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Ghi chép của Phóng Viên Không Chuyên Nghiệp
Sau những ngày đông lạnh giá, thời tiết Nam
Cali trở nên ấm áp. Hôm nay thứ bảy 17/1/2009
là ngày hội ngộ anh hùng hảo hán của AHCC tại
nhà hàng Seafood World ở góc đường
Brookhurst và Mc Fadden thuộc khu Tiểu
Saigon của vùng Cam Quận.
Từ lúc 10 giờ sáng, ba chàng Ngự Lâm Pháo
Thủ của AHCC Nam Cali là Nguyễn quang
Cách, Từ minh Tâm, Trịnh hảo Tâm và phu
nhân đã có mặt để chuẩn bị. Năm nay ba chàng
đã lo sốt vó vì sau khi 160 “Thiệp Anh Hùng”
và email được gởi đi cho các “Võ Lâm Cao
Thủ” thì gần tới ngày khai mạc mà chỉ có 15 đại
hiệp trả lời tham dự khiến cho BTC tính “xù”
luôn, chỉ họp mặt đơn giản chớ không mướn
ban nhạc. Sau đó do sự vận động thêm của các
đại ca Hoàng đình Khôi, Lý Đãi, Đồng sĩ Tụng
cũng như tiểu đệ Frank Trần mà đã có gần 60
anh hùng hảo hán khắp nơi hứa tới họp “Đại
Hội Anh Hùng” hôm nay. Hy vọng đại hội sẽ
được đông đảo hảo hán và sư huynh đệ khắp
nơi ủng hộ.
Đúng 12 giờ, AH Trịnh Hảo Tâm lên diễn
đàn để chào mừng các vị đại hiệp và phu nhân
tới tham dự hôm nay. Đặc biệt kỳ nầy có sự
tham dự của đại ca Phạm Ngọc Xuyên và phu
nhân từ Canada xứ lạnh tình nồng tới. Thêm vào
đó là độc cô đại hiệp Lê mộng Hùng từ bắc Cali
đi hành hiệp giang hồ tại miền Nam. Cao thủ
vùng San Diego (nắng ấm tình nồng) thì có Lê
trọng Bửu, Nguyễn tấn Thọ, Trần giác Hoa,
Trần đức Hợp, Nguyễn kim Chương ... Simi
Valley gởi đại hiệp Phún tắc Ón và phu nhân.
Ngoài ra, do sự vận động của sư đệ Frank Trần
đã có khá nhiều cao thủ trẻ là các kỹ sư (có bằng
cấp thiệt sự chớ không phải “sư xài kỹ”) làm
việc tại các thành phố lân cận vùng Cam Quận
đến chung vui. Đây là một khích lệ rất nhiều.
Hy vọng tre tàn măng mọc, tinh thần AHCC sẽ

được duy trì mãi mãi. Tổng cộng có tất cả 83
anh hùng hảo hán và 4 vị khách mời đã có mặt
hôm nay.
Bên cạnh sự hiện diện đông đảo của quý hảo
hán già trẻ, phóng viên cũng xin ghi lại những
hỏi thăm bên lề như sau:
- Sư huynh Trần giác Hoa hỏi sao không thấy
hai sư huynh Ái Văn và Nguyễn duy Tâm
(chắc đại ca nầy mới cưới vợ nên quên anh
em rồi !),
- Sư huynh Phạm ngọc Lân và phu nhân hỏi
thăm đại ca Trần văn Thám,
- Đại sư huynh Hoàng đình Khôi hỏi thăm đại
ca Hoàng Thao đã tới chưa,
- Sư đệ Từ minh Tâm hỏi thăm cố tri là bạn
già Lê lương Tứ đã đóng tiền mà sao chờ
hoài không thấy xuất hiện,
- Sư đệ Từ minh Tâm cũng hỏi thăm các tiểu
đệ Hoà Phạm, Võ Thanh Tùng,
- Sư huynh Trịnh hảo Tâm nhắc tên sư huynh
Đặng thanh Sơn,
- Một sư huynh từng học hai khoá 10 và 14
KSCC hỏi thăm sư huynh Văn minh Hồng.
