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Tiếp đón bạn Từ đình Lu từ VN 
 

Tường thuật: Lâm-Viên 

  

Vào giửa tháng 8/2010 anh Từ-đình-

Lu, kscc khóa 10, sang California chơi để thăm 

người em ruột định cư tại South El Monte, 

quận Los Angeles. Anh Vỉnh-Quý giới thiệu 

tôi cho anh Lu để tiện việc giao tiếp và hướng 

dẩn anh tìm gặp những bạn củ cùng ngành 

cùng Sở trước đây ở VN hoặc đi đó đi đây 

ngoạn cảnh quanh vùng LA và OC, đặc biệt là 

tôi rất rổi rảnh và nhất là rất tự do vì ở đơn độc 

«cu ki» một mình không vướn bận gì cả. Thu 

xếp ngày giờ thuận tiện và lấy hẹn với AH Ái-

Văn, chúng tôi ghé qua nhà anh Vũ-thành-

Nam để cùng đi ra thương-xá Phước-Lộc-Thọ 

là điểm tâp trung lý tưởng. Tôi ghé anh Nam 

trể mất gần 1/2 tiếng vì nhớ lộn xóm nhà anh 

Nam, con đường Blake ở bên nầy đường Bolsa 

mà cứ tìm bên kia đường Bolsa, làm cho anh 

Ái-Văn chờ sốt cả ruột. Gặp nhau tại điểm hẹn 

PLT chuyện trò chốc lác thì gặp AH Trương 

hv Phương nhập cuộc, tán gẩu tạo nên một 

buổi họp mặt ngoài trời hào hứng bất ngờ. Sau 

đó chúng tôi mời toàn nhóm đi ăn trưa nhưng 

anh Ái Văn và anh Phương vì "bận việc nhà" 

nên không đi, còn lại 3 chúng tôi Nam, Lu và 

Viên kéo nhau đến siêu-thị Thuận-Phát ăn trưa 

có phụ đệm hai món ăn chơi là thịt heo quay 

và thịt gà rô ti thật hấp dẩn. Tiếp theo là vào 

quán Ly Ly Bakery uống giải khát, ăn bánh 

ngọt. Để cho tiêu cơm chúng tôi tản bộ lai rai 

một vòng Khu-phố Bolsa. Chấm dứt một ngày 

đi thăm Orange County sau khi anh Nam đưa 

chúng tôi đến viếng Khu Disney Land và bờ 

biển Laguna Beach. Anh Lu có chụp hình đủ 

những đã viếng nhưng phần nhiều thâu cảnh 

vật. 

  Những dịp sau chỉ có tôi (Lâm Viên) 

đưa anh Lu đến Redondo Beach với mục đích 

xem cái Chuông đồng đặc biệt do người Nhật 

đem đến tặng cho Cali. Nhưng rất tiếc là thời 

gian quá lâu, trên 24 năm không thăm lại nó, 

vật đổi sao dời không định hướng được nó ở 

đâu nữa vã lại mặt trời sắp lặn nên bỏ cuộc, 

mong dịp khác. Những lần kế sau thì tôi đưa 

anh Lu đi chơi ở Santa Monica Pier, thăm 

downtown Los Angeles và Khu Phố China 

Town. Thời gian vãng lai của anh Lu tai Nam 

Cali là 6 tuần lể và 4 tuần lể đi thăm bà con 

hoặc bạn bè bên miền Đông Hoa-Kỳ. Anh bạn 

đã về lại VN ngày 3 tháng 11 năm 2010. 

Anh Lu cũng đã chụp khá nhiều hình 

những nơi anh đã đến để làm kỷ-niệm. 
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