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Thăm Ái Hữu Thân Hữu Cali 
 
Nguyễn Đức Chí 
 
Tháng tám năm ngoái 2007 tôi đi dự Đại Hội 
Cựu Học Sinh Chu Văn An tại San Jose. Tại 
bữa tiệc Đại Hội tối ngày 4 tháng 8, 
tình cờ gặp lại AH Duật tôi đã được 
gặp buổi trưa hôm đó tại nhà hàng 
Nha Trang cùng với nhiều AHTH 
Bắc Cali. Nhưng đặc biệt là tại bữa 
tiệc Đại Hội Chu Văn An, tôi được 
gặp lại chị Duật lần đầu tiên sau khi 
tôi rời Cali năm 1983 để về 
Maryland. Ngày hôm sau AH Duật 
làm giỗ thân phụ tại Chùa Ông, tôi 
đến dự và được gặp thân mẫu cùng 
hầu hết anh chị em của Duật cũng 
như đại gia đình chị Duật sau hơn 
30 năm xa cách. Thật không ngờ 
chẳng hẹn hò sắp xếp mà lại có dịp 
được gặp bao nhiêu bạn bè người 
thân như thế. 
 
Sau Đại Hội Chu Văn An tôi về Orange 
County, và đến gặp anh chị Hoàng Thao và các 
cháu ở Huntington Park. Từ Santa Ana lái xe 
lên Huntington Park cũng hơi xa, có lẽ vì thế 
anh chị Thao cũng ít có dịp gặp các bạn 
AHTHCC. Anh Thao kể lại ngày xưa ra Bắc 
làm việc, rồi gặp chị Thao người tỉnh Nam 
Định. Trước 54 chỉ có chị Thao và một hai 
người chị em nữa vào Nam, còn đại gia đình 
nhà chị Thao kẹt lại ở miền Bắc. Anh Thao nói 
chuyện rất vui vẻ, sắc mặt trông khó mà biết 
được anh bị bao nhiêu thứ bệnh, hầu như bệnh 
nào người ta có là anh có. Anh đưa cho tôi mấy 
toa thuốc xem, tổng cộng 14 thứ thuốc anh phải 
uống. Tôi có nói với anh là sẽ vào mạng xem 
nhiều thứ thuốc uống chung như vậy có kỵ 
nhau không, và phản ứng phụ sẽ như thế nào, 
nhưng đến nay vẫn chưa làm được. 
 
Tháng 11 trở lại Nam Cali lần thứ hai, tôi đến 
thăm anh Trịnh Hảo Tâm. Anh Tâm đã viết 
xong bốn cuốn sách về Du lịch: Trên những 

nẻo đường Việt Nam, Ký sự du lịch Trung 
Quốc, Miền Tây Hoa Kỳ, và Mùa Thu Đông 

Âu. AHTHCC chúng ta còn hai tay viết về du 
lịch, anh Trần Đức Hợp đã ra cuốn Du Lịch Ký 
Sự, và anh Từ Minh Tâm cuốn Á Châu quyến 
rũ. Anh Trịnh Hảo Tâm còn lo phụ trách trang 
Du lịch báo Người Việt. Có lẽ vì vừa ra sách 
vừa viết báo về Du lịch nên trong lúc ngồi tiếp 
tôi, anh phải ngưng chuyện mấy lần để trả lời 
điện thoại độc giả gọi đến tham khảo ý kiến du 
lịch. Rời nhà anh, chúng tôi đến nhà hàng Cửu 
Long ăn trưa. Anh Tâm có nói đến phong trào 
xoa nắn bàn chân ở Cali, và mời tôi đi thử, 
nhưng khi ghé qua tiệm thấy đông người đợi 
quá, nên đành đợi dịp khác. Tôi có ông bạn 
cách đây sáu bẩy năm đi công tác cho Ngân 
Hàng Thế Giới ở Bắc Kinh, có dịp đi xoa nắn 
bàn chân, và về kể chuyện là phương pháp này 
trị được nhiều bệnh rất hiệu quả. Bây giờ ta 
khỏi phải đi Tầu, chỉ cần sang Cali là có chỗ 
xoa nắn chân rồi. 
 
