Võ đại Tôn và buổi chiều trở lại San Jose
Giao Chỉ, San Jose

Các bạn của tôi,
Có ai còn nhớ đã gặp ông Võ Đại Tôn lần đầu vào năm nào không? Rất
lâu rồi. Thập niên 80 thế kỷ trước gì đó*...
Sau khi tuyên bố thành lập Liên mình Phục quốc, trên đường từ Úc
Châu ghé San Jose, ông từ giã bà con để về bên kia biên giới. Ban Hợp
ca Thùy Dương cất tiếng hát "Đốm Lửa Quê Người*":
Này em, anh sẽ về bên kia biên giới.
Đèn nhà ai, hay đốm lửa quê người?...
Võ Đại Tôn ra đi nhưng trong người ông có thi sĩ Hoàng phong Linh để
lại cho Cali bài ca Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Những
người Việt Nam thời 80 về phục quốc , tất cả đều không thành công.
Ông Hoàng Cơ Minh từ Mỹ thành người tử sĩ chết ngoài biên giới. Trần
Văn Bá bị xử tử hình. Ông Võ Đại Tôn trở thành tù binh sau cuộc chiến
tranh. Như là phép lại. Chàng Kinh Kha Việt Nam đã trở về sau 9 năm
ngục tù. Và Ông Võ đại Tôn vào một buổi chiều đã trở lại San Jose.
Sau khi tuyên bố thành lập Liên mình Phục quốc, trên đường từ Úc
Châu ghé San Jose, ông từ giã bà con để về bên kia biên giới. Ban
Thùy Dương cất tiếng hát... Võ Đại Tôn ra đi nhưng trong người ông có
thi sĩ Hoàng phong Linh để lại cho Cali bài ca "Mẹ Việt Nam ơi! chúng
con vẫn còn đây..." .
Những người Việt Nam thời thập niên 80 về phục quốc, tất cả đều
không thành công. Ông Hoàng Cơ Minh từ Mỹ thành người tử sĩ chết
ngoài biên giới. Trần Văn Bá bị xử tử hình. Ông Võ Đại Tôn trở thành tù
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binh sau cuộc chiến tranh. Như là phép lại, chàng Kinh Kha Việt Nam đã
trở về sau 9 năm ngục tù. Và Ông Võ đại Tôn vào một buổi chiều đã trở
lại San Jose.
Đây là người anh hùng chưa mỏi mệt. Năm trước ông từ miền dưới Úc
Châu đến San Jose ra mắt cuốn sách Tắm máu Đen. Bằng hữu và
chiến hữu tưởng đây là lần cuối. Đường xa vạn dặm, tuổi cao niên, ai
biết còn được ngày nào. Khi đã qua tuổi 80 chẳng còn điều gì ngạc
nhiên và cũng không thể hứa hẹn. Lúc nào cũng có thể là lần cuối.
Vì vậy, San Jose chúng ta sẽ gắng gặp lại bác Võ Đại Tôn thêm một lần
nữa.
Tôi xin mời các bạn cũ và mới,
Bạn cao niên và thế hệ tương lai,
Các hệ thống truyền thông và báo chí.
Xin đến với người khách Úc Châu họ Võ.
Đâu là các bạn đồng tù.
Các bạn phục quốc.
Các bạn của các chính đảng và tổ chức.
Các bạn cộng đồng và các chiến hữu và các bạn đồng hương xứ
Quảng...
Xin đến bắt tay người phương xa. Nghe nói chuyện tâm tình. Sẽ không
có sách để ra mắt. Sẽ không có văn nghệ giúp vui. Sẽ không có cơm
Tàu 9 món. Không có hoa hậu tiếp tân và cũng không có nghi lễ tưng
bừng. Và sau cùng cũng không có dạ vũ trên sân khấu về khuya. Sẽ
không có gì hấp dẫn đặc biệt. Chỉ là bà con đến với nhau trong tình
huynh đệ. Sẽ không phải là hội luận với đề tài phức tạp. Chỉ thuần túy là
nói chuyện tâm tình. Đồng bào ta bên Úc ra sao? Anh em bên Mỹ thế
nào? Và phía bên kia Thái Bình Dương xa vời ngàn trùng, người Việt
chúng ta sống ra sao vv...
Chương trình rất đơn giản nhưng sẽ tràn đầy tình người. Xin mời quý vị
đến với chúng tôi tại:
Trung tâm Sinh hoạt Việt Mỹ Shirakawa Center
2072 Lucretia Avenue, San Jose, CA 95122
vào lúc 5:00PM ngày thứ Bẩy 06 tháng 5 năm 2017
Phone: 408-794-6552
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