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TT��  ����CC  HH��PP  MM��TT  TT��TT  NNIIÊÊNN  AAHHCCCC  22000044  
Nh�t  ��c T�p Ghi. 

 
Sau l�n “ T� �	c Du Ngo
n Ng�c Lân” 

cách �ây hai nm, l�n này t� �	c [�	c thân 
t
m th�i] chúng tôi g�m có LMH, LND, NXH 
vàTHT thay th� TBQ v�ng m�t. R�i San Jose 
lúc 7:30 sáng ngày 16/01/04, chúng tôi lái xe 
tr�c ch� Santa Ana �� d� bu�i h�p m�t AHCC 
Nam Cali 2004.T��ng trình v� bu�i h�p m�t 
ch�c ch�n là các �
i di�n Nam Cali ho�c anh 
B�u Hi�p �ã báo cáo ��y �� nên bài này ch� �� 
c�p t�i m	t vài câu chuy�n bên l� c�a chuy�n 
nam du mà thôi. 

��c Thân 3 Ngày. 

Ra kh�i nhà LMH ch�ng 15 phút thì m	t 
anh trong t� �	c có ��a ra m	t câu h�i là “�i 
ch i �	c thân th� này có s��ng không?” V�a 
h�i xong thì ba anh kia ��ng thanh nói”c� ra 
kh�i nhà là s��ng r�i”. H�i “t
i sao s��ng?” 
thì m	t anh ��c 2 câu ca dao: 

“Cá c�n câu bi�t �âu mà g� 
Chim vào l	ng bi�t thu
 nào ra” 
! �ây chim không nh"ng ��#c s� l�ng mà 

còn ��#c s� l�ng nh"ng 3 ngày n"a kìa v�y 
làm sao mà ch$ng s��ng. 

M	t anh n"a nói “ít ra là 3 ngày tao thoát 
��#c cái c%nh” : 

“Lão ông r�a bát quét nhà 
 Lão bà có g�i bm bà tôi �ây” 

M	t anh th� ba n"a nói “ra kh�i nhà s��ng 
l�m là vì”: 

• .&n nói không ph%i gi" k', tha h� x� 
nho, tha h� nói phét,tha h� k� truy�n ti�u 
lâm, truy�n c� tích. 

• Tha h� n nh"ng món mình thích 
nh� : g�u ,vè d�y, hành tr�n n��c béo, lòng 
heo, bí t�t, gi% c�y ... mà không b( bà xã 
v�a l��m v�a nh�c khéo “anh  i coi ch�ng 
máu cao �ó, anh  i coi ch�ng Cô 
[cholesterol] d�#t �ó.” Thi�t ra chúng tôi 
c)ng v*n nh� th�m là “Bà t+i này còn 
không s# n"a hu,ng chi là Cô.” 

Nh-t �(nh là ph%i s��ng r�i ch$ng v�y mà 
m	t anh b
n ��ng khóa c�a chúng tôi bên 

Louisiana �ã quy�t �(nh . “góa” không nh"ng 
ba ngày mà su,t cu	c ��i còn l
i c�a anh n"a 
kìa.  

Bò �iên . 

Lái xe ch�ng h n 1 ti�ng thì chúng tôi 
ng�ng l
i “La Casa De Fruita” n/m trên Ti�u 
Bang L	 152 �� n sáng. Theo l�i LND thì nhà 
hàng này n�i ti�ng v� th(t bò bí t�t v�a ngon và 
giá c% c)ng nh0 nhàng n"a. 

LMH g�i steak và khoai tây t� do “free 
fries”. Còn tam �	c kia, vì s# Bò �iên nên g�i 
tr�ng “m�t tr�i n/m s-p”, “m�t tr�i n/m 
ng�a”, “l�t qua l�t l
i nh0 nhàng” v�i dm 
bông và khoai tây nhà quê “country fries”.  

LMH n u,ng có v1 ngon lành l�m,  còn 
tam �	c kia thì c� c�m n2a kh� i kh� i m-y 
mi�ng dm bông và m-y mi�ng khoai tây mà 
nu,t không vô. Lúc b-y gi� LMH m�i nói “tao 
�ã b%o chúng mày là”: 

• T�ng Tr�.ng Canh Nông C� Hoa �ã 
tuyên b, là n th(t bò không sao c% [THT 
r-t nghi ng� v� l�i tuyên b, này.] 

