
            Thư Gửi Các Bạn Mình – Số 34 

 

Các Bạn Mình Thân Mến,            

Sau hơn ba tháng, cuộc họp mặt của Gia Đình Củi Ngo đã diễn ra vào ngày chủ nhật, 

7 tháng tư – 2019 tại nhà của Củi Ngo Huỳnh Hiếu & Bùi Thị Hải. Đây là lần họp mặt 

để đánh dấu 6 năm thành lập Gia Đình Củi Ngo. Cũng cần nhắc lại là Gia Đình Củi 

Ngo thành lập ngày 9 tháng 3 -2013 với 24 thành viên gồm các cựu học sinh trung 

học Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo và các dâu rể. Hiện nay chỉ còn 22 anh chị em. 

Chị Nguyễn Thị Nguyệt cùng anh rể Nguyễn Hữu Trí đã chia tay vĩnh viễn với anh 

chị em. 

Trước ngày họp mặt hai hôm, các đài khí tượng Houston thông báo sẽ có mưa to, 

gió lớn, có thể lụt lội ở một vài nơi. Sáng chủ nhật trời tối hù và mưa lai rai khắp 

nơi. Nhưng trong mỗi thành viên Củi Ngo đã được sưởi ấm bằng những thanh Củi 

Ngo tỏa hương thơm nên những chiếc xe đã đội mưa chạy đến nhà Hiếu Hải nằm 

về hướng tây bắc thành phố mang theo nhiều Củi Ngo. Kẻ viết bài ngày có mặt đúng 

11 giờ như đã hẹn trên email. Tưởng mình và nàng dâu sẽ đến trước tiên nhưng có 

dè đâu, khi bước chân vào nhà thì đã thấy cặp Hưng & Hạc Cúc đã có mặt từ thuở 

nào. Cặp này ở xa Houston bảy chục dặm đường và là hai người xông đất đầu tiên 

nhà Hiếu Hải. Hỏi ra mới biết anh chị này đã lái xe xuống Houston từ ngày hôm 

trước và ngủ đêm tại nhà con trai ở Houston để hôm sau đến sớm “phụ việc”. Hai 

thanh Củi Ngo thật đáng quý làm ấm lòng mọi người. Chẳng những thế, Hạc Cúc 

còn mang theo một mớ hoa thuộc loại “cây nhà lá vườn” để chưng bày khắp nơi 

trong phòng. 



Giờ xin nói về hai gia chủ một tí. Gia chủ nam là Huỳnh Văn Hiếu thuộc loại Út trong 

gia phả Củi Ngo, gọi là Út 2 trong số 14 em Út của gia đình. Nếu tính từ anh Cả trở 

xuống thì Huỳnh Hiếu đứng hàng thứ 12 trong số 24 thành viên. Còn gia chủ nữ Bùi 

Thị Hải đứng thứ 19 trong Củi Ngo gọi là Út 9. Cặp này là đôi trai tài gái sắc: anh đàn 

em hát, em nấu anh ăn phụ, anh cầm cuốc anh đào đất… vân vân và vân vân rất 

tâm đầu hợp ý đã gần nửa thế kỷ nay. Trong nhà của Hiếu Hải thấy vô số đàn: 

mandoline, banjo, guitar và nhiều món lẩm cẩm khác. Hiếu là tay chơi đàn cho các 

buổi họp mặt Củi Ngo cùng với Nguyễn Vương Thái (tục gọi là Thái vua, chỉ thích 

đóng vai vua trong các hoạt cảnh). Trong nhà thấy treo nhiều bức tranh thêu rất 

đẹp do bàn tay khéo léo của nữ gia chủ, nghe kể rằng có bức phải thêu hơn hai năm 

trời mới xong…thật là kỳ công. 

     

Có mặt hôm đó gồm: anh Cả Hiệp, anh Năm Hưng, chị Sáu An, anh Tám Thái (Thái 

vua), anh Chín Lộc, anh Mười Châu; về hàng em út có: Út 2 Hiếu, Út 3 Hiền, Út 5 

Xoàn, Út 6 Thảo, Út 9 Hải, Út 10 Hạc Cúc, Út 11 Cẩm, Út 12 Hiệp, Út 13 Ánh Minh 

và Út 14 là nam nhi Bính. Vắng mặt: anh Hai Toàn (không rõ lý do), anh Ba Phước 

(bệnh), anh Bảy Thái (đi chơi xa về đau chân), Út Tư Quỳ (lý do vắng mặt: cô đơn), 

Út Bảy Li (cùng lý do với anh Bảy Thái), Út Tám Thanh An (đang đi du lịch). Đặc biệt 

hôm nay có mặt anh chị Phước và Liên; Phước là em chị Út 1 Nguyễn Thị Nguyệt. 



