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Nhứt Độc tạp ghi 
 

Ba năm qua, từ khi các AH TTNgọ, 
TTThiều, NThiệp và LMHùng rửa tay, gác 
kiếm, lên non tìm động hoa vàng, AH Bắc Cali 
không có đầu tầu nên hàng năm họp mặt AHCC 
nhất kỳ cũng không có chứ đừng nói là Xuân 
Thu nhị kỳ nữa. Do đó Tứ Độc chúng tôi 
HDLễ,THTất, LNDiệp và LMHùng mỗi lần 
muốn độc thân đôi ba ngày , muốn nhậu của 
ngon vật lạ và nhất là muốn gặp gỡ đồng 
nghiệp, đồng khóa, xếp lớn, xếp bé, bạn bè, cố 
nhân ... đành phải khăn gói xuôi Nam vào 
những dịp Tất niên, Tân niên hoặc picnic July 4 
họp ké với các AHCC Nam Cali. 

 

 

Hồi tháng 10 năm 2005, sau khi nhận được “ 
Thư mời họp mặt Tất niên AHCC  Nam Cali”, 
Tứ Độc chúng tôi trong một buổi ăn trưa hàng 
tuần đã quyết định về xin phép Bà Xã lên 
đường xuôi Nam. Cũng xin nhấn mạnh tại đây 
là chúng tôi  chỉ dám quyết định về xin phép 
thôi chứ không phải quyết định đi đâu nhé. 
Máu chúng tôi thuộc đủ mọi loại A có, B có, O 
có nhưng mọi người đều có chung một loại máu 
“ NV” nể vợ 

Công việc được phân phối như sau: LNDiệp 
lo cập nhật hóa địa chỉ các nhà hàng, quán 
nhậu; THTất lo phương tiện di chuyển và khách 
sạn; NĐThịnh, mấy năm qua tuy không tham 
dự nhưng chuyên môn xúi tụi này đi, vi` ở dưới 
đó thằng này chờ, thằng kia  chờ đó, được nhờ 
kiếm thêm bạn đồng hành. Trong những lần 
xuôi Nam vừa qua, có nhiều người đến phút 
chót cáo bệnh không đi nên lần này chúng tôi 
có quyết định là ai bằng lòng đi phải đóng 100 
đô tiền cọc, phút chót bỏ cuộc là mất, đau ốm 
thì tha nhưng phải có giấy Bác Sĩ chứng thực. 
Công việc chưa đâu vào đâu cả thì Tứ Độc 
chúng tôi nhận được thơ của AH Khưu Tòng 
Giang, đại diện AHCC Bắc Cali, mời  họp mặt 
AHCC  vào ngày 21/1/2006, trùng ngày họp 

mặt AHCC Nam Cali. Mọi dự tính xuôi Nam vì 
vậy phải hủy bỏ vì “ao nhà không tắm mà đi 
tắm ao người” thì mai mốt chắc không còn ai 
đứng ra tổ chức họp mặt AHCC nữa. Bẵng đi ít 
lâu chúng tôi lại nhận được điện thơ thông báo 
dời nơi họp và ngày họp AHCC Bắc Cali từ 
ngày 21/1/2006 sang ngày 22/1/2006 lý do là 
để các AH trẻ Khu 4 Caltrans cùng tham dự cho 
đông đủ và thêm náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên 
trong một dịp nghỉ cuối tuần, Nam Cali họp 
mặt vào ngày thứ bẩy và Bắc Cali họp mặt vào 
ngày chủ nhật. Âu cũng là số trời để Nhứt Độc 
tôi có thể vừa liên thủ họp mặt  Nam, Bắc Cali 
vừa viết bài cho LT 86. 

 

Họp Mặt AHCC Nam Cali. 