• Tông Tông BUSH c)ng tuyên b, là 
ngài v*n x i bí t�t ��u ��u. 

• Tr��c khi báo chí �ng t%i m	t siêu 
th( t
i San Jose �ã mua m-y ch+c thùng 
x� ng thu	c l, bò �iên và �ã bán cho r-t 
nhi�u nhà hàng trong vùng v�y có n trúng 
ph%i bò �iên thì mình c)ng trúng r�i vì 
tu�n nào mình c)ng �i n ph. r�i �-u láo 
c  mà.  

• Cho dù có n ph%i bò �iên c)ng 
không sao c% vì c% m��i nm sau b�nh m�i 
b	c phát, 

• không bi�t lúc �ó mình còn s,ng 
hay �ã lên t� ng�i r�i. 

“T+i bay không tin tao v�y bây gi� có c�n 
“doggie bag” không ?” 

Sau b"a n sáng chúng tôi ti�p t+c lái xe �i. 
V�a �i v�a nghe nh
c, k� truy�n ti�u lâm 
[LND là vua k� truy�n ti�u lâm vì chuyên ��c 
báo th/ng Mõ và báo Tri�u Thành], nói 
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chuy�n chính ch(, chính em, 
truy�n Cô [cholesterol] t,t, 
Cô x-u, �i b	, t�p th. b/ng 
b+ng [Khí Công], luy�n D(ch 
Cân Kinh, ph. B�c, ph. 
Nam, ph. Tàu, rau mu,ng, 
giá s,ng... 

�-u láo và nói phét nên 
th�i gian qua r-t mau ch$ng 
m-y lúc chúng tôi �ã t�i 
Santa Ana. Tr��c khi Check 
In khách s
n, chúng tôi ghé 
ti�m ph. NH �� cho b+ng 
��ng kêu réo n"a nh-t là 3 
anh LND, NXH và THT tuy 
có n sáng mà c)ng nh� 
không. Chúng tôi g�i 2 �2a 
lòng heo n chung. &n riêng 
thì LMH g�i ph. vè d�y, 
NXH g�i ph. gân , nói là n 
gân b� gân và nh-t là ch� có bò �iên thôi ch� 
không có gân �iên, LND g�i ph. tái gân, nói 
là n th(t b� th(t n gân b� gân, n th(t filet và 
gân bò không b( �iên ch� n óc, x� ng, lòng và 
t�y bò m�i �áng s# thôi vàTHT, vua k3, g�i 
ph. gà cho ch�c n. 

T+i này nói �ùa THT là “ mày coi ch�ng 
�-y ph. thì ph. gà thi�t nh�ng n��c lèo có khi 
là n��c lèo bò �ó” . THT cãi li�n nh� sau “ húp 
n��c dùng gà thì bi�t ngay mà, n��c dùng này 
�ích th( là n��c dùng gà �-y” . LMH b�i thêm 
m	t câu “ không bi�t ch�ng h� l-y môi múc 
n��c dùng bò �� múc n��c dùng gà cho mày 
�ó” . 

Giai Nhân Áo Vàng. 

Sáng hôm sau chúng tôi d�y s�m xu,ng 
lobby nhâm nhi cà phê free c�a hotel. Tr�i h i 
lành l
nh u,ng ly cà phê nóng c)ng th-y ngon. 
Cà phê xong chúng tôi lai tr�c ch� ti�m ph. 
NH. Vì �� b+ng �� bu�i tr�a �i n h�p m�t 
AHCC nên chúng tôi ��u g�i ph. gà cho d4 
tiêu ngo
i tr� LND thì g�i cháo lòng. &n xong 
chúng tôi ghé nhà sách T� L�c �� xem sách 
c�p và �� mua m-y t� báo Xuân ��c trong 
nh"ng ngày T�t. Lúc �ó m�i có 9 gi� mà ti�m 
sách mãi 10 gi� m�i m. c�a nên chúng tôi th% 
b	 xem hoa ngày T�t. 

