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Quân Tử Nhất Ngôn là quân tử dại 

Quân Tử nói đi nói lại là quân tử khôn 

Tôi đúng là kẻ dại, tự nhiên trong một lúc trả dư 

tửu hậu, cũng hơi quá chén đi viết meo cho 3 Cụt 

rằng tôi sẽ viết một thiên tường thuật Buồn Vui Hội 

Ngộ nhân ngày Kỷ Niệm 60 năm rời khỏi ghế nhà 

trường của đám CVA59. 

Văn đã dốt, sách vở văn chương đọc xong gửi 

gió cho mây ngàn bay, chẳng hấp thụ được một ly 

ông cụ mà dám nổi hứng đòi viết lách ! Nhưng nghĩ 

đi nghĩ lại, lối viết để ghi lại một buổi họp mặt của 

toàn những người bạn đồng niên đồng tuế thì có gì 

phải thắc mắc bận tâm, nhìn sao viết vậy, thấy gì viết 

thế, nghe gì viết lại ! Với lối suy nghĩ đó tôi cố gắng 
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viết lại bối cảnh Buồn Vui Hội Ngộ như một món quà 

gửi các bạn đọc chơi khi rảnh rỗi cô đơn nhớ bạn ! 

Được cái là tai điếc nên nghe câu được câu không ! 

Mắt mờ thì nhìn bánh dầy ra bánh tét ! Cố tìm một vài 

lỗi để đổ thừa may ra Ông Chủ Xị phát tâm cho chọn 

lọc bài viết được đăng trong CĐNL tuổi đôi mươi ! 

Đầu tháng 2 năm 2019 vừa qua, nhân dịp Dzũng 

Điên Nặng từ Bắc Cali xuống chơi, tôi gọi Đốc Dự và 

Hạm Trưởng Thuyền Thúng San Sẹo đến gặp Dzũng 

và 4 thằng kéo tới một tiệm Italian Seafood gần khu 

thị tứ Bolsa ngồi nhâm nhi tí rượu vang đỏ và Fresh 

Pasta nổi tiếng của tiệm này.  Sở dĩ tôi chọn địa điểm 

này vì nơi đây rất yên tĩnh, ít ồn ào không giống mấy 

tiệm phở hay bánh cuốn tráng tay đặc sản quốc hồn 

quốc túy rất hấp dẫn cho đồng bào ta nên tiệm nào 

cũng đông nghẹt và ồn ào như chợ Cầu Ông Lãnh ! 
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Đề tài chính vừa ăn vừa bàn là có nên tổ chức 

họp mặt kỷ niệm 60 năm của nhóm 59 bọn mình 

không ? Sau khi uống cạn hết một chai Cabernet 

Sauvignon mặc dầu chỉ có 3 ngưu ẩm, cũng may đốc 

Dự không biết uống alcohol vì méo mó nghề nghiệp ! 

cho rằng thứ cồn mầu đỏ chỉ để tẩy trùng vết thương 

cho bệnh nhân bị trĩ nội trĩ ngoại ! 3 thằng tôi có một 

tí men cay đưa mồi thấy trong người phấn khởi bèn 

đồng ý 101% với đề nghị của quan đốc : Ngày Hội 

Ngộ sẽ tổ chức vào tuần lễ thứ nhì của tháng 9 khi mà 

trẻ con đi học, các Cụ Ông được rảnh rỗi không phải 

phụ giúp Cụ Bà trông cháu, thay cho bố mẹ các cháu 

còn bận lao động vinh quang kiếm tiền để dành ! 

Ăn uống no say xong ai về nhà nấy trở lại cuộc 

sống bình thường một ngày như mọi ngày cho tới 2 

tuần lễ sau, TQ Dự gọi điện thoại hẹn gặp tôi và San 

Sẹo vào 10 giờ sáng hôm sau tại một tiệm cà phê gần 

nhà Dự để lên chương trình cho ngày hội ngộ. 