  

Ngày 21/1/2006, đúng 10:15 am máy bay 
đáp xuống phi trường Ontario, Nam Cali. Ra 
khỏi máy bay bước chân vào nhà ga hàng 
không tôi hơi khựng lại không biết mình có đi 
lầm máy bay không vì phi trường Ontario của 
năm mười năm về trước khi tôi đi thăm bè bạn 
ở Highlands hoặc đi họp ở Palm Springs còn 
nghèo nàn chứ đâu có tráng lệ như ngày hôm 
nay. Tôi móc điện thoại gọi TMTrân báo là tôi 
đã tới rồi đồng thời cũng hỏi sao phi trường này 
lạ hoắc vậy. Câu trả lời của TMT là “ Xếp ơi 
phi trường Ontario mới đó, thứ thiệt đó. Nhà ga 
hàng không cũ đã bị san bằng rồi”. Lúc này tôi 
mới yên lòng là mình không đi lầm phi trường. 
Tà tà ra khỏi khu lấy hành lý thì xe của TMT 
cũng vừa trờ tới. Điện thoại di động ngày nay 
cũng rất hữu dụng. TMT vòng xe sang nhà ga 
số 2 đón Bà Xã đang đi bộ theo lời khuyên của 
Bác Sĩ. Thấy chị TMT đi bộ ung dung, khoan 
thai, ăn nói lưu loát tôi cũng rất mừng vì trong 
quá khứ chị đã hai lần bị stroke. Vừa hàn huyên 
vừa lái xe chẳng mấy lúc chúng tôi đã tới địa 
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điểm họp mặt. Sau đây là một số truyện bên 
lề được Nhứt Độc tôi tạp ghi:  

Địa Điểm Gặp Gỡ: Nhà hàng Seafood World 
trên đường Brookhurst. Phòng họp dành cho 
AHCC vừa đủ nếu không nói là hơi chật cho 
104 người tham dự kể cả một em nhỏ. 

 
Đông đảo ái hữu tới tham dự 

 

 
AH Trịnh hảo Tâm đang khai mạc  

buổi họp mặt 

Thành Phần Tham Dự: Phần đông ở tuổi 
trung niên từ 50 đến 80. Trên 80 tuổi lối chừng 
10 người và dưới 50 tuổi chắc cũng không quá 
10 người. 

Gặp Gỡ và 
Hàn Huyên: Tới 
nơi tôi đi một 
vòng thăm hỏi 
anh em trong 
Ban Đại Diện, 
các AH đàn anh, 
các bạn bè xa 
xưa và TĐHợp từ 
San Diego lên 
giúp ban tổ chức 
thâu tiền ăn và 
phát bảng tên. 
CCHK năm nay 
vắng mặt hơi 
nhiều chỉ thấy có 
anh chị NXHiếu, 
anh chị BHạp, 
anh chị TMTrân 
và anh NVPhổ. 
Đồng khóa chỉ có 
ĐĐLộc, LTBửu 
và tôi mà thôi. 
Mười năm rồi từ 
ngày họp khóa 
tại San Jose đây 
là lần đâu tiên 
chúng tôi gập lại 
anh ĐĐLộc. 
Chúng tôi ngồi 
cùng bàn với 
TĐHuân, 
ĐĐLộc,TMTrân, 
LTBửu, VTNam và MTLý. Ngồi cùng bàn với 
MTLý hoặc với AVăn nữa thì chắc chắn thế 
nào cũng có rượu uống. Năm nay MTLý cho 
chúng tôi uống Beaujolais Nouveau nhưng vào 

tháng giêng này phải kể là Beaujolais Ancien 
rồi mới đúng. Thiệt ra mới cũng có cái ngon 
của nó và cũ cũng có ngon của nó. 

Chào Mừng và Báo Cáo: Mục này gồm có 
chúc Tết AHCC, báo cáo tồn quỹ, và sau hết là 
tường trình về LTAHCC số 86 sẽ được phát 
hành vào cuối tháng 2 hoặc trong tháng 3. 

Trao Bảng Thượng Thọ: Kỳ này bảng 
thượng thọ được trao cho 4 AH cao niên. 

