
 

HAI BÁC T	 + H�NH DU NAM CALI.... 
Nam ðào 

 
Từ trái: Hàng ngồi: Minh N., Tề, Luân, Minh H., ðốc (Thám chụp hình nên không có trong hình). 

Hàng ñứng: Duyệt, Nam, Hiệp, các chị ðốc, Minh N., Hiệp, Nam, Tề, Duyệt, Minh H. 
 

Gọi là Bác mà không gọi là Cụ vì trông bác 
trai, bác gái còn trẻ quá, chỉ ñộ...35 thôi, tuy 
rằng bác trai năm nay tuổi xanh ñã trên 7 bó. 
Không biết hai bác có bí quyết  gì mà trẻ mãi 
thế, ñể Già này thử ñoán coi nhé, có lẽ tại 
Oklahoma, quê hương thứ hai của bác có ba 
thứ ñộc ñịa lắm là Tornado, Hurricane và cả 
Earthquake nữa, nên hai bác cứ dú dí ở trong 
nhà mà “làm việc” mí nhau, không dám ra 
ngoài, cho nên trẻ mãi là phải. Nói chuyện ñùa 
giỡn dài giòng, bây giờ, xin ñược giới thiệu với 
quý AH gần xa, bạn Ngô Anh Tề, khóa 5 
KSCC/1962-1966 ñã cùng Bà Xã, tên cúng 
cơm là Hảo Hạnh ñến thăm Nam Cali. vào 
tháng 8/2013 vừa qua.  

Nhớ lại ngày xưa, khóa 5 Công Chánh và 
ðịa Chánh có khoảng 25 “chàng trai” từ 17 ñến 
25 tuổi, học cũng hay mà phá phách cũng khá. 
Tùy theo tình bạn thân thích, lớp chia ra thành 
nhiều nhóm với mục ñích học chung, làm 
project chung, ñi bát phố chung và…còn ñi 

“bắt bò lạc” chung nữa. ðông nhất và có vẻ “ồn 
ào” nhất là Tech Club gồm có 6 teens là ðào 
Tự Nam, Nguyễn Thúc Minh, Trần Minh ðức, 
Nguyễn Huy Oánh, Hà Trọng Minh và Ngô 
Anh Tề. 

 

 
Từ Trái: Các bạn K5CC: Ngồi: NQLâm, TMðức, 

NATề, HTMinh, NHOánh, NTMinh, ðTNam, 

TTTùng, PHQuang, VTToàn. ðứng: NPLiên và 

TVThám. 

 

TRANG 86 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tech Club có Quỹ riêng do hội viên ñóng 
góp mỗi ngày $1, chỉ dùng ñể chi tiêu khi ñi bát 
phố Lê Lợi, ăn thịt bò khô “ông già áo ñen” 
hoặc ngồi Pole Nord ăn kem, ngắm người ñi 
lại…Riêng về tiền bao bò lạc, hoặc dạo chơi tại 
“Gò Vấp” hay “Ngã Ba Chú Ía” thì hội viên 
phải xuất tiền túi của mình. Sau khi ra trường 
ñược 2 tháng, Nguyễn Huy Oánh ñã ra ñi bất 
ngờ sau một tai nạn thảm khốc trên xa lộ Biên 
Hòa. Từ ñó cho tới tháng tư ñen, Tech Club 
nay chỉ còn 5 người vẫn còn gặp nhau du hí, 
tuy nhiên lúc ñó không còn quỹ nữa thì ai có vẻ 
giàu thì rút ví ra trả.  

 
Tề thì ít tuổi nhất và lúc ñó cũng “nhỏ con” 

nhất (xin xem hình), về sau này thì lại to con 
nhất, có lẽ Bà Xã nuôi khéo. Làm việc tại Sài 
Gòn Thủy Cục từ lúc ra trường cho ñến tháng 
4/75. Sang Mỹ, chọn Oklahoma làm quê hương 
thứ hai cho ñến bây giờ và ñang là một kỹ sư 
cốt cán về cầu (không có cống) tại Tiểu Bang 
này.  

 

 
 

Cuộc họp mặt với bạn Tề + Hảo Hạnh tại 
nhà hàng Seafood Paradise thật ñông vui, gần 
như ñủ mặt các bạn khóa 5 KSCC tại Nam 
California: Anh Chị Nguyễn Thúc Minh, ðào 
Tự Nam, Trần Lưu Duyệt, Nghiêm Xuân ðốc, 
Hà Trọng Minh, Nguyễn Hiệp, riêng cụ ðô 
ðốc Thám Bé bỏ bà xã ở nhà ñi một mình, 
ngoài ra lại có thân hữu khóa 4 KSCC anh 

Nguyễn Văn Luân. Riêng Tech Club ngày xưa 
ñã hiện diện trong lần họp mặt này là 4/5 gồm 
có Nam, Minh H, Minh N từ Cali. và Tề từ 
Oklahoma. Riêng Trần Minh ðức ở Canada vì 
quá ham tập “thể dục” (TD) nên vắng mặt. 
 

Cuộc vui chóng tàn, hai bác Tề Hạnh lại 
bay về Oklahoma vì nhớ tornadoes, 
earthquakes và hurricanes và lại dú dí trong nhà 
ñể “làm việc” cho… trẻ thêm. 

***** 

 

Buổi chiều tối, như còn luyến tiếc cuộc vui họp 

mặt ngắn ngủi của buổi sáng, anh chị Nam có 

nhã ý mời các bạn ở quận cam dùng cơm chiều 

tại nhà hàng Tasty Garden, nhưng rất tiếc chỉ 

có 4 cặp không bận nên có thể tham dự ñược. 

Anh chị Văn bận buổi trưa, cũng có dịp gặp 

anh chị Tề vào buổi tối. 
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