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Sau đại hội cựu học sinh Bùi Thị Xuân – Trần Hưng Đạo năm 2010 và 2012, anh chị em trong ban 

văn nghệ tại Houston đã hình thành một nhóm được đặt tên là Gia Đình Củi Ngo sinh hoạt thực 

sự như một đại gia đình trong tình huynh đệ tỷ muội. Gia đình Củi Ngo gồm 24 thành viên. Năm 

2015 có hai thành viên đã vĩnh viễn ra đi, nay còn lại 22 người và được gọi tên theo thứ tự tuổi 

tác lớn nhỏ: anh Cả Đặng Đình Hiệp (rể BTX), anh Hai Trần Ngọc Toàn (Quang Trung), anh Ba 

Trương Văn Phước (rể BTX), anh Tư Nguyễn Hữu Trí (rể BTX, đã mất), anh Năm Đào Trọng Hưng 

(rể BTX), chị Sáu Đào Thị An (BTX), anh Bảy Trần Văn Thái (rể BTX), anh Tám Nguyễn Vương Thái 

(THĐ), anh Chín Nguyễn Mậu Lộc (rể BTX), anh Mười Hoàng Kim Châu (THĐ), Út 1 Nguyễn Thị 

Nguyệt (BTX, đã mất), Út 2 Huỳnh Văn Hiếu (rể BTX), Út 3 Vũ Thị Hiền (BTX), Út 4 Trần Kim Quỳ 

(dâu QT), Út 5 Phạm Thị Xoàn (dâu THĐ), Út 6 Nguyễn Thị Thảo (BTX), Út 7 Lê Thị Li (BTX), Út 8 

Nguyễn Thanh An (BTX), Út 9 Bùi Thị Hải (BTX), Út 10 Diệp Nữ Hạc Cúc (BTX), Út 11 Lê Thị Cẩm 

(BTX), Út 12 Nghiêm Thị Hiệp (BTX), Út 13 Ngô Ánh Minh (BTX), Út 14 Nguyễn Quý Bính (rể BTX). 

Trong ba năm qua đã có 20 lần họp mặt tuần tự tại nhà của mỗi thành viên. Để kỷ niệm ba năm 

thành lập, lần họp mặt này, ngày 28 tháng 2 – 2016  được tổ chức tại nhà của Mười Châu, nơi mà 

cách nay ba năm, vào ngày 9 tháng 3 – 2013 đã diễn ra cuộc họp mặt đầu tiên để khai sinh ra Gia 

Đình Củi Ngo. Đây cũng là buổi họp mặt để Mừng Tân Niên năm Bính Thân. Như chương trình đã 

định, mọi người lần lượt hiện diện, các cô nàng trong những chiếc áo dài tha thướt đủ màu sắc, 

các anh chàng mặc quốc phục – khăn đóng áo dài chẳng khác nào các cô dâu chú rể trong ngày 

hội xuân. Chương trình đã được phổ biến và mọi người đều nhận một số công việc để ngày họp 



mặt thêm phần khởi sắc. Dĩ nhiên gia chủ, Mười Châu và Út Năm Xoàn chịu trách nhiệm trang 

hoàng sắp xếp để khi mọi người đến sẽ thấy không khí mùa xuân: Tấm poster “Gia Đình Củi Ngo” 

được treo ngay giữa phòng khách, hai bên là câu đối “Nâng Cốc Tiễn Dê Đi, Đón Tết  - Cạn Ly Mời 

Khỉ Đến – Mừng Xuân”. Ngoài mai vàng được chưng bày thể hiện sắc xuân Miền Nam còn có 

những cành Hoa Anh Đào ĐàLạt do cô Út 13 mang đến cùng với cây thông xanh của anh Ba Phước. 

Hình ảnh Đàlạt đậm nét trong căn phòng nhỏ với mô hình Nhà Thủy Tạ Đàlạt do bàn tay “Hướng 

Đạo” của Mười Châu thực hiện. Chị Sáu An mang đến một poster trong đó có rất nhiều hình ảnh 

sinh hoạt của Gia Đình Củi Ngo trong ba năm qua. Gần 12 giờ trưa mọi người đến đông đủ trừ cô 

Út Tám Thanh An bận đưa các en Hướng Đạo đi cắm trại (đến trễ). Việc đầu tiên là chụp ảnh kỷ 

niệm trước khi nhập tiệc. Lý do được phái nữ giải thích là nếu chụp hình sau khi ăn uống no nê 

thì mấy cái bụng sẽ phình ra phía trước…kỳ lắm…Các máy ảnh, IPad và Cellphone thi nhau bấm 

lia lịa, cười nói vui vẻ…nhất là các mợ…ôi thôi…chụp hết chỗ này sang chỗ khác…đứng ngồi…làm 

duyên làm dáng không biết đói bụng là gì…. 