Cặp này đã nhiều lần đến sinh hoạt với Củi Ngo sau khi chị Nguyệt và anh Trí ra 

đi…Gia Đình Củi Ngo rất mong cặp Phước Liên có mặt dài dài với Củi Ngo. 

Khi mọi người ngồi vào bàn tiệc thì ngoài trời mưa đùng đùng và gió ào ào ập đến. 

Trong bàn ăn nghe văng vẳng ai hát khẻ bài: Càng mưa chúng ta càng ăn nhiều, 

càng mưa lại càng uống nhiều, càng mưa lại càng đớp nhiều…Mở màn ẩm thực, 

mỗi người có trước mặt một tô bún thịt nướng loại “hàng không mẫu hạm”, ai cũng 

thấy e dè vì thấy bàn bên cạnh còn khối thức ăn khác nữa như: hến xúc bánh tráng, 

chả giò, bánh ít trần, bánh bột lọc, gỏi bò khô, xôi  và lắm món tráng miệng khác 

không kể xiết. Hỏi ra thì mới biết món bún thịt nướng do gia chủ đãi nhưng người 

tô điểm cho các tô bún đầy ắp lại chính là anh Năm Hưng. Thế mới biết lý do tại sao 

anh có mặt rất sớm. Chẳng những thế, nữ gia chủ ra thông báo là chiều nay sẽ cho 

cả nhà xơi “hủ tiếu bò kho” và lắm món ăn chơi khác nữa. Vừa ăn vừa nói đủ mọi 

thứ chuyện trên đời, chuyện mưa chuyện nắng, chuyện Đalạt chuyện Sài Gòn, 

chuyện chính chị chính em, chuyện bồ chuyện bịch ngày xưa và kể cả những chuyện 

kẻ còn người mất… Tự do ngôn luận muôn năm! Viết tới đây mới nhớ, cặp Ánh 

Minh và Bính đến trễ vì “đường xa ướt mưa”. Khi ngồi vào bàn, chú Út 14 tuyên bố 

rằng: “em tới trễ nên xin phép các anh chị cho em xơi đồ ngọt trước vì em xơi các 

món này để trị bệnh tiểu đường (?). Thế là chàng Út nhà ta nhảy sang bàn đặt thức 

ăn lấy bánh bò, bánh tiêu, kẹo mè xửng, chè…ăn liền tù tì trông rất ngoạn mục, vừa 

ăn vừa không quên góp chuyện vui vẻ…khiến mọi người đều phải lắng nghe. 

   

 



Sau màn ăn uống no nê (chứ không phải no say) mọi người tiến về phòng khách để 

diễn các màn vui như mọi lần. Trước hết, nữ gia chủ có nhã ý tặng quà sinh nhật 

cho các cậu các mợ có sinh nhật trong tháng tư, tháng năm và tháng sáu gồm Tám 

Thái, Út 5 Xoàn, Út 10 Hạc Cúc, Út 12 Nghiêm Hiệp và Út 13 Ánh Minh. Một nam 

nhi và năm nữ nhi. Đúng là: “Gươm lạc giữa rừng bông”. Mỗi người được nhận một 

món quà kỷ niệm đầy hương ngào ngạt Củi Ngo. Trước khi bắt đầu chương trình, 

chị sáu An nhắc lại những ngày đầu thành lập Củi Ngo, trong đó tên Câu Lạc Bộ Củi 

Ngo được đổi thành tên Gia Đình Củi Ngo. Nhắc đến đây ai cũng bồi hồi nhớ lại 

những ngày vui cách nay 6 năm và nhớ đến anh chị Nguyễn Hữu Trí và Nguyễn Thị 

Nguyệt. 

   

   



           

Sau khi anh cả Đặng Đình Hiệp cắt bánh Mừng Sáu Năm Củi Ngo, mọi người nâng 

ly chúc mừng Củi Ngo sống lâu trăm tuổi. Chương trình văn nghệ bặt đầu với bản 

song tấu nhạc ngoại quốc Granada, tiếp theo là những giọng hát của Ngọc Cẩm với 

những bài hát thời tiến chiến. Ngoài những cặp song ca Ánh Minh – Bính, Phước – 

Liên, Châu – Xoàn là những giọng ca quen thuộc của anh cả Hiệp, Hạc Cúc, Thái, 

Hiếu…. Nổi bất nhất là những giọng ca của Cẩm và Liên Phước. Út 3 Hiền và anh 

Chín Lộc kể chuyện vui. Anh Năm Hưng chia sẻ về vấn đề sức khỏe rất được mọi 

người quan tâm (anh là bác sĩ mà lị…).  