MTLý thấy 
đường còn dài 
mới tới phiên 
lãnh bảng nên 
có than với 
chúng tôi như 
sau “có cách 
nào xin với anh 
LKThí rút tuổi 
xuống không 
chứ như thế 
này chắc mình 
vừa phải ăn 
kiêng vừa phải 
tập thể thao 
hàng ngày nữa 
thì may ra mới 
tới phiên mình 
mà rồi lúc đó 
không biết còn 
có tiền để đặt 
bảng nữa 
không”.Thiệt ra 
muốn có bảng 
ngay cũng 
không khó. 
Ngày xưa cụ 
Nguyễn Công 
Trứ dùng chữ “ 
niên tiền”trong 
câu “ ngũ thập 
niên tiền nhi  
thập tam” có 
nghĩa là “năm 

mươi năm trước anh còn trẻ măng mí có 23 tuổi 
thôi” để rút bớt tuổi. Còn bây giờ muốn tăng 
tuổi chỉ việc dùng chữ “niên hậu” là xong. . 
Việc cần nhất là xin anh LKThí phụ ghi ở cuối 
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bảng, tùy theo tuổi thật, những câu như :“ nhị 
thập tam niên hậu  bát thập tam” có nghĩa là” 
23 năm sau qua cũng 83 tuổi.” Phụ ghi viết chữ 
càng nhỏ càng tốt. Thế là xong, là có bảng ngay 
nhất là mình có gian dối gì đâu. Làm như vậy 
rất đồng đều và trong buổi họp AHCC tới già 
trẻ lớn bé ai muốn có bảng thượng thọ cũng 
được. 

Ban Đại Diện 4 T: Trịnh hảo Tâm, Nguyễn Duy Tâm, 
Từ Minh Tâm và Tôn Thất Tùng 

 

Ban hợp ca AHCC Nam Cali với bài Ly Rượu Mừng 

Bầu Ban Đại Diện Mới: Tên người có hai 
chữ “T’ đứng trước tên, họ và chữ đệm thì rất 
nhiều như Từ Minh Tâm, Trịnh Hảo 
Tâm……, có ba chữ  “T” thì đã hơi 
hiếm (theo bảng danh sách AHCC năm 
2002, không kể “Nội Tướng” các AH, 
chỉ có không quá 10 người trên 721  
người vừa AH vừa TH có 3 chữ  “T” 
mà thôi”. Còn BĐD hiện hữu có những 
bốn “T” cơ, tam Tâm nhất Tùng. Theo 
như tử vi và sách bói toán thì đây là 
một điềm rất hiếm, rất quý trong lịch sử 
AHCC. Mọi truyện do BĐD làm đều 
lấy chữ TÂM làm đầu và có cây TÙNG 
phù trợ nữa nên cái gì làm cũng hoàn 
hảo, cũng tốt đẹp cả như vậy ai mà cho 
các anh từ chức được. Đấy là chưa nói 
tới số trời nữa đó vì bốn “T” là chữ tắt 
của bốn chữ “tiếp tục tiếp tục” có nghĩa 
là phải tiếp tục  hai lần nữa tổng cộng  
là hai năm  chứ phải một năm như anh 
LKT nói đâu. 

Văn Nghệ: Phần văn nghệ phần 
đông do các ca sĩ gà nhà giúp vui. Bàn 
chúng tôi thì có VTNam và các bàn 
khác thì có TMTâm , AVăn v..v..Trông 
bề ngoài nào ai có ngờ tới khi nghe hát 
rồi mới biết toàn là thứ thiệt cả. Tôi có 
hỏi anh VTNam là anh có hay hát hay 
không mà hát hay  vậy. Anh chỉ tủm 
tỉm cười và không trả lời. Anh TMTâm 
trông bề ngoài thì rất hiền từ , phần 
đông anh em chỉ biết anh TMTâm qua 
trang nhà AHCC, qua việc anh duyệt 
xét và layout các bài vở của LTAHCC, 
qua các bài ký sự du lịch mà thôi, đâu có ngờ là 
giọng ca của anh cũng nhuyễn lắm. Rồi còn 
AVăn nữa, thật tình tôi tưởng anh chỉ chuyên 
trị “Một Trà, Một  Rượu, Một Đàn Bê” mà thôi 
ai ngờ hát hỏng cũng quyến rũ lắm. Bài ĐaLat, 

xứ của sương mù, của ngàn thông, của ngàn 
hoa, thung lũng của tình yêu, ai chưa yêu tới đó 
sẽ biết yêu, ai yêu rồi tới đó sẽ yêu lại, mà anh 
hát tặng chúng tôi nghe rất truyền cảm. 