Phác họa chương trình xong, tôi gọi cho NT 

Dzũng biết, cũng không quên kéo  San Bắc CA là dân 

làm báo có tay nghề vào BTC để giúp cho Đặc San 

Hội Ngộ thêm súc tích gợi hình. 

Phải công nhận nhờ những tiến bộ của điện 

thoại, internet nên BTC chúng tôi bắt tay vào việc rất 

dễ dàng và thoải mái. 
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Với kinh nghiệm sẵn có, NT Dzũng thiết lập 

ngay một website “Hội Ngộ 60 Năm CVA59” và 

Thông Cáo Số 1 đã được gửi tới các đồng môn ngày 

15 tháng 4 năm 2019 loan báo chi tiết về ngày Hội 

Ngộ và thể thức ghi danh. Khích lệ cho BTC là cảm 

nhận được sự hưởng ứng của các bạn CVA59 từ khắp 

các tiểu bang nước Mỹ và ngoại quốc như Canada và 

Pháp, lần lượt tiếp tục ghi danh cũng như đóng góp 

bài vở cho Đặc San sẽ được phát hành đúng ngày Đại 

Hội. Thêm vào đó nhiều đồng môn đã tiếp tay bằng 

cách gửi email kêu gọi mọi người về tham dự cho 

đông đủ vì nghĩ rằng với tuổi đời chồng chất, sức 

khỏe thoái hoá, ngày càng khó khăn di chuyển thì đây 

là một cơ hội đồng môn sum họp cần thực hiện trước 

khi quá trễ ! 

Tôi may mắn được các bạn tin tưởng cho làm thủ 

quỹ trọng trách  “thủ tục đầu tiên” ! Tôi cảm thấy đời 

tôi lên hương hẳn, hàng ngày tôi nhận được tiền đóng 

góp tham dự, cứ mỗi đầu người $30 tiền ăn, tiền 

uống, tiền Đặc San kể cả tiền nghe tiền nói tiền gói 

đem về, thôi thì hầm bà làng ! chưa bao giờ tôi có tiền 

rủng rỉnh trong túi nhiều như thế. Tiền vào nhà khó 

như gió vào nhà trống, tôi lại xuất thân từ binh chủng 

áo liền quần, tính tình bạt mạng xài trước nợ sau: 
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Ca Cu
(1)

 nổi tiếng hào hoa 

Có một cái quần đem cầm bao em 

Sẵn tiền trong túi tôi tiêu xài thoải mái, nay đánh 

gôn mai tụ họp bạn bè, nhưng cũng nhờ phước đức 

ông bà, đúng đầu tháng 9, tôi hốt được mẻ hụi nhiều 

chân như chân rết dư dả thanh toán chi phí của bữa 

tiệc hội ngộ. 

Có một sự trùng hợp rất dễ thương ! Số là chúng 

tôi bàn với nhau chọn ngày cho buổi Hội Ngộ. Chắc 

chắn không thể lấy ngày Thứ Bẩy 14 tháng 9 và Chủ 

Nhật 15 tháng 9 vì 2 ngày này là Đại Hội Cựu Học 

sinh Bưởi-Chu Văn An Toàn Cầu kỳ thứ 7 tại Little 

Saigon. Chỉ còn lại ngày Thứ Sáu 13 tháng 9 là tiện 

nhất cho các bạn từ xa bay về nhân thể tham dự Đại 

Hội Toàn Cầu. Câu hỏi đặt ra là liệu có xui xẻo cho 

công việc tổ chức không vì nhiều người cho rằng 

ngày “thứ sáu 13” là ngày nên kiêng cữ đủ thứ ! Tôi 

đã mạnh dạn bào chữa là riêng tôi con số 13 rất hạp 

và con số này đã đi theo tôi suốt cuộc đời ! 