! Vi�t Nam, T�t nhà nào nhà n-y ��u ph%i 
có hoa. Mi�n B�c có th�y tiên, cành �ào còn 
mi�n Nam có mai vàng. M�u h�ng th�m c�a 
hoa �ào tiêu bi�u cho h� ng s�c r�c r5 c�a 
ngày xuân. M�u vàng c�a hoa mai thì t�#ng 
tr�ng cho phú quý, cao sang, h
nh phúc. Còn 
t
i �ây, gi� này sao ch� th-y dm ba cành �ào, 
cành mai xác s  không hoa không n+. C)ng 
may là còn có cúc �
i �óa, hàng trm ch�u cúc 
m�u vàng óng ánh, m�u c�a hoàng gia, m�u 
c�a vua chúa làm tôi liên t�.ng t�i m	t câu 
th  c�a Nguyên Sa trong bài th  “  Tu�i M��i 
Ba.” ; 

Áo nàng vàng anh v� yêu hoa cúc. 
Lúc này tôi th�m ��c ��#c th-y m	t giai 

nhân áo vàng ��ng bên hoa cúc �� tôi có th� 
th�.ng th�c ��#c bài “ Th  Xuân Áo 
Vàng” c)ng c�a Nguyên Sa: 

Mùa xuân em m�c áo vàng, 
� trong th� c� chim hoàng h�c bay,  
........ 
Anh nhìn em m�i b��c vào, 
Nhìn xuân, xuân c�t ti�ng chào ��u n�m. 

Ng�m hoa và xem sách xong là v�a t�i gi� 
h�p m�t AHCC. 

N i h�p m�t nm nay c)ng v*n là nhà hàng 
Paracels Seafood. Th�c � n thì c)ng gi,ng 
nh� m�i nm nh�ng �ây là m	t bu�i h�p m�t 
�� chúng tôi có d(p tay b�t m�t m�ng. chúc 

 
Ng	i: ��i, T�t, Ch��ng, Di�p,��ng,                           

��ng: Ngân, �	ng, Ph�,��� , Chuyên, Luân, �!"n. 
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t+ng l*n nhau, h�i thm tin t�c, s�c kh�e, ��ng 
khóa g�p ��ng khóa, ��ng nghi�p g�p ��ng 
nghi�p, ái h"u g�p ái h"u và c, nhân g�p c, 
nhân. C)ng nh� m�i nm, bàn c�a t+i này 
��#c c% Ái Vn l*n Mai Tr�ng Lý �ãi �� c% 
r�#u tr�ng, r�#u �� và xâm banh n"a.Ch� ng 
trình nm nay có h i khác �ôi chút, không có 
ca nh
c, [có l' t
i AV b�n vi�c hay t
i anh 
hùng th-m m�t r�i],làm ca s2 gà nhà THT h i 
bu�n, nh�ng �� bù vào �ó l
i có s� hi�n di�n 
c�a hai tu s2 Nguy4n Thành Thi�t và Tr�n 
M	ng Châu và nh-t là nhi�u màn %o thu�t c�a 
tu s2 NTT. 

S�ng Giàu, Ch�t Nghèo. 

Th� theo l�i m�i c�a AV, �úng 9 gi� t,i 
chúng t�i nhà anh ch( AV nh� tài lái xe c�a 
LND và tài ch� ���ng r-t chính xác c�a hoa 
tiêu THT. MTL và NXH �ã có m�t t
i �ây t� 
n�a ti�ng tr��c. Tuy tr�i �ã khuya nh�ng anh 
ch( AV v*n ti�p �ón chúng tôi r-t n�ng h�u. 
Th�c n ngày T�t thì có bánh ch�ng còn món 
n Tây thì có gan ng6ng, phó mát Camembert, 
b  l
t và bánh mì baguette t-t c% ��u chính 
hi�u con nai “ made in France” . Trong vòng hai 
ti�ng ��ng h� chúng tôi ��#c th�.ng th�c �� 
c% vang ��, Port và Cognac. LMH t� ng �,i 
c)ng bi�t chút ��nh v� r�#u nên  ��#c AV d*n 
cho xem phòng r�#u, r�#u vang �� trong t� và 
Cognac b�y trên t��ng, chai nào c)ng tr� danh 
c%. R�#u vào l�i ra chúng tôi bàn �� các th� 
chuy�n nh� n món gì u,ng r�#u gì.Tôm cá, 
th(t th�, th(t bò, th(t tr�u, sushi, sashimi �i v�i 
r�#u gì : tr�ng , �� hay sake. H�t nói truy�n n 
nh�u, chúng tôi l
i bàn qua thuy�t “  S,ng 
Giàu, Ch�t Nghèo.”  �
i khái thuy�t này nói là 
�i làm c�c kh� n�u có ti�n thì c)ng nên h�.ng 
th+, xài sao �� khi hai tay buông xuôi thì ti�n 
c)ng v�a h�t. Con cái mình ph�n �ông ��u 
��#c n h�c t�i n i t�i ch,n và khá gi% h n 
mình, �âu có c�n gia tài c�a mình và nh-t là 
bên kia th� gi�i �âu có ngân hàng �� mà mình 
chuy�n ti�n mang theo.Tuy không th-y ai nh�c 
t�i thuy�t “  S,ng Kh�e”  nh�ng tr��c khi ra v� 
AV có ��a m6i ng��i chúng tôi m	t b%n in t� 
internet t�a �� là “  Eight Brocade” .Ch�c AV 
c)ng �ã ngh2 t�i thuy�t này r�i vì “  Bát �o
n 
C7m”  là tám th� võ bao g�m c% khí công l*n 

