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Nguyễn Hương Hữu

Mở ñầu:  

Trước hết tôi xin ñược mạn phép không dùng 

lối viết «báo tin» (kiểu tin ñăng báo) vì thấy nó khô-

khan và quá ñơn-giản, thấy không xứng ñáng với 

những tấm lòng bạn bè thân quý ñã cùng nhau tạo 

thành, không phải một mà là ba, cuộc họp mặt 

Công-chánh liên-tiếp trong các ngày 17, 18 và 21 

tháng 11 năm 2012.  

Tôi dùng từ «hiếm có» ở tựa-ñề thay vì từ «lịch-

sử» vì thấy từ này có vẻ ñao to búa lớn quá, tuy 

rằng có nhiều bạn sau ngày 18-11 ñã nêu lên những 

«kỷ-lục» mà các bạn chúng ta ñã không hẹn mà tạo 

nên ñược. Thật-sự thì không biết trong tương-lai 

chúng ta sẽ có thể huy-ñộng ñược con số bạn tham-

gia ñông ñến 40 người cho một buổi họp mặt hay 

không? 

Thôi thì nếu tôi có thổi phồng niềm vui mừng 

của mình lên quá một chút, thì cũng xin các bạn ñọc 

vui lòng ... ñại xá cho! Cám ơn lắm lắm. 

Lại thêm nữa: Viết về các cuộc họp mặt này, tôi 

xin ñược dùng lối tỏ tình-cảm của cá-nhân tôi với 

các thân-hữu ngõ hầu ghi lại ñược phần nào tấm 

lòng cảm-kích này của tôi với tất cả những niên 

trưởng và các ñồng môn cùng quý phu-nhân. Tôi 

ñành tự cho phép mình sa vào «cái tôi ñáng ghét (le 

moi est haïssable)». Xin thứ lỗi cho vậy. 

KSCC chuyên «bán thịt heo cho các chợ Sài-

gòn»
1
  

 
ðang chuẩn-bị lên ñường làm một chuyến 

du-lịch cuối năm thì nhận ñược tin báo bạn 
Nghiêm Xuân ðốc mời bạn bè KSCC5 ñến 
chơi tại tư-gia Granada Hill, California. ðã lâu 
lắm rồi ðốc vắng mặt tại các cuộc gặp-gỡ với 
                                                
1 Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại Bộ Kinh Tế với 

nhiệm-vụ kiểm-soát công trường xây cất Lò-Sát-Sinh 

Tân-Tiến Sài-gòn Gia-ñịnh. Việc xây cất hoàn tất, Bộ 

Kinh-tế giao cho toàn anh em chúng tôi việc quản-lý và 

ñiều-hành Việt-Nam Kỹ-Nghệ Súc-Sản (Vissan) và tôi 

ñược giao-phó nhiệm vụ Giám-ðốc Khối Phân-Phối, một 

trong các nhiệm-vụ của tôi là coi việc phân-phối sản-

phẩm ra thị-trường. Do ñó có thể nói tôi là «KSCC 

chuyên bán thịt heo cho các chợ Sài-gòn». 

 

bạn bè cùng khóa. Với riêng tôi, ðốc ñã từng 
tạo cho tôi nhiều cảm-tình từ thuở cùng nhau 
học hành tại trường CðCC và với các lần họp 
mặt trước ñây (chung và riêng tư). Tôi vội nhờ 
vợ chồng con trai tôi kiếm cho một chuyến bay 
từ Oslo sang California, vì e rằng khi trở về nhà 
sợ không còn «chuyến bay rẻ nhất» (lời AH Ái 
Văn) ñể ñi cho kịp. 

Thế là sáng sớm ngày 13-11 vợ chồng tôi 
khăn gói lên ñường và chỉ kịp thu dọn hành-lý 
trong 2 ngày! 

Chuyến phi-cơ thứ 3 thả chúng tôi xuống 
phi-trường John Wayne không có 2 cái va-ly 
quần áo kèm theo! Bên ngoài phi-trường vợ 
chồng bạn Nam phải chia nhau tìm chúng tôi và 
chạy xe vòng vòng sân ga phi-trường (không 
ñược phép ñậu ngoài parking!) trong lúc vợ 
chồng tôi loay-quay bên trong tìm kiếm, hỏi 
han. Rồi chúng tôi cũng gặp nhau, sau khi ngỡ-
ngàng nhìn nhau vì dấu thời-gian hằn trên mái 
tóc của cả hai. 

Tính ra kể từ lúc khởi hành cho ñến lúc gặp 
lại bạn xưa cũng gần 24 tiếng ñồng hồ. 