Tôi gia nhập binh chủng KQ và phải bay từ 

Saigon ra Căn Cứ Huấn Luyện Nha Trang ngày 13 

tháng 10 năm 1962. Tôi được gửi đi huấn luyện khoá 

hoa tiêu vỡ lòng tại Hoa Kỳ trong số 13 Sinh Viên Sĩ 

Quan được tuyển chọn. Năm 1975 là đúng 13 năm 

sau tôi cùng gia đình trôi nổi theo vận nước và định 



 

92   Cuối Đời Nhìn Lại 

cư tại California. Tôi tìm được việc làm đầu tiên trên 

đất tạm dung này tại garage xe hơi của trường Đại 

Học UC Berkeley, nơi đây có tổng cộng 13 

Technicians kể cả tôi. Năm 1988 đúng 13 năm sau tôi 

nhận được Pink Slip
(2)

 cho nghỉ việc vĩnh viễn vì 

garage đóng cửa theo sự tái phối trí mới của nhà 

trường ! Tái ông mất ngựa, nhà trường bắt buộc phải 

kiếm nghề mới thuộc các Department khác cho tất cả 

13 người thất nghiệp vì có sự can thiệp của Nghị Sĩ 

Tiểu Bang. Tôi không có nghề gì khác ngoài nghề lái 

máy bay nhưng nhờ có khai hồ sơ khi đi xin việc là 

tốt nghiệp khoá huấn luyện viên hoa tiêu tại Hoa Kỳ 

nên tôi được offer job mới chuyên về hành chánh 

tham mưu nhàn nhã hơn, không phải lao động chân 

tay dầu mỡ mà đặc biệt lại cao lương hơn. Khi có 

nghề mới, người mừng nhất không phải tôi mà là vợ 

tôi, vì nàng không còn phải ngửi mùi hôi dầu mỡ lem 

luốc dính tới mang tai kẽ tóc trong suốt thời gian 13 

năm lao động vinh quang của tôi ! Thế nên ngày Thứ 

Sáu 13 tháng 9 tôi nghĩ là rất hợp với tôi, mọi chuyện 

sẽ suôn sẻ thôi ! 

Lang thang ra ngoài đề quá xa ! Tôi xin trở lại 

việc phát hành Đặc San. Không ai chịu đứng ra làm 

Chủ Xị Chủ Bút, bài vở nhận được từ các đồng môn 

đều giao cho Dzũng hết vì Dzũng là người lo về 
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layout sắp xếp, vẽ rồng vẽ rắn cho đẹp để gửi tới nhà 

in. Trước khi đó tụi tôi phải nhặt sâu lỗi chính tả, lỗi 

đánh máy cũng như chấm phẩy hay chữ viết hoa hay 

không ? Một chữ mà chúng tôi bàn đi bàn lại, rút cuộc 

không dám sửa, là chữ “Thầy” hay “Thày” ? Chữ nào 

đúng hơn vì cả 2 đều đúng ! Rút cục chúng tôi đi đến 

kết luận ai viết sao chúng tôi để nguyên vậy. 

Tranh bìa của Phạm Hoán và Logo CVA59 của 

Nguyễn Phúc Quỳnh Thuyên là hai tác phẩm tuyệt 

vời đã làm nổi bật hình thức Đặc San. 
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“Sau 5 tháng sửa soạn, phối hợp, sào xáo chương 

trình v.v.. quay qua quay lại ngày vui mong đợi đã 

tới. Sáng thứ sáu 13 tháng 9, tôi tỉnh dậy qua một đêm 

hơi khó ngủ nhưng trong lòng nôn nóng đi gặp bạn đã 

lướt qua được sự mệt mỏi, giục vợ sửa soạn đi sớm vì 

sợ kẹt xe trên xa lộ, rút cục hai vợ chồng tôi đến tiệm 

ăn lúc 9 giờ 15. 