Lái xe lên Simi Valley thăm chị Vĩnh Đào, 
được gặp lại chị sau hơn 30 năm. Chị hiện ở 
với gia đình cháu Tâm Phước. Anh chị Đào 
sang Mỹ sau nhiều AHTHCC, nhưng khéo lo 
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lắng dựng vợ gả chồng cho cả bẩy con, ba trai 
bốn gái. Trong khi đó con cái nhiều AHTH 
chúng ta, tuổi cũng chẳng còn nhỏ gì nhưng 
vẫn ì ra đấy. Trước 75 tôi thường gặp anh chị 
Đào, bây giờ gặp lại chị tiếc là không còn anh 
tôi có bao chuyện hàn huyên để nói, nhưng thời 
giờ quá eo hẹp. 
 

Sau gần hai tiếng ở nhà chị Đào tôi lại trực chỉ 
phía Bắc lên Ventura thăm anh chị Lê Nghiêm 
Hùng tôi chưa được gặp lại từ năm 1986. Chị 
Hùng vừa mới về hưu, còn anh Hùng cùng tuổi 
Tỵ với tôi, nhưng có lẽ nhờ tập yoga không 
ngừng từ ngày trung học, nên trông rất trẻ, vẫn 
tiếp tục đi làm đến bao giờ sở chê thì sẽ về hưu. 
Nếu đợi như thế, có lẽ anh sẽ tranh giải kéo cầy 
của hai AH Bửu Hiệp và Phan Đình Tăng. 
 
Ăn cơm tối xong, anh chị Hùng đưa tôi đến 

thăm anh chị Trần Sĩ Huân. Anh Huân và tôi 
thường email hay điện thoại, nhưng đây là lần 
đầu tôi được gặp anh chị Huân trên đất Mỹ. 
Anh Huân ngày nay phải ngồi xe lăn, nhưng 
vẫn giữ được phong độ ngày trước tôi gặp anh 
mỗi lần ra Nha Trang. Còn chị Huân luôn 
nhanh nhẩu bặt thiệp như xưa. Anh Huân bây 
giờ điều khiển xe lăn rất thành thạo, di chuyển 
đây đó trong nhà đến các bàn computer. Anh 
xem tin tức hay tìm tài liệu trên mạng, email 
cho bạn bè thân hữu, cũng như các AHTH khác 
đã dùng thời giờ giải trí liên lạc với bạn bè 
người thân trên mạng trong những ngày vui thú 
“điền viên”? 
 
Xuống San Diego thăm anh Trần Giác Hoa. 
Anh Hoa rất thành công trong nghề của anh, 
hiện là chủ một công ty cố vấn kỹ thuật, Tran 
Consulting Engineers. Tôi hỏi thăm anh về 
AHTH vùng San Diego. Anh cũng cho biết dự 
định tổ chức họp mặt Tất niên AHTHCC Nam 
Cali chung với các bạn trẻ đang làm việc cho 
Caltrans. Anh Hoa đưa tôi đi ăn tối, khi về tới 
nhà thì chị Hoa cũng vừa ở phòng mạch về. 
Ngồi nói chuyện thêm một lúc với anh chị Hoa 
tôi xin cáo từ. Trước khi chia tay, anh Hoa còn 
cho tôi cookie cháu gái anh vừa làm xong còn 
nóng hổi. 
 
Trên đường về Santa Ana trước khi rời vùng 
San Diego, tôi ghé thăm anh Trần Đức Hợp. 
Nói chuyện nhiều lần với anh Hợp qua điện 

thoại tôi cứ tưởng anh Hợp người bé 
nhỏ, nhưng khi gặp anh tôi quá sửng 
sốt, anh Hợp cao lớn hơn giọng anh ấy 
nhiều. Phòng khách của anh Hợp đầy 
sách vở, tạp chí, phim ảnh xếp từng lớp 
trên kệ. Muốn xem hết những cuốn 
phim đó không biết tôi phải mất bao 
nhiêu tháng giời. Tôi đòi anh Hợp cho 
xem cuốn sách anh đã xuất bản, cuốn 
Du Lịch Ký Sự. Ngồi chơi đã khuya tôi 
xin tạm biệt, để anh Hợp còn sửa soạn 
đêm ra công trường trông coi cái cầu 
được làm ngày đêm cho kịp ngày 
khánh thành. 

  