        

                     

Hình trên (từ trái sang phải): Anh Cả Đặng Đình Hiệp & Đào Thị An. Anh Hai Trần Ngọc Toàn & Trần Kim Quỳ. Anh Ba 

Trương Văn Phước & Nghiêm Thị Hiệp, Anh Năm Đào Trọng Hưng & Diệp Nữ Hạc Cúc. 

 



                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình từ trái sang phải: Anh 7 Thái & Li. Anh 8 Thái & Thảo. Anh 9 Lộc & Cẩm. 10 Châu & Xoàn. Út 2 Hiếu & Hải. Út 3 

Hiền & Út 8 Thanh An. Út 13 Minh & Bính. 



Sau phần ẩm thực, mọi người ngồi quây quần trong căn phòng ấm cúng đầy sắc xuân để bắt đầu 

chương trình vui xuân. Mở đầu là lời chào mừng và cám ơn của nữ gia chủ - Út 5 Phạm Thị Xoàn. 

Theo sau là anh Cả Hiệp có đôi lời về gia đình Củi Ngo và không quên nhắc đến hai thành viên của 

Gia Đình là anh Tư Nguyễn Hữu Trí và Út 1 Nguyễn Thị Nguyệt đã vĩnh viễn ra đi vào những tháng 

cuối năm 2015. Một phút im lặng đầy xúc động để tưởng nhớ đến anh Tư Trí và Út Nguyệt. Chị 

Sáu An là người giữ gia phả tường trình đầy đủ những sinh hoạt của Gia Đình Củi Ngo trong ba 

năm qua chẳng hạn như ngày thành lập Gia Đình Củi Ngo là Chủ Nhật, 9 tháng 3 – 2013, cho đến 

hôm nay, 28 tháng 2 – 2016 đã trải qua 1086 ngày, tức 2 năm 11 tháng 19 ngày hoặc 26,064 giờ, 

anh Tư Củi Ngo mất ngày 22 tháng 8 - 2015 (cách nay 190 ngày) và tang lễ cử hành ngày 29 tháng 

8 – 2015, Cô Út 1 Củi Ngo mất ngày 28 tháng 10 – 2015 (cách đây 120 ngày) và tang lễ cử hành 

ngày 30 tháng 10 – 2-015. Ngoài ra chị còn liệt kê đầy đủ những ngày tháng và địa điểm họp mặt 

và nhiều điều đáng nhớ khác...Kế tiếp là mục chúc tết, mừng tuổi và lì xì. Anh Cả Hiệp lần lươt lì 

xì bao đỏ cho mọi người, bên trong là những tấm vé số hy vọng sẽ mang lại may mắn tiền tài cho 

mọi người trong Gia Đình. Không biết giờ này có ai trúng số hay chưa mà vẫn thấy êm re...Chiếc 

bánh sinh nhật Ba Năm Gia Đình Củi Ngo được mang ra và được anh Cả Hiệp, anh Hai Toàn, anh 

Bảy Thái, Cô Út 3, Cô Út 6 và Cô Út 9 là những người có sinh nhật trong tháng Một Hai Ba cùng 

thổi đèn sinh nhật. Mọi người cùng ăn bánh, uống champaigne và chuyện trò như mở hội… 

          

Anh 8 Nguyễn Vương Thái và anh 9 Nguyễn Mậu Lộc phụ trách mục rút số nhận quà. Quà do mỗi 

thành viên trong gia đình mang đến cùng với một tấm vé số cạo cũng với hy vọng có tiền để tiếp 

tục tổ chức ăn chơi. Mọi người háo hức mong có một món tiền vài trăm nhưng rốt cuộc chỉ có 

một vé trúng được $1.00. Mọi người không mở quà ra khoe nên chẳng biết bên trong là những 

quà gì. Sau khi trao đổi quà, tất cả cùng đồng ca bài “Ly Rượu Mừng” và một lần nữa, những ly 

champagne được nâng lên cùng những lời chúc tụng “Một Năm Bính Thân Hạnh Phúc”. Cũng cần 

phải nhắc đến hai anh Tám Thái và Út 2 Hiếu trong ban “Two Men Band” của Gia Đình Củi Ngo 

với chiếc guitar của Thái và chiếc mandolin rất “cute” của Huỳnh Hiếu. Hai chiếc ampli của Tám 

Thái và Chín Lộc làm tăng thêm phần âm thanh sôi động cho chương trình văn nghệ do Cô Út Tư 

Trần Kim Quỳ điều hợp.         Trước khi nghỉ giải lao để 



vào chương trình văn nghệ, anh chị em có tuổi cầm tinh Con Khỉ bước ra sàn để được vinh danh 

gồm có: anh Cả Hiệp, anh Bảy Thái, anh Tám Thái, anh Chín Lộc, anh Mười Châu, cô Út 12 Nghiêm 

Hiệp. Trong một gia đình mà có đến 6 con khỉ thì không hy vọng gì trong nhà không bị “guậy 

tưng”. 