v�n �	ng c  b�p, giãn gân giãn c,t do t��ng 
Nh
c Phi ��i nhà T,ng nghiên c�u �� binh s2 
luy�n t�p hàng ngày h�u gi" cho c  th� c��ng 
tráng. 

Gia ch� ti�p �ãi n�ng h�u không bi�t l-y 
chi �� cám  n thôi thì xin t�ng anh ch( AV 16 
ch": “ Th� n
p ph� ph�, ho
t �	ng gân c,t, 
th�p th��ng t� v�t, thích th�i ti�n b	” là bí 
quy�t s,ng lâu t�i 89 tu�i c�a hoàng �� Càn 
Long thu	c tri�u �ình nhà Thanh. ! vào th�i 
�ó, khi mà khoa h�c, y h�c và v� sinh còn l
c 
h�u th� mà ông s,ng ��#c t�i 89 tu�i thì k� 
c)ng là chuy�n hi h"u thi�t. 

“ Th� n�p ph� ph#”  có ngh2a là hô h-p 
không khí trong s
ch và �úng cách. 

“ Ho�t ��ng gân c$t”  có ngh2a là v�n �	ng 
c  b�p,giãn gân giãn c,t. 

“ Th%p th��ng t� v%t”  có ngh2a là 10 b	 
ph�n nh� rng l#i, l�5i, c� h�ng, tai, m)i, m�t, 
da m�t, b+ng, tay chân, h�u môn ph%i th��ng 
xuyên day, xoa, bóp, vu,t, -n , co du6i �� cho 
các c  quan này luôn luôn ho
t �	ng và phát 
tri�n ��u ��n và 4 �i�u kiêng k8 nh�: khi n 
u,ng không nói chuy�n, khi �i ng� không nói 
to, có t�u không ham, có s�c không say mê.  

“ Thích th�i ti�n b�”  có ngh2a là n u,ng, 
t7m b� các th�c gi�u ch-t dinh d�5ng �úng lúc 
và �úng �	. 

Bò Lành. 

Ch� nh�t, tr��c khi “  Tung Cánh Chim Tìm 
V� T� �m” , chúng tôi ��#c anh ch( Nguy4n 
Vn Ph� m�i n h� tíu t
i nhà hàng P. Nhà 
hàng này do LND ch�n, ngon hay không ngon 
thì �� tùy LND phê phán. C)ng xin cám  n 
anh ch( NVP. 

Trên ���ng v� chúng tôi ghé l
i Harris 
Ranch �� �� xng và n tr�a. Harris Ranch n�i 
ti�ng v� bò “  n chay” . Sau khi ��#c Manager 
nhà hàng xác nh�n là bò . �ây sanh t
i Cali, 
l�n lên t
i Cali ch� không ph%i bò nh�p c%ng 
t� Canada và bò . �ây ch� “ n chay, n c�” mà 
thôi nên t-t c% t� �	c chúng tôi ��u order 
STEAK, bò lành mà không n c)ng u�ng. 

G�n t�i nhà LMH thì c% b,n chúng tôi ��u 
h�i “  Ch�ng Nào L
i �i N"a �ây?”  

Any time, any time!                � 
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