Người đầu tiên tôi gặp còn ngồi trong xe ngoài 

cửa là Đỗ Trí Khang đến từ Washington DC, hai phút 

sau Phạm Đức Liên tự Liên Con lò dò chống gậy tới, 

rồi Vũ Ngọc Đĩnh và mọi người lần lượt tới. Tay bắt 

mặt mừng tất cả đều phải đứng nói chuyện ngoài cửa 

vì nhà hàng chưa tới giờ mở cửa. Một chuyện rất 

thương tâm khi bắt tay Vũ Ngọc Đĩnh tôi hỏi mày 

biến mất đi đâu mà cả 2,3 tháng nay không thấy xuất 

hiện ? Bạn Đĩnh đã nước mắt chạy quanh ngậm ngùi 

cho biết : trong gia đình có tin buồn, thằng con rể 

mới ngoài 50 khỏe mạnh mà bị bịnh tim chở đi cấp 

cứu nhưng không kịp ! Không muốn phiền bạn bè nên 

xin lỗi không thông báo đến các bạn chỉ lo tang lễ 

trong phạm vi gia đình thôi, Bà Xã rất buồn nên cũng 
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xin lỗi hôm nay không đi được. Tôi cũng xúc động 

theo và chuyển lời chia buồn, an ủi đến vợ chồng 

Đĩnh và các cháu trước cảnh đau buồn lá xanh trên 

cành rụng trước lá vàng ! 

Đúng 10 giờ nhà hàng mở cửa, mọi người lần 

lượt xếp hàng vào nhận bảng tên, số bàn và huy hiệu 

cài áo CVA59 với ngọn lửa đỏ nồng cháy trên nền 

mầu xanh đầy hi vọng của tuổi học trò. Hai dịch vụ 

này và cả ban nhạc do bạn Trần Quang Dự thực hiện 

miễn phí cho BTC ! Bravo Đốc Dự ! 

Theo quan niệm của tôi, đây là một buổi tụ họp 

giồng như họp mặt gia đình nên nghi thức khai mạc 

nên đơn giản thôi, không cần đầy đủ như các sinh 

hoạt cộng đồng. Nhưng theo ý kiến số đông là vì buổi 

họp được tổ chức tại một nơi công cộng không phải 

tại nhà riêng nên e rằng có nhiều điều đàm tiếu ! Thôi 

thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, ai sao tôi vậy. Hạm 

Trưởng Thuyền Thúng đã điều khiển nghi thức khai 

mạc theo đúng tục lệ cổ truyền ! Tất nhiên Trần 

Quang Dự phải lên bục nói mấy lời phi lộ 3 trang giấy 

viết tay đón tiếp tập đoàn cựu học sinh CVA mà thời 

trước phá phách nổi tiếng chỉ thua có Quỷ và Ma! 

Tôi phải xin nhắc lại vào dịp tất niên năm 1974, 

CVA59 tụi mình đã tụ họp kỷ niệm 15 năm tại nhà 

hàng Lê Lai trên tầng lầu 2 đường Phạm Ngũ Lão 
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trước của ga xe lửa gần chợ Bến Thành. Trong bữa 

tiệc này Nguyễn Đức Nhuận lên nhắn nhủ anh em 

“Đêm nay không say không về, đứa nào về sớm sẽ bị 

trời đánh sang năm sẽ hết gặp nhau.” Bây giờ ngồi 

nghĩ lại mới thấy lời nói gở của Nhuận đã thành sự 

thật và sang năm 1975 CVA59 mình phân tán mỏng 

mỗi người một phương ! 

 

Ngồi, từ trái: Ng Đình Phương “GT”, Phạm Đức Liên, Đoàn 

La, Ng Tiến Hưng, Ng Trường Hải, Ng Chí Thành, Phạm 

Trọng Sách, Ng Mạnh Hiền “B”, Ng Tiến Khải. 

