mật hiệu “Đua Xe Đạp”. Người 
ăn tiền nhiều thì được gọi là cua rơ đoạt Áo Vàng. Ở cuối bài tôi có hỏi ai có biết  Exryu nào 
đoạt nhiều Áo Vàng nhất. Trên chiếc Áo Vàng trong bài tôi có để tên tắc của 3 nhà vô địch. 
DTH hay  rỏ ra là Đỗ Tấn Hồng là một trong 3 nhà vô địch mang Áo Vàng. 


DTH (Đỗ Tấn Hồng) là một trong 3 
nhà vô địch của Tour de Exryu.  

Ai là NTC và TQT, 2 nhà vô địch 
khác?



 

Không như đua xe đạp, đá banh đối với tụi tôi thật là đá banh. Không có ý nghĩa gì khác. trong 
nhóm chỉ có tôi là chơi đá banh chính thức cho trường Thoại Ngọc Hầu. Những bạn khác không 
bao giờ thấy trên sân cỏ. Nhưng sau khi đậu Tú Tài 2, Thưởng, Nhân và Hồng vào đại học Khoa 
Học Sài Gòn và chơi cho đội cầu của trường. Sang Tokyo, Hồng và Nhân vào chơi cho đội Nhật 
Ngữ Shibuya. Sau năm Nhật Ngữ, 2 bạn về đầu quân đội Liên Quân Kokusai. Hồng chơi hữu 
biên. Chạy nhanh như gió xuống góc tạo nhiều cơ hội ghi bàn cho trung phong Nhân. Hồng rất 
có công trong việc giúp đội LQ Kokusai thành vô địch đá đâu thắng đó từ 1973 cho đến lúc tan 
hàng sau 30 tháng 4 năm 1975. 

Đội Nhật Ngữ Shibuya  
1972-1973 

Hồng đứng bên phải. 
Nhân đứng bên trái.  
3 bạn  trong hình đã 
qua đời kể luôn Hồng

Đội Nhật Ngữ Shibuya vs. 
Đông Du (?) với sự hổ trợ 
của cầu thủ Cảnh Già (ngồi 

áo đỏ bên trái)



Đội Liên Quân Kokusai và Cúp Vô Địch Sinh Viên VN 
ở Tokyo 

Đội  Liên Quân Kokusai và lại thêm một lần đoạt giải 
Hồng chỉ tay 

Sau 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi di tản mỗi đứa một nơi. Hồng ở lại Nhật. Nhưng chúng tôi 
vẫn liên lạc đều với nhau. Có vài lần tôi ghé ngang Tokyo thăm Hồng. Tôi có dịp đến  nhà ở 
ngoại ô Tokyo trên đường xe điện Odakyu. Lần khác hai đứa đi ăn ở nhà hàng Tàu kế bên nhà 
hàng Vietnam Garden của Vĩnh Trường. Tôi đã không có dịp gặp lại Hồng sau khi bạn bị 
“stroke” nhưng vẫn liên lạc đều qua Facebook. Mới tháng rồi  tôi gửi message mừng sinh nhật 
Hồng. Không ngờ đó là lần cuối.







Lời chúc sinh nhật cuối cùng 
May 8, 2021 (US time)

Sinh nhật cuối của Hồng với gia 
đình

Hồng đã ra đi vĩnh viển rồi nhưng kỷ niệm và hình ảnh sẽ còn sống mãi trong chúng tôi, 
bạn bè đồng hương đồng trường.


RIP, Hồng Ui!


Một đêm buồn ở San Diego

Đặng Hữu Thạnh

June 13, 2021