Rốt lại thì ngày hôm sau chúng tôi cũng 
nhận ñược lại hành-lý.  

Những ngày sau ñó các bạn Ái Văn, Nam 
và HTMinh thay nhau ñưa chúng tôi ñi thăm 
những danh-lam thắng-cảnh mới (Getty center, 
Richard Nixon museum chưa từng thưởng-
lãm), và sinh-hoạt của người Việt tại Little 
Saigon cùng thưởng-thức lại những thức ăn VN 
mà nơi tôi ở ñã trở thành quá hiếm hoi. 

Rồi một trong «3 ông táo» chúng tôi, 
TMTrung ñáp máy bay từ Washington State 
ñến, sau ñó là «ông táo thứ 2» KTGiang ñến. 
Bọn «3 ông táo» chúng tôi ñược tái-ngộ ñầy ñủ 
tại nhà NXðốc lần ñầu kể từ năm 1981 (là lần 
duy nhứt ñủ bộ 3 của chúng tôi). 

Không cần tả lại tại ñây các bạn cũng thừa 
biết bao nhiêu thâm-tình ñã diễn ra qua kỷ-lục 
này. 
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Hình chụp tại nhà A/C Nghiêm Xuân ðốc nhân buổi họp AHCC-K5 ngày 17-11-2012: Từ trái sang phải: 
Hàng ngồi: Các chị ðốc, Nam, Hữu, Phùng, Giang, Hiệp, Trung, Luân (K4), Thúc Minh, Ân, Trọng Minh. 

Hàng ñứng: Các anh ðốc, Hiệp, Hữu, Thúc Minh, Phùng, Giang, Trung, Trọng Minh, Nam, Luân (K4), Ân. 
 
HỌP BẠN CC NGÀY 17.11.2012: 
Cũng tại nhà ðốc, chúng tôi ñã gặp lại AH 

Nguyễn Thành Phùng mới sang Mỹ ñược 5 
tháng. Phùng ñược xem là ñại-diện cho nhóm 
«Bò ðá» trong khóa 5 của chúng tôi. Phùng ñã 
nhắc ñến biệt-danh «Bò ðá» một cách vui-vẻ 
và tự hào với danh-hiệu ñó một cách rất thực-
tình làm chúng tôi vô cùng xúc-ñộng. 

Xin ñược mượn chỗ này hoan-hô bạn NT 
Phùng của chúng ta. 

 

 

 
 

Bạn HQBảo tuy không về tham dự buổi 
họp mặt ñược, nhưng cũng mượn 2 chai rượu 
(nhờ bạn Trung mang về) ñại diện mình trong 
buổi họp, thành thử khi ñã ngà ngà, anh em có 
phát biểu linh tinh thì ñó là Hà Quốc Bảo nói 
chứ không phải anh em nói. 

TRANG 160 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Xin mở dấu ngoặc tại ñây về chuyện 3 ÔNG 
TÁO chúng tôi: 

Khóa KSCC5 của chúng tôi có nhiều 
«danh-hiệu» mà «3 ÔNG TÁO» là một. Niên-
khóa 1962-1963 chúng tôi học giờ Optique với 
Giáo Sư Nguyễn chung Tú. Hễ ñến giờ GS Tú 
là 3 thằng Trung, Giang, Hữu chúng tôi ra phía 
cuối lớp, là phía cao nhất của hội-trường (trong 
lúc toàn lớp chỉ ngồi không quá 3 hàng ghế 
ñầu), kê mỗi người 2 cái ghế lên nhau ngồi sau 
cái bàn xa nhất lớp. Chúng tôi vẫn ghi chép bài 
hẳn hoi và không làm gì phạm ñến kỷ-luật của 
lớp học. Thầy Tú cũng không có lý-do ñể nói 
gì. 

ðến ngày trả lại bài thi cuối năm, cả 3 
chúng tôi ñều trốn biệt. Bạn bè kể lại rằng: 
Thầy Tú, sau khi trả hết bài cho sinh-viên hiện-
diện xong, ñưa cao lên 3 bài của 3 tên vắng mặt 
và nói rằng: «Ba anh này khi học ngồi cao nhất, 
khi làm bài thì thì ... ñiểm thấp nhứt!» 
Thế là từ ñó chúng tôi có biệt danh 3 ÔNG 
TÁO. 
 