Ẩm Thực: Thực đơn năm nay gồm có 6 
món: súp măng cua, gà quay da dòn (tôi nghe 
nói từ khi có dịch cúm gà nhiều người ở Việt 
Nam phải bay qua Mỹ để ăn gà và ăn tiết canh 
vịt cho chắc ăn), đậu hũ tam vị, tôm rang muối, 
cá filet và cơm chiên Dương Châu. Buổi trưa ăn 

như vậy là vừa không bị cô(cholesterol) rượt. 
Bế Mạc và Ra Về:  Sau phần sổ số cùng báo 

cáo chi thu buổi tiệc, buổi họp mặt tất niên 
được bế mạc vào lúc 3 giờ chiều. Sợ tôi lên 
máy bay đói  nên trước khi đưa ra phi trường 
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anh chị TMTrân còn đưa tôi ra phố nhậu thêm 
một lớp cùng mua báo Xuân nữa. 

Ngồi trên phi cơ ra về lòng tôi cũng thấy tê 
tái. Mới đó đông đủ cả trăm người mà sao giờ 
đây chỉ còn tôi thui thủi một mình mà thôi. 
 
Họp Mặt AHCC Bắc Cali. 
 

Một góc quang cảnh buổi họp 
 

AH Khưu tòng Giang phát biểu 

Ngày 22/1/2006, đúng 11:30 sáng, chúng tôi 
tới địa điểm họp mặt Tất niên AHCC Bắc Cali. 
Ghi tên, đóng tiền xong , tôi lấy tờ Chương 
Trình cùng Thực Đơn  để nghiên cứu  cách tạp 
ghi những truyện bên lề của buổi họp. Mới nhìn 
qua chương trình tôi đã tá hỏa tam tinh vì 
chương trình quá ư hùng hậu, khởi sự lúc 11 
giờ sáng và bế mạc vào lúc 4: 40 chiều, bao 
gồm tổng cộng 27 tiết mục . 

Địa Điểm Gặp Gỡ: Fantasy Hall 
trên đường Concourse, San Jose gồm 
có một phòng họp lớn đũ chỗ cho 
160 người và một phòng phụ kế bên 
để bầy biện thức ăn. Phòng họp này 
do một Manh Thường Quân trong 
nghành Địa Ốc cho mượn miễn phí  

Thành Phần Tham Dự: Tổng số 
người tham dự ước lượng là 150 
người. Khác với Nam Cali, ở đây 
thành phần trẻ và các em nhỏ chiếm 
đa số. Tuổi từ 50 tới 80 lối chừng 40 
người còn trên 80 tuổi thì rất hiếm 
chắc không quá 5 người.  

Chào Hỏi Xã Giao: Tôi đi một 
vòng thăm hỏi các anh em trong Ban 
Đại Diện và Ban Tổ Chức, các AH 
đàn anh và các bạn bè trong 
Caltrans. CCHK năm nay chỉ thấy 
có bà THuyến, anh NVNgân, anh chị 
NĐSúy, THTất, LNDiệp, NVThành 
và LMHùng. Đồng khóa chúng tôi 
hôm nay tham dự khá đông như 
HĐLễ, TTThiều, TBQuyên, 
NĐThịnh, LNDiệp, THTất, 
ĐSKhiêm và LMHùng.  

Cám Ơn, Chúc Tết và Báo Cáo: 
MĐPhượng mở đầu chương trình 
với lời cám ơn quý vị quan khách, 
AH đã đến tham dự đông đủ, các 
ủng hộ viên và các thành viên đã 

đóng góp công sức cho buổi Họp Mặt Tết Công 
Chánh 2006 (tổng cộng 30 người) .Tiếp theo đó 
là TTNgọ đứng ra chúc Tết các quan khách, các 
AH và các Thân Hữu một năm mới AN 
KHANG- THỊNH VƯỢNG- HẠNH PHÚC. 
Sau chót là KTGiang, vừa là Đại Diện AHCC 
Bắc Cali lại vừa nằm trong ban phụ trách Lá 
Thư AHCC, báo cáo cho biết LTAHCC sẽ 
được phát hành vào cuối tháng 2 hoặc đầu 
tháng 3 năm 2006. 