Đứng, từ trái: Ng Văn Thục, ??, Phan Thế Sinh, Ngô Cảnh 

Loan, Trần Hữu Niết, Phạm Quang Trình, Lê Duy San, Đỗ 

Xuân Thắng, Phạm Trịnh Hà, Trần Trí Vượng. 

Một tuần trước, tôi bàn với Dzũng là để có một 

không khí thân mật sẽ không có MC điều khiển 

chương trình nhưng vào phút chót bạn Dự bán cái cho 
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tôi phụ trách. Nhìn đồng hồ mới có 11 giờ 30 hãy còn 

cả hơn 30 phút trước khi nhà hàng dọn đồ ăn. Tôi 

nhanh trí trong phần giới thiệu đồng môn, sau khi mời 

từng người lên sân khấu tôi yêu cầu tất cả đứng lại 

chụp hình lưu niệm, cố tình câu giờ cho khỏi nhiều 

thời giờ thừa thãi. Kết quả chỉ có hình chung của đám 

mày râu, các phu nhân khiếu nại không có hình lưu 

niệm,  tôi phải năn nỉ thì lâu lâu các bà cũng nên rời 

xa chúng tôi mấy bước chứ cứ dính như con Sam thì 

anh em chúng tôi làm sao sống nổi ! 

Hấp dẫn nhất là màn giới thiệu đồng môn, tên 

nào có xước danh tôi lôi ra giễu cợt rất vui. Nào là 

Trân Lùn có nghề Kiến Trúc vẽ đầu trâu ra mặt ngựa, 

Dzũng học gạo thì vào trường Điện rồi cũng thành 

Điên Nặng ! Thằng không biết bơi thì vào Hải Quân 

sau làm Hạm Trưởng Thuyền Thúng ! Kẻ có bệnh 

chóng mặt tình nguyện vào Không Quân trở thành 

Giặc Lái ! Lần lượt gọi tên từng người tới Minh Tố 

Tân, Bảo Râu, Thành Típ, Cowboy Nam Sinh Tín, Vũ 

Văn, Đinh Hùng, Cơ Đinh v..v.. và còn nhiều nữa. 

Vui nữa là tôi bật mí cho bà con biết mấy tên học 

giỏi nhưng quá yêu ngôi trường không muốn rời, xin 

đúp lại ngồi chung lớp 59, kể ra 5,6 tên lên trình diện. 

Mấy bà vợ còn vui hơn vì sau hơn 50 năm sống chung 

không hề biết ông chồng mình học đúp lớp đệ Nhất ! 
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Gặp Minh Tố Tân tôi hết sức ngạc nhiên, mặt nó 

thì đen mà trán trắng hơn ngực Marilyn Monroe, tôi 

hỏi: “Ê! Minh mày có đi hấp tẩy nhuộm da giống 

Micheal Jackson không đấy ?” Minh cười nói 

“Nhuộm gì ! Da tao bị bệnh gọi là bạch tạng nhưng 

đốc Dỵ nói nếu không ngứa ngáy thì cũng chẳng sao, 

chỉ cái tội mất đẹp trai các em chê !” Tôi phải an ủi 

“không sao bộ râu mày còn cứng thì vẫn còn ăn 

khách lắm !”  

Nhìn Đỗ Trí Khang người mảnh khảnh như sếu 

vườn, tôi lại nhớ tới Bùi Văn Tước thuở xưa, cũng 

dáng người cao cao gầy gầy. Tôi nhớ Tước vì Tước 

có ông anh ruột cao như Tước và cũng là dân áo liền 

quần rất bay bướm ! Người điềm đạm ít nói hay cười 

nhưng đào đóm đếm đầu ngón tay không đủ ! Khi gặp 

Khang tôi nói ngay “thấy mày không thay đổi, trông 

vẫn vậy, khá lắm”. Khang nói ngay “mày không thấy 

tao có gì thay đổi à, nhìn kỹ lại xem?” Tôi cố gắng 

nhìn ngang nhìn dọc mà vẫn chưa nhận ra có gì thay 

đổi, Khang bèn bật mí “tao cạo râu rồi !” Tôi cười 

nói “như vậy lại càng khá hơn vì mày không cần mồm 

miệng đỡ tay chân nữa!” 