HỌP BẠN NGÀY 18.11.2012: 
Ngày hôm sau Chúa-nhựt 18-11 chúng tôi 

ñến Paradise Seafood tại Westminster thì thấy 
AH Ái Văn ăn mặc rất bình-dị (áo sơ-mi tay 
ngắn bỏ ngoài quần) ñang ñón các bạn AHCC 
trước cửa nhà hàng. (Ái Văn có cho tôi hay 
trước - khi tôi hỏi qua về trang-phục ngày hội-
ngộ CC - là «ñừng chú-trọng quá ñến quần áo» 
mà chỉ cần chuẩn-bị ĂN (uống) và NÓI 
(chuyện) mà thôi. 

Hôm ấy số thực-khách AHCC và phu-nhân 
ñã chiếm số kỷ-lục là 4 bàn, mỗi bàn 10 người, 
vị-chi là 40 người! Quả là con số kỷ-lục (theo 

lời Ban Tổ-chức). Ngoài các thân-hữu cùng kê 
vai gánh Lá thư Công-chánh còn có những niên 
trưởng từ khóa KSCC1 (cũ) ñến các AH các 
khóa KSCC1 (mới) và liên-tiếp ñến khóa 
KSCC6.  

 
Gươm lạc giữa rừng hoa. 
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Tôi ñược hân-hạnh ngồi cạnh AH ðồng Sĩ 
Tụng (khóa KSCC1 cũ) và ñược nghe lại 

những chuyện ñã xảy ra từ miệng một tiền-bối 
lúc tôi chưa biết gì về nghề-nghiệp công-chánh, 
ñồng thời vui và cảm-ñộng khi gặp lại AH Ngô 
Thái Bình (khóa KSCC6). Chị Bình trước ñó 
có chào và hỏi thăm tôi về 2 người chị chú bác 
tôi, trước là láng-giềng với nhau. Tôi cho vợ 
chồng Bình biết là chị Bảy tôi ñã mất và chị Tư 
tôi tuy tuổi ñã 87 tuổi rồi nhưng còn ñi xe ôm 
ñược về nhà em gái tôi (nơi cha mẹ tôi sống 
ngày trước). Thật là một kỳ-ngộ vì ngày trước 
chị tôi có kể cho tôi nghe về «vợ chồng ông 
KSCC» gần nhà. Lúc ñó tôi có hỏi chị tên 
người KSCC ñó, nhưng chị tôi không nhớ rõ. 
Vậy mà bây giờ tôi ñược tay bắt, mặt mừng với 
vợ chồng Bình. 
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Tôi nhân dịp nhờ Bình thay mặt anh em 
KSCC6 nhận lời cám ơn chân-thành của tôi: 
Anh em K6 ñã tham-gia vào việc cứu tôi khỏi 
cuộc trừng-phạt vì ñã «nhảy dù» khỏi trường 
Công-binh Bình-Dương năm 1968 khi nhà 
trường báo-ñộng có «SVSQ trốn trại» lúc cấm 
quân (xem website khóa 6 Công-chánh). 

 
 

Khi mọi người ñang chào hỏi nhau ríu-rít, 
thì «ñô-ñốc» TV Thám úy là Thám Bé cùng bà 
xã ñến, dấu tích của «kỷ-lục cá-nhân» vắng mặt 
ñã 8 năm nay mới xuất-hiện. Thám là bạn ñồng 
song với tôi và ñã từng bỏ Kiều-lộ sang bên 
Kinh-tế làm việc chung với tôi trong nhiều 
năm. Thám cũng là một «cây quậy» trong khóa 
chúng tôi. Vì sang Mỹ trễ nên vợ chồng Thám 
ñã phải cùng các con «gánh vác cơ-ñồ» kinh-
doanh hàng ngày, nên không thể bỏ «cơ ñồ» ñể 
ñến cùng các bạn. Lần này tôi ñã ñiện-thoại 
yêu-cầu gặp lại cả ñôi Thám Bé và bà Hoàng 
(vợ Thám). Vì vậy mà Thám ñã không ñến nhà 
ðốc ñể dành công-sức «khuân bà xã» ñến phó 
hội hôm nay. Nhờ ñó mà PHÁ ñược kỷ-lục 8 
năm vắng bóng.... 

 
 

Tôi cũng nhân cơ-hội này mang 2 ly rượu 
vang ñỏ sang bàn mời bà Thám, ñể nhớ lại 

thuở họp mặt 40 năm ra trường của K5. Chúng 
tôi cùng cạn ly ñể nhớ lại thuở trước cũng ñã 
cùng cạn ly mừng 40 năm tốt-nghiệp của K5 và  
cùng ñánh dấu ngày tái-ngộ hôm nay. 
 

