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Theo lịch trình dài như sớ táo quân cho chuyến Đông Du chiếm gần hết trọn tháng 6 (6/3-6/24) 
thì công chúa BT và hoàng tử Quan sẽ "ngự" cánh chim sắt từ Sacto bay đến tiểu bang 
Connecticut để đón hoàng tử (con) Phong. Rồi từ đây, "Hoàng Gia" sẽ cưỡi ngựa sắt (thiệt giống 
như Phù đổng Thiên Vương ngày xưa hết biết luôn!) lần lượt ghé thăm các tiểu bang: New 
Jersey, New York, Washington D.C., North Carolina, Oklahoma, Texas, Arizona, Nevada cuối 
cùng về lại thủ phủ California, coi như hết nửa vòng đai xứ cờ Hoa (còn hơn Hoàng Gia Anh 
Quốc!). Riêng ở tiểu bang Texas, "Hoàng Gia" sẽ đặt chân qua các thành phố: Dallas, Fort 
Worth, Houston, San Antonio và Austin. Bổn phận sự của tui là làm bản tường trình, báo cáo 
"thời tiết mưa nắng" khi "phái đàn" lưu lại thành phố Fort Worth này. 

Loa truyền từ tháng trước, ngày giờ yến tiệc đã lên.lịch Tam Tông Miếu. Hôm qua (6/11) tui 
chuẩn bị một "thùng nước lèo", mấy cân thịt lợn, lưới mấy bao tôm và bắt cả một con "cầy tơ" 
cho ông xã (Bắc Kỳ cục!) trổ tài làm khéo. Sáng nay (6/12) tui ướp thịt, ông xã nướng "cầy" thì 
điện thoại "geng". Bắt lên "a lô" nghe một giọng nói nhỏ nhẹ, rất dễ thương nhưng chưa gặp mặt 
bao giờ. Thì ra là TTK, vẫn còn là “người trong mộng” vì đã thấy hình trong cuộc họp CHS HD 
nếu không sẽ là "người tình không chân dung", muốn biết khi nào thì "phái đàn Hoàng Gia" giá 
lâm vì định dành sự bất ngờ bằng buổi "tiền yến tiệc" chiều nay. HT Quan dự định ghé thăm 
hoàng điệt ở Dallas trước nên chúng tui hẹn gặp nhau 17:30 ở nhà hàng Bistro bên thành phố 
Garland giáp ranh với Dallas. Vừa bước vào, lướt mắt thoáng qua, tui nhận ra ngay CC BT ngồi 
đợi ở bàn từ lúc nào. Hai đứa ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Hai đức lang quân đứng nhìn cười 
trừ. Ui chao ui hơn 30 mấy năm mới gặp lại! Bây giờ thì tui gặp tận mặt nắm tận tay người đã 
khiến các "beau" lão chống gậy đứng lên quấy động phong trào đòi bình đẵng mấy tháng trước 
đây (y như hội nghị Diên Hồng!). Thật không hổ danh! Chúng tui thù thì thủ thỉ đến 18:00 giờ 
hơn TTK mới xuất hiện. Thì ra cô nường đi lạc “vào rừng". Hình như hồi nào tới giờ đi đâu cũng 
có chị Điệp làm tài xế, hôm nay lần đầu họp mặt chị ngại không quen nên để TTK đơn thân độc 
mã. Thật tội nghiệp quá chừng! Chị Điệp ơi, y chang như lời BT đã diễn tả với TTK trước đây, 
tụi em hiền thì như "Ma-xơ" mà dữ thì HƠN cả "bà chằn" (chỉ khi nào bị đức lang quân chọc 
giận thôi!). Vậy đừng ngại chị nhé! Sau màn tâm tình nhẹ và thanh toán kỹ các món cá kho tộ, 
canh chua Thái, rau muống xào thịt bò, tôm cuốn tàu hủ ki, chúng tui từ giã hẹn gặp lại ngày mai 
nơi bàn tiệc chánh. Tiếc là nhà hàng không phục vụ beer nên hai đấng mày râu đành cụng ly ... 
đá lạnh. Để HT Quan và HT Phong đi chung, CC BT theo tui, hai đứa nắm tay lên xe trông thật 
là ...tình (mẽo nhìn vào chắc tưởng là "gay"- who cares!). Tất cả cùng lên đường về FW. Khi gia 
chủ về đến nhà thì khách đã đứng đợi ngoài cửa. Thế mới biết "trẻ hơn già... là nhà có phước". 
Trước khi ai về phòng nấy, một màn cụng beer diễn ra để bù lại buổi chiều …thiếu nước đắng. 
CC BT và tui phôn cho NM (Oregon) để “tám“ về mấy tấm hình của lớp mình đăng trong ĐS HS 
nhân kỳ họp vừa qua ở Santa Ana. Tui là đứa it chụp hình nhất mà cũng góp mặt trong một "bô", 
còn CC BT và NM thì lại không thấy đâu trong cả 3 tấm. Chắc là nhị vị cô nương rủ nhau "chốn" 
học đi "hẹn hò"..... Bắt được tại "chận" hết đường "thanh minh thanh nga" dzồi nhé! Tui dzìa mét 
má cho mà coi......   