Lang thang thêm trong giới bạn bè tôi xin kể tiếp 

vì nó dính dáng tới tôi.  Số là sáng ngày hôm sau thứ 

bẩy 14/9,  ông Tiến sĩ Hóa học gọi tôi nói chuyện, 
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“Ấn ơi tôi nói thiệt không phải hôm qua bạn cho ăn 

ngon mà hôm nay khen bạn.  Trong đám bạn bè tôi 

thấy bạn khỏe nhất, không những khỏe về thể xác mà 

khỏe cái đầu. Tôi không hiểu sao bạn nhớ hết tất cả 

các bạn CVA59, nhớ mặt vạch tên từng thằng vanh 

vách ? Tôi bắt tay nhiều thằng giới thiệu tên, chỉ 15 

phút sau gặp lại tôi quên tên nó rồi!” 

Tôi ngắt lời Tiến sĩ và nói “Tớ sẽ trả lời cậu 

từng điểm một : 

Thứ nhất cậu phải có bí quyết để nhớ, muốn nhớ 

thằng nào cậu phải kiếm được cớ ghét thằng đó thì 

cậu sẽ nhớ nó suốt đời.  Tôi lấy thí dụ như ở cái xứ 

đông dân nhất thế giới, nếu cậu hỏi bất kỳ một người 

nào, rằng trong số gần 300 triệu dân Mỹ họ nhớ mặt 

và nhớ tên ai nhất, họ sẽ trả lời đồng loạt “Donald 

Trump” ! Đấy chẳng qua cũng là do họ ghét Trump 

thậm tệ mà thôi ! Nói Cậu đừng buồn nhé, Cậu cũng 

là một trong mấy thằng mà tớ không quên đấy hì hì ! 

Thứ hai là cậu thấy tớ trông dzậy chứ không 

phải dzậy đâu, trong héo ngoài tươi đấy! Tớ bị cột 

sống lưng có gai. nếu đứng lâu sợi dây thần kinh nó 

đưa xuống chân bị tê và nhức lắm.  Nếu cậu để ý kỹ 

cậu sẽ thấy khi tớ đứng trên bục,  người tớ nghiêng 

nghiêng theo thế liên hoàn kim kê, hai bàn chân dạng 

chữ bát cứ như bị hột xoài ! Trông không giống ai ! 
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Có lúc chân tớ nhức quá, tớ kéo ghế ngồi gác 

chân và nói đùa “Xin lỗi các bạn hôm nay tôi bị đau 

chân không hát được, tôi xin ngồi đây để kể chuyện 

giúp vui các anh các chị” 

Tôi đã phịa ra câu chuyện sau đây mà ai nghe 

cũng thấy vui.  

Ngồi bắt chân chữ ngũ chễm trệ, đưa mắt nhìn 

trái xong xoay qua phải miệng cười tươi theo đúng 

sách vở (Eye to Eye contact ) dõng dạc nói chuyện: 

 

Thưa các anh chị, cả cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn, 

lúc nào cũng sợ sệt. Nằm trong bụng mẹ thì sợ bố, tôi 

cũng chẳng hiểu tại sao lại sợ bố ? Lọt lòng mẹ thì sợ 

ông bác sĩ đỡ đẻ OB/GYN, chập chững biết đi thì sợ 

nanny, khi nhập trường mẫu giáo thì sợ cô giáo, tới 
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tuổi cập kê thì sợ đào cho leo, trước khi cưới vợ thì sợ 

ông bố vợ phải đấm, cưới được vợ rồi thì sợ mẹ vợ 

xúi con, đi làm sợ xếp về nhà sợ vợ làm thinh !  