Ước mong trong đại hội anh hùng các năm sau
sẽ có sự hiện diện của các huynh đệ nói trên để
chứng tỏ mình không bị bọn tà ma ngoại đạo bắt
cóc.
Trở lại sân khấu, sau lời chào mừng AH Trịnh
hảo Tâm đã đọc một bài thơ chúc Tết, anh ta
cũng thanh minh (thanh nga) rằng anh chỉ là
một người viết văn xuôi, hôm nay thấy phấn
khởi vì đại hội anh hùng được đông đảo các hảo
hán tới tham dự mà viết một bài thơ có vần. Bài
thơ như sau:
Năm cũ qua đi cởi hết phiền
Đón mừng Xuân mới sướng hơn tiên
Bao năm lăn lộn nghề Công Chánh
Sức khoẻ ngày đêm vẫn phỉ nguyền
Lộc bổng thênh thang tràn hoạn lộ
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Thọ trường hoan hỉ hưởng lương duyên
Bồng lai cõi thế đâu gì khác
Hoa nở oanh ca rất diệu huyền.
AH Trịnh hảo Tâm đã giới thiệu đại ca Hoàng
đình Khôi lên diễn đàn để báo cáo về quỷ Đại
Thượng Thọ. Năm nay AHCC trao bằng Đại
Thượng Thọ cho thân mẫu AH Đồng Sĩ Tụng,
cho AH Trương quảng Văn và AH Tôn thất
Toại.
Trong dịp nầy Ban Tổ Chức trao tặng một
phần quà gồm bánh và trà cho đại sư ca, đại
trưởng lão của AHCC Nam Cali là Đoàn Trinh
Giác (87 tuổi). Đại ca Lê khắc Thí cũng cho biết
thêm là Đại đại sư ca của chúng ta là AH Đào
trọng Cương ở Canada. Hiện nay đại đại sư ca
được 99 tuổi.
Sư đệ Frank Trần, người đã từng ứng cử Uỷ
Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, lên phát
biểu. Anh cho biết anh dự tính mời AHCC Nam
Cali tham dự diễn hành trên đường Bolsa vào
dịp Tết Nguyên Đán năm nay nhưng do sư
huynh Trịnh hảo Tâm cho biết đa số huynh đệ
trong “bang” ta thuộc vào hạng bô lão rồi nên đi
bộ không nổi, may ra, nếu có xe thì được, nên
sư đệ Frank Trần đành chịu thua và bỏ qua
chuyện đó. Frank đệ cũng cho biết chuyện rủ rê
mời mọc anh em trẻ gia nhập “bang” của chúng
ta có rất nhiều khó khăn. Người thì bận rộn, kẻ
thì nói “bang” ta chỉ toàn là người lạ, vô chơi
cũng lạc lõng. Thôi thì hy vọng từ từ anh em trẻ
sẽ hiểu và tham gia. Đại hội nói chung rất hoan
hỉ khi có được sự tham gia của các đồng môn trẻ
trung đầy nhiệt huyết như Frank.
Đúng 12:30 khi nhà hàng bắt đầu dọn tiệc
chiêu đãi thì cũng là lúc Ban Văn Nghệ trổ tài.
Năm nay, phần hát hò do sư tỷ Quỳnh Hoa
chủ trì. Mở đầu chương trình là màn hợp ca Ly
Rượu Mừng đầy vui vẻ, trẻ trung. Sau đó là
phần trình diễn của các giọng ca “vàng” đã
từng đoạt nhiều huy chương “chì” trong các
cuộc thi “Vietnamese Idols” như Quỳnh Hoa,
Như Hoa, Dạ Lan, Lam Nguyễn, Từ Minh Tâm
... cũng như phần ngâm thơ của sư huynh
Vương xuân Điềm. Mọi người rất ngạc nhiên
khi thấy là “bang” công chánh ta sao có nhiều
sư huynh đệ hát hay quá. Lời ca, tiếng hát sao
quá truyền cảm (chớ không phải truyền nhiễm)
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và không thua các ca sĩ chuyên nghiệp chút nào.