Tôi lại có thêm một niềm vui mới là vợ 
chồng ðốc cũng ñến tham-dự. Thực tình mà 
nói chính tôi cũng không tin rằng ðốc sẽ tới 
với anh em (mặc dù khi từ-giã ðốc ra về ngày 
hôm qua, tôi có dặn ðốc cố tới với anh em hôm 
nay, nhưng cứ nghĩ là ðốc chỉ ừ à cho qua mà 
thôi). Xin cảm ơn vợ chồng bạn với tấm lòng 
chân-thành này (tôi tin rằng có rất nhiều anh 
em cũng có một ý với tôi). 

 
Ba Ông Táo ngày ñi học, nay có thêm ba Bà Táo. 

 

Sau ñó 3 ông Táo cùng 3 bà Táo rời hotel 
lên ñường ñi San Jose. Hai Ông Táo «Taureau» 
Trung và Giang «tàu» không cho tôi trả tiền 
phòng và lại cưu-mang vợ chồng tôi thêm lần 
nữa.  

 
Chiếc xe Acura MDX 7 chỗ ngồi mới toanh 

của ông Táo Giang «tàu» ñưa chúng tôi lướt 
nhanh trên ñường núi, rời hai chỗ họp bạn ñầy 
lưu-luyến lên miền trên. Dọc ñường có AH HQ 
Bảo gọi ñiện-thoại hỏi thăm về cuộc họp ñặc-
biệt vừa qua mà tiếc thay bạn ñã không thể 
tham-gia ñược, mặc dù bạn rất muốn. 

 
ðến San Jose AH «Taureau» Trung chia tay 

với hai chúng tôi ñể chuẩn-bị ngày mai ñáp 
máy bay về Washington State, tuy ñã thử ñổi 
vé máy bay ñể ở lại thêm ngày nữa, nhưng 
không thành. Ba ông Táo chúng tôi ñàng ngậm-
ngùi chia tay tại thành-phố này sau buổi ăn 
chiều chỉ có 3 gia ñình Giang Trung Hữu do 
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Trung khoản ñãi vì ñúng 42 năm kỷ niệm ngày 
cuới vợ chồng Trung. 
 
 HỌP BẠN NGÀY 21.11.2012: 

Ngày 21-11 theo lời mời của AH KT 
Giang, cuộc gặp-gỡ hàng tuần lần này ñược 
Giang cho biết có chúng tôi là người phương xa 
ñến tham dự. Nhà hàng ñược chọn là nhà hàng 
Saigon Kitchen (Grand Century Mall), San 
Jose. 

 
 

 
Tại Saigon Kitchen - San José: Các Chị Võ Hùng, 

Hữu, Duật, Lễ, Giang và AH Giang, Võ Hùng. 

 
 

Ngoài các vị thường xuyên tham-dự như: 
Anh Chị Nguyễn ðình Duật, Anh Chị KT 
Giang, Anh Chị Hồ ðăng Lễ, các AH Mai ðức 
Phượng, Trần Hữu Tất, Trần Bất Nhựng, Lê 
Mộng Hùng, Nguyễn ðăng Thịnh và lần này có 
thêm AH Võ Hùng (KSCC1) và phu-nhân ñến 
dự. Gặp lại anh chị chúng tôi rất mừng, vì 
ngoài tình ñồng trường, ñồng sở, chúng tôi lại 
có thêm tình hàng xóm (ở chung cư-xá Ngân 
hàng Phát-triển Kỹ-nghệ) và bao nhiêu năm 
thân-ái với nhau. Thôi thì mặc sức mà hỏi thăm 
cụ bà (mẹ AH Hùng nay ñã 96 tuổi) và các con 
(số con chúng tôi giống nhau một gái một trai 
và chúng cũng thân-tình với nhau). 

Ngày 22-11 vợ chồng tôi leo lên ... xe ñò 
Hoàng trở về Santa Anna và rồi lại ñược ñôi 
bạn ñời luôn như chim liền cánh, cây liền cành 
AH ðT Nam ra ñón về nhà ñể rồi sáng hôm sau 
lại leo lên 3 chuyến máy bay trở về «cố quốc» 
trong lòng nặng trĩu những trìu mến của bạn bè 
ngày nào.  

ðường bay có xa, Mỹ-châu có cách Âu-
châu bao nhiêu biển, ngăn lìa qua bao nhiêu 
núi, nhưng lòng chúng ta mãi mãi... vâng mãi 
mãi không bao giờ xa nhau. Những tấm lòng 
Công-Chánh vẫn mãi mãi ñầy công-bình và 
chánh-trực. 

 
Xin gởi ñến tất cả một nỗi nhớ da-diết và 

một lòng mong ước tất cả sẽ ñược bình-an, 
hạnh-phúc và chờ ñợi một ngày lại gặp nhau. 
 
NGUYỄN HƯƠNG HỮU 
Norway 
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