Tới tuổi 80 các anh các chị biết tôi sợ gì nhất 

không ? Tuổi khi con xa cháu cách, tôi sợ nhất là cô 

đơn không có bạn ! Chỉ có bạn mới đem lại cho mình 

những niềm vui đáng sống cuối đời. Tất cả các anh 

các chị ngồi trong phòng ăn này là những người bạn 

của tôi, là những người bạn của vợ tôi, tôi xin gửi tới 

các anh các chị lời tâm tình : 

“Thank You For Being Our Friends” 

Từ vui này sang vui khác, nhờ có Hội Ngộ 60 

Năm CVA59 mà tìm được mấy “trẻ đi lạc” để trình 

diện bà con như Nguyễn Bảo Côn, Nguyễn Giảng 

(con Thầy Hỗ giám thị CVA) và Chung Văn Sang. 

So sánh với các niên khoá khác thì niên khoá 

1959 được nổi tiếng là gắn bó nhất, đoàn kết nhất, 

thương yêu nhau nhất! Sợi dây liên lạc được nối kết 

nhau khắp năm châu và ngay cả quốc nội là nhờ 3 Mõ 

Làng gõ mõ đưa tin, 3 gói quà nhỏ đã được gửi tặng 

đến : 

1/ Mõ Bắc Cali Nguyễn Trọng Dzũng 

2/ Mõ Nam Cali Phạm Đình San 

3/ Mõ Nước Trong Ba Cụt TNQ 
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Mõ Nam Cali (áo vàng) và Bắc Cali (áo ca-rô) cùng 2 bà xã. 

Sau bữa ăn, một chương trình Hát Cho Nhau 

Nghe kể cả thi nhạc giao duyên đã được các quý chị 

và các CVA59 lần lượt lên sân khấu trình diễn theo 

thứ tự đã bốc thăm do cặp Hiệp Sĩ Hoàng Huyên 

hướng dẫn. 

Cuộc vui nào cũng phải tới lúc tàn, mọi người ra 

về trong lòng thơ thới hân hoan với niềm tin tưởng sẽ 

gặp lại nhau trong vòng 2 hay 3 hoặc 4 năm nữa tại 

Seattle tiểu bang Washington do Thủy Thủ Đinh 

Mạnh Hùng nhận đứng mũi lái thuyền ! Cũng cần 

giới thiệu thêm về “hạm” trưởng Đinh Mạnh Hùng 

quen lái tầu nên bữa đó lái xe tới nơi, thấy anh em đã 

tề tựu vui quá, “hạm” trưởng vội vã nhảy xuống, cẩn 

thận bấm nút tự động khóa cửa xe cho chắc ăn, nhưng 
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lại quên … tắt máy xe. 4 tiếng đồng hồ sau, có nhân 

viên nhà hàng vào gọi “ai để quên không tắt máy 

chiếc xe Nissan Altima màu trắng”, bấy giờ “hạm” 

trưởng mới giật mình ú ớ “Tôi ! Tôi !”. Bạn Hùng có 

3 cái may : 

1. Xe thuê tại phi trường nếu có nóng máy “lột 

dên” cũng no star ! 

2. Xe Nhật tốn ít xăng nên vẫn còn đủ nhiên liệu 

chạy tới cây xăng mà không cần gọi xe kéo! 

3. Mỗi lần nhớ tới “ham bạn quên xe” là một 

hình thức nhắc nhở Hội Ngộ CVA59 năm 202.. tại 

Seattle! Lên khung sửa soạn hạ thủy con thuyền là 

vừa ! Đừng để “Tuổi già sầm sập nó thì theo sau” 

 

Cali vào Thu 2019 

GL-QLL 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

(1) KQ = không quân 

(2) “Pink slip” : ở Mỹ, thông báo cho nghỉ việc thường 

dùng giấy màu hồng. 