Phần nhạc do nhạc sĩ Quốc Toản chơi cũng rất
lả lướt và bay bướm tuy rằng Ban Tổ Chức trả
tiền cũng hơi ... mệt (hết $400 tì tiền tươi).
Tiếp theo chương trình là phần xổ số lấy
hên. Trước tiên, sư đệ Từ Minh Tâm đã trao
riêng cho đại ca Bùi duy Tú một bộ sách Á
Châu Quyến Rũ do chính mình sáng tác. Đại ca
Tú cho biết rất ngạc nhiên và xúc động khi nhận
được sự quan tâm của sư đệ Từ Minh Tâm và
BTC. Đại ca Tú cũng là một trưởng lão. Năm
nay đại ca được 87 tuổi.
Về phần xổ số năm nay quà xổ số do Ban Tổ
Chức đi ... xin vì lúc đầu sợ ít người tham dự
nên không dám chi nhiều. BTC quyên góp được
một tờ Báo Xuân Người Việt do AH Trịnh hảo
Tâm tặng và 5 bộ sách du lịch Á Châu Quyển
Rũ do AH Từ minh Tâm tặng (5 phần quà nầy
là do sư đệ Từ Minh Tâm có lòng trao tặng chớ
không phải do sách bị ... ế, nhưng nếu quý AH
bốn phương ủng hộ mua sách của sư đệ Từ
Minh Tâm thì sang năm sư đệ Tâm mới happy
viết tiếp để ta có thêm ấn bản mới mà đọc) .
Giải độc đắc là một gift card $25 đô la để
shopping ở Target được trao cho người may
mắn là phu nhân của sư huynh Lý Đãi.
Chương trình văn nghệ tiếp tục dài dài cho
đến hơn 2 giờ thì các “đại sư ca” có phần mệt
mỏi nên rút lui sớm. Các “tiểu sư đệ, sư tỉ” còn
trẻ tiếp tục vui vẻ cho đến gần 3 giờ mới chịu
tan hàng.
Được biết sau khi thanh toán các khoản chi
phí, Ban Tổ Chức thở phào vì còn dư được $131
tì để bổ sung vào quỷ chúc mừng, chia buồn.
Đúng ra, phần thặng dư còn nhiều hơn đôi chút
nếu không bị nhà hàng ”sạc” thêm $45 tì tiền
tươi tính vô phần 10 chai nước ngọt 7-up gọi
thêm. Nếu biết một chai nước ngọt mà tính tới
$4.5 tì thì kỳ sau BTC sẽ mua riêng đem vô.
Mấy “sư xài kỹ” kỳ nầy đã bị tổ trác rồi !
Riêng AH Từ Minh Tâm cũng nhận được
$655 tì để gởi qua “Tổng Đàn Hoa Thạnh Đốn”
cho sư huynh Nguyễn Đức Chí để yểm trợ cho
Lá Thư AHCC. Đại ca Hoàng đình Khôi cũng
nhận được sự yểm trợ cho quỷ Đại Thượng Thọ,
cụ thể bao nhiêu sẽ thông báo trong dịp hội ngộ
gần nhứt, có lẽ sẽ vào tháng 7 mùa hè năm nay
./.
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Ba Bảng Thượng Thọ và những gói quà xổ số

AH Đoàn Trinh Giác trao bằng Đại Thượng Thọ cho thân mẫu AH Đồng Sĩ Tụng
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Tay bắt mặt mừng

Tiểu sư đệ Frank Trần: tuổi trẻ tài cao, tương lai đầy triển vọng
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Những hoa hồng của đại hội

Ban văn nghệ với bài hát mở màn: Ly rượu mừng