 

 



 

Vào ngày chánh tiệc (6/13), nồi "cầy" do cô Nhị (em chồng tui) phụ trách. Ông xã lãnh phần 
nướng thịt và tôm dưới sự chỉ đạo của HT Quan. Tui làm món gỏi "khổ qua". CC BT phôn MH 
(France). Như thường lệ MH nói "để tao gọi lại", thế rồi hai bà tám cho một chập. Đến giữa trưa 
mà chưa thấy bóng hồng TTK và Piêng (đây mới đúng là "người bạn không chân dung", chưa 
nghe tiếng, chưa thấy mặt). Gọi phôn tìm dấu thì nói sắp đến nơi, kỳ này lỗi ở mấy ông nhà nước 
… làm đường, TTK lái xe 2 vòng 360 độ và mất hướng để đến nhà cô bạn. 

 Đây là những là "người mẫu" của Sacto và Arlington-Carrollton. Nếu bạn nào in-tờ-rết (interest 
- thích) ký con-tra (contract) xin vui lòng liên lạc trực tiếp đương sự (contact in person). 

             

Đám trẻ không muốn len vào giữa đám già nên đã tự lo thân trước. Mọi người ngồi vào bàn tiệc, 
CC BT phôn TDP hỏi đã đi tới đâu rồi. TDP trả lời là sắp đến, còn khoảng… 3 tiếng nữa! Vậy là 
ông xã "Đoàn Dự" nhà tui thiếu một bạn rượu "Kiều Phong" TĐP. Danh tự "ĐD", "KP" xuất 
hiện sau chuyến đi Austin kỳ rồi. Khi hai ông bàn về chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Bà con 
nào ngứa nghề thì nhào "dô" cho đủ "Thiên Long Bát Bộ". Quả không sai câu "nữ thực như 
miêu, nam thực như hổ". Bàn tiệc 2 ông, 4 bà, 1 cô mà thức ăn còn ê hề. Phải chi "Kiều Phong" 
TĐP và A Tỉ kéo theo được PDK (Dallas) & phu nhân thì hay biết mấy. Thế nào cũng "của 
không ngon, đông bà con cũng hết", tui không phải “thanh tán mỏng” gần cả tuần lễ.  

          

 

 



 

TTK & Piêng về sớm vì …”đường còn xa … con chó nó tha con mèo..." (ai nhớ xin ca tiếp). 
"Hoàng Gia" cũng lên đường thăm bạn ở thành phố Murphy, độ một tiếng lái xe, đến tối mới về. 
Tui check "i-meo" thì thấy "Kiều Phong" TĐP gửi lời "tạ lỗi". Xin sao y bản chánh để mọi người 
biết "tâm sự" của "KP TĐP"…nghe hông "mũi lòng" thì thôi....... 

“Chiều tối hôm qua lúc chị BT gọi trong bụng nghĩ là sẽ đi lên Dallas trước gặp các đồng môn 
đồng niên HD, sau là uống rượu với.. Đoàn Dự (của HM), tôi mới năn nỉ "tiện nội" đi cùng lên 
Dallas, bả không chịu đi, viện đủ cớ (???), gọi cho thằng con trai rủ đi chung cho vui rồi có gì 
chở bố về, nó nghe thấy thế liền...cáo bệnh. Khổ thế đấy! nuôi chúng bao nhiêu năm, giờ đến lúc 
cần, năn nỉ chúng cũng ..tỉnh bơ. Đi một mình lên thì cũng tạm ổn đi, ít ra cũng còn có cái hăm 
hở, hồ hởi, phấn khởi gặp bạn đồng môn, nhưng nghĩ đến lúc bị Đoàn Dự với "bảy chú lùn" của 
BT đấu beer, lúc lái xe về một mình sao ngán ngẩm quá!...cô đơn quá! 
Cho tôi cáo lỗi với mọi người nhé, nhất là với chị Tuyết, đã có công ...năn nỉ, mai mốt có ghé 
qua Austin tôi sẽ tạ lỗi tiếp.  
Chúc mọi người một ngày hội họp thật vui - Phú ” 

Đến ngày cuối ở FW(6/14) , tui mới cơ hội chộp nhanh một 
"bô" "tàn phái đàn HG". HT Phong đẹp dzai, học giỏi và hiền 
hơn..."Lục Vân Tiên". Mấy hôm rày CC BT dẫn theo để "coi 
tay coi chân" mà chắc đi lộn nhà nên đến nhà nào cũng toàn là 
"đực rựa". Ai có biết chỗ nào cho CC BT gửi gạo, khi mần răng 
sẽ được 50% discount. Quảng cáo theo kiểu HN là... “mại dzô 
bà con ơi!”. 

Giờ chia tay đã đến, bùi ngùi, bịn rịn... "phái đàn HG" trực chỉ 
về Houston. Khi đến Austin, đừng quên …réo "KP TDP"!  
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