Múa Lân: Đoàn này gồm đầy đủ cả Lân, 
Ông Địa, Trống và Xéng. Ngày xuân nghe 
tiếng trống và tiếng xéng lòng cũng thấy hân 
hoan phấn khởi. Lân múa rất hay, trẻ con, 
người lớn ai nấy xem đều thấy thích thú chẳng 
vậy mà có vài ba AH cao niên rút tiền lì xì 
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trong đó có AH NVN nhà ta. 

Múa lân 
 

Hợp ca 

Ẩm Thực: Thực đơn rất là phong phú gồm 
có 13 món như: Gỏi Bắp Chuối, Gỏi Cuốn, 
Bánh Bột Lọc, Chả Giò Tôm Cua, Chạo Tôm, 
Bánh Ướt Cuốn Thịt Nướng, Mì Xào, Miến 
Cua Xào, Cơm Chiên Dương Châu, Bánh 
Chưng, Mứt, Dưa Hấu, Soda, Nước Đá và 
Rượu Vang. Năm Bính Tuất  nếu có thêm món 
Hương Nhục do đệ tử Caí Bang nấu cho Hồng 
Thất Công ăn thì ngon biết mấy. Mục Ẩm Thực  
có thể nói hoàn toàn thành công, chay có, mặn 

có, ai thích gì chọn nấy, ngoại trừ lưu lượng 
xếp hàng đi lấy thức ăn và trở về chỗ ngồi đôi 
lúc hơi quá tải một chút. Cali là vậy đấy kẹt xe 
là chuyện thưòng nhưng một phần có lẽ tại anh 

NT về hưu hơi sớm nếu không chỉ cần cắm vài 
bảng STOP và sơn vài chữ KEEP CLEAR là 
xong. 

Ca Nhạc Kịch : Mục này rất là phong phú . 
Hợp ca thì có Chào Quốc Kỳ và Hợp Ca với Ca 
khúc “ Ly Rượu Mừng”, song ca thì có ca khúc 
“Xuân Miền Nam” và “ Đồn Vắng Chiều 
Xuân”, và đơn ca gồm có 8 bài phần đông với 
chủ đề  Xuân. Giọng ca rất điêu luyện, truyền 
cảm không thua gì các ca sĩ chuyên nghiệp cả. 
Ban hợp ca  cũng cho ta thấy thời gian tập dượt 

cũng không phải là ít. Kịch gồm có 
hai màn “ Sớ Táo Quân” và “ Cô Bán 
Cơm Gà “ vừa linh động, vừa hài 
hước. 

Đố Vui và Xổ Số: Mục này được 
bà con cô bác theo rõi rất kỹ. Xổ sồ 
vừa phải nhớ số của mình vừa phải 
lắng tai nghe đọc số nữa. Đố vui gồm 
có 20 câu như: 
 
 Ngoài xanh trong đỏ hồng hồng 
 Khen ai khéo đặt cho nàng tên đôi 
 Trả lời: Quả dưa hấu  
 
 Mười lăm mười sáu tốt bông 
 Đến ba mươi tuổi không chồng hóa 
đen 
 Trả lời: Mặt trăng 
  

Đoán trúng được 2 đô vé số. 
Không biết hôm nay có ai thành triệu 
phú chưa? 

Khiêu Vũ: Tới đây thì chúng tôi ra 
về nhường lại sàn nhảy cho các bạn 
trẻ. Đúng ra sau một thực đơn 12 món  
chúng tôi phải ở lại mới phải vì khiêu 
vũ cũng là một môn thể thao đốt rất 
nhiều calories. Nhưng thú thật là bốn 
năm chục năm về trước ra sàn nhảy thì 
chúng tôi dìu nhau theo điệu nhạc còn 
bây giờ tuổi gìa sức yếu lại hơi quá tải 
nưã  không lẽ chúng tôi ra đủn nhau 
trên sàn nhảy sao. 

Kết luận: Hi vọng 2 ban đại diện Nam Bắc 
Cali có thể hàng năm thay phiên nhau tổ chức 
một  Đại Họp Mặt AHCC Cali để “Kẻ Nam 
Người Bắc” có thể gặp gỡ lẫn nhau. 


