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TRANG 185
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AI H
 NAM CALIFORNIA
HU
ðO
ðON TIÊ
TIÊP A/C
A/C HA
HA QUÔ
QUÔC BA
BAO
Nam ðào viết

Hàng ngồi: A. Thành, Minh N, Các Chị: Minh N., Bảo, Nam, Thiệp và A. Thiệp.
Hàng ðứng: Các Anh: Nam, ðốc, Kỳ, Khôi, Các Chị Kỳ, Khôi, A/C Minh Hà, Chị và Anh Bình, Các Chị Văn,
Tầm, A. Văn, Chị ðốc, Các Anh Tầm, Bảo và Lý (A/C Duyệt về sớm 1 chút nên không có mặt trong hình này).

AH Hà Quốc Bảo, tuổi Ngọ/ con Ngựa, ra
trường khóa 5 KSCC (1962-1966). Các thày
bói thường nói rằng ñàn ông tuổi con ngựa
thì.... “ngựa” lắm, nhưng trung thành với vợ thì
bậc nhất. ðiều này chỉ có bà chủ của Bảo là
biết thôi. Tuy nhiên, nếu ai quen biết với Bảo
ñều biết Bảo rất active, hoạt ñộng ñủ mọi
ngành. Từ lúc còn là sinh viên trường Công
Chánh, Bảo ñã là một trong những sáng lập
viên ban ca nhạc Nguồn Sống, trong ñó có ca sĩ
Thanh Lan lúc chưa nổi danh. Ra trường, ñi
làm việc thì bao ñủ mọi ngành, không chỉ có

Công Chánh. Sau 30 tháng 4, 1975, Bảo ñã
giúp rất nhiều bạn hữu sau cải tạo vào “tị nạn “
trong công ty ðại Dương ở Sài Gòn, một công
ty xây cất mà nhân viên toàn là “ngụy” cũ. Xin
mở dấu ngoặc ở ñây ñể nói thêm về tình trạng
của những người sau khi ñi tù cải tạo về:
Những người này về trình diện phường khóm,
thường bị nhũng nhiễu bởi ñám công an và là
ñối tượng bị tống về vùng kinh tế mới. Kiếm
việc vào lúc ñó thật muôn vàn khó khăn, do ñó
vào ñược công ty ðại Dương là cả một niềm
vui lớn, giải quyết bao nhiêu nỗi khó khăn cho
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Richland, tiểu bang Washington, trong một
công ty chuyên về xây cất nhà máy ñiện
nguyên tử (nuclear power plant). Tại ñây, một
lần nữa Bảo lại giúp cho rất nhiều AH mới từ
VN qua, còn bỡ ngỡ, vào làm việc tại các cơ sở
này.
Hôm nay, thứ bảy 12/29/2012, ba ngày
trước năm mới, các AH Nam California khoảng
25 trưởng lão từ 6 tới 8 túi hiện diện tại Todai
Seafood Restaurant ñể gặp mặt anh chị Hà
Quốc Bảo ñến thăm Nam Cali. Nếu không phải
cận kề ngày Tết, thì số AH ñến chung vui sẽ
ñông hơn nữa.
Chỗ họp mặt là một phòng riêng biệt, nên
mọi người tha hồ chuyện trò, ñấu láo, hết
chuyện dĩ vãng ñến hiện tại và cả những dự trù
tương lai. Một chuyện vui vui, buồn buồn ñược
nhắc ñến có liên quan ñến nhóm bạn thân của
Bảo: Số là ngày xưa trong lớp Công Chánh,
thường chia thành từng nhóm, học tập, ñi chơi
chung với nhau và rất thân với nhau. Nhóm của
Bảo gồm có Hà Quốc Bảo, ðỗ ðình Thư và
Trần Chấn Giang. Sau này, Thư và Giang ñịnh
cư tại Nam Cali, còn Bảo lạc lối lên tận
Richland vùng khỉ ho, cò gáy. Thế rồi, ở tuổi
hơn 60, Thư và Giang lần lượt bỏ bạn bè ra ñi.
Và sau ñó, bạn bè lại nhận ñược tin Bảo phải
vào bệnh viện mổ tim, mọi người thầm thì, lo
ngại, coi chừng 2 thằng Thư và Giang nhớ Bảo
muốn rủ nó xuống chơi cho có bạn. Nhưng may
thay tin mừng lại ñến, Bảo ñã hồi phục và khỏe
như...ngựa, chưa ñược như voi, lại tiếp tục rong
chơi, nay thì lại ñến Nam Cali. trình diện.
Các bạn nhìn kỹ tấm hình chụp dưới bảng
hiệu “Todai Restaurant”, hình chụp ñẹp lắm
phải không các bạn, mọi người trông ai cũng
oai phong, thế mà trong một email mới ñây,
Bảo ñã than rằng: Ai trong hình cũng ñẹp cả,
chỉ có ñiều ñứng dưới bảng tiệm thấy... hơi tủi
thân. Giời ơi! Thế “lày nà thế lào”, các bạn có
hiểu tại sao bạn Hà Quốc Bảo lại tủi thân
không? Thôi thì lần sau, bạn Bảo có ñến chơi,

chúng mình sẽ chọn tiệm ăn có cái tên là
“Teodai Restaurant” ñể cho bạn “hiền” Hà
Quốc Bảo ñỡ tủi thân.

Chị Duyệt ñứng thứ 2 từ bên phải.

Anh Duyệt ñứng thứ 5 từ bên phải.