    

Xin thuật hai hai mẩu chuyện vui của Út 3 Hiền và anh chín Lộc. Cô Út 3 kể rằng…khi 

cô mới qua Mỹ, cô đi dự học lớp ESL. Khi vừa bước vào cửa lớp thì một ông giáo sư 



người da đen vui vẻ chào cô và nói: “Nice to meet you” thì cô nhanh nhẩu đáp lại 

ngay: “See you midnight…” . Ông thầy sửng sốt trố mắt nhìn cô học trò… Còn anh 

chín Lộc thì như mọi lần, duyên dáng, tỉnh queo kể chuyện như sau: Ông bố bị mù 

gọi thằng con trai và đưa cho nó mấy đồng để ra tiệm hớt tóc, ông bảo nó phải hớt 

cua cho tóc ngắn. Thằng nhỏ xách tiền đi ăn hết trơn và khi về ông bố hỏi: mày đã 

hớt tóc chưa? Thằng nhóc trả lời: Dạ rồi. Ông bố bảo: mày đưa cái đầu tao sờ coi. 

Thằng nhỏ bí quá bèn tuột cái quần xà loỏng xuống và đưa mông cho ông bố sờ. Sờ 

xong ông bố phán: Kỳ này mày hớt tóc trụi lủi như vầy là tao thích lắm…Tao cho 

mày một đồng… để ăn quà… 

        

       



     

 

Năm giờ chiều, một số anh chị em cùng nhau tạm rời cuộc vui để đến 

thăm anh Ba Trương Văn Phước. Như đã nói ở trên anh Ba Phước không 

đến họp mặt được vì bệnh, cô Út 12 Nghiêm Thị Hiệp cho hay tin trên khi 

mới đến. Đại diện anh chị em đi bằng hai chiếc xe do anh Năm Hưng và 

Mười Châu lái. Nơi anh Phước ở chỉ 10 phút lái xe. Vào phòng thấy anh 

đang ngồi trên ghế, người ốm hẳn ra, dáng mệt mỏi. Anh chị em thăm 

hỏi và anh cũng nhận biết nhiều người. Để cho anh nghỉ ngơi, sau khoảng 

mười phút đứng quanh anh thăm hỏi, anh chị em lại về chốn cũ – tức là 

về lại nhà của Hiếu Hải. Cũng xin nhắc lại là cách nay hơn ba năm, khi anh 

Tư Nguyễn Hữu Trí bị bệnh phải nằm nhiều tháng trong Nursing Home 



thì anh Ba Trương Văn Phước và cả Gia Đình Củi Ngo hầu như ghé viếng 

hàng tuần. Đặc biệt anh Tư Phước là người thường xuyên đến để chữa 

cho anh Trí theo phương pháp đông y mà anh Phước đã từng giúp cho 

nhiều người, anh là người thích làm việc thiện, nhất là trong việc chữa trị 

bệnh là sở trường của anh, mấy tháng nay có lẽ vì sức khỏe nên anh ít 

đến với Gia Đình Củi Ngo. 

   

Trở lại cuộc vui, anh chị em tiếp tục hát karaokee cho mãi đến 6 giờ chiều 

là lúc nữ gia chủ Bùi Hải hâm nóng nồi bò kho, mùi thơm bay khắp căn 

phòng khiến bà con phải ngưng hát, ngừng đàn để ngồi lại thưởng thức 

món bò kho hủ tiếu, vừa ăn vừa nhắc lại những món khoái khẩu xưa của 

Đalạt như món mì Quảng kế rạp hát Ngọc Hiệp hay mì Quảng Hoàng Diệu, 

kể cả món đại bình dân là “bánh căn” chính gốc Đà Lạt là món khởi thủy 

chỉ có bột đổ vào khuôn, xong lấy ra cho lên bên trên một ít mỡ hành rồi 

chấm nước mắm…ngồi xơi rỉ ra vào những buổi chiều mưa lạnh thì thú 

vị không gì bằng…Mì Quảng hoặc bánh căn của thập niên 60 trở về trước 

mới là những món ăn “tuyệt cú mèo” của những người thuộc hệ phái 

“Hoàng Triều Cương THổ”. Phải thế không các bạn mình? 

Hẹn Các Bạn Mình thư sau         

Phong Châu. Tháng Tư - 2019 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