                                                                 

Cô Tư tặng quà cho Cô Năm     Mừng tuổi và lì xì         Tặng quà đầu năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Sáu Con Khỉ Của Gia Đình Củi Ngo 

Theo sự đồng ý của cả nhà thì mỗi thành viên của gia đình sẽ trình bày một tiết mục: hát, 

ngâm thơ, vũ, kể chuyện hoặc trò chơi…Cô Tư Kim Quỳ là người nhận trách nhiệm sắp 

xếp và điều hợp chương trình văn nghệ cho cả nhà. Sau khi hát lại bài “Ly Rượu Mừng”, 

chương trình bắt đầu với một bài thơ chúc tết do cô Út 6 sáng tác, trong thơ lại có một 

câu đố và cô Út 13 đã đáp trúng. Tiếp theo là anh Cả với bài “Bến Xuân”, cô Út 11 Cẩm với 



“ Thương Về Miền Đất Lạnh”, bài thơ “Đalat Ơi” do Út 10 Hạc Cúc sáng tác, “Để Gió Cuốn 

Đi” do Út 2 và Út 9 song ca, anh 3 Phước và Út 12 song ca “Anh Cho Em Mùa Xuân”, Út 5 

đọc thơ sáng tác “Xuân Cổ Tích”, chị 6 An hát “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?”, hai em Út 

13 và 14 song ca “Đám Cưới Đầu Xuân”, anh 8 Thái hát “Khúc Thụy Du”, anh 5 Hưng, anh 

7 Thái và anh 9 Lộc kể toàn chuyện vui. Đặc biệt nhất là màn “độc vũ” “Ai Lên Xứ Hoa 

Đào” do cô Tư Kim Quỳ biểu diễn với giọng hát phụ họa độc đáo của anh Hai Trần Ngọc 

Toàn. Chương trình kết thúc bằng bài thơ “Mùa Xuân Chín” của thi sĩ Hàn Mạc Tử do Mười 

Châu diễn ngâm. 

              

        Út 6 Thảo đọc thơ                            Út 11 Cẩm đơn ca             Đôi song ca Út 2 và Út  9 

     

       Út 5 đọc thơ “Xuân Cổ Tích”       Song ca với Út 13 & 14           Út Tư Kim Quỳ “Ai lên xứ Hoa Đào” 



                             
Út 10 Hạc Cúc đọc thơ                  Anh 5 Hưng kể chuyện                Út 8 Thanh An tâm sự       Anh 7 Thái kể chuyện  

 

       

         Út 3 bốc bốc bốc….thăm             Út 12 & quà xuân            Kẻ bốc “Phước” người cười “An” 

                

            Tám Thái mời bốc…                                O Li nói cười vui vẻ                   Anh Mai: bạn của GĐCN 

Sau khi chương trình văn nghệ kết thúc, anh chị em lại cùng nhau quây quần bên bếp lò 

để chờ hâm nóng nồi bún mộc do cô Út 6 Thảo mang đến từ trưa nhưng chưa ai đụng 

đến. Mỗi người một tô bún còn bốc khói, vừa ăn lại vừa trò chuyện rôm rả đủ các đề tài, 

vài người còn luyến tiếc những hình ảnh đẹp chưng bày nên cũng cố lấy IPad hoặc 



cellphone ra bấm vội thêm vài kiểu, các cô chụm đầu vào nhau tủm tìm cười duyên trong 

khi các cậu, mỗi người nhâm nhi thêm một cốc rượu vang cho ấm bụng. Bảy  giờ tối, mọi 

người lưu luyến chia tay ra về và cùng nhau hẹn gặp lại vào cuối tháng tư tại nhà anh Năm 

Hưng và Út 10 Hạc Cúc tại thành phố Huntsville. Bên ngoài, những làn gió xuân cũng 

thoảng về mang theo mùi thơm của hoa ngọc lan từ sau vườn nhà của Mười Châu loang 

ra khắp không gian. Gặp nhau đây rồi chia tay… Ngày vàng như đã vụt qua trong phút 

giây… 

Sau đây xin trích vài đoạn thơ do cô Út 10 Hạc Cúc sáng tác và đọc cho mọi người cùng 

nghe:    Đà lạt ơi xin cho tôi nhắn gửi        

   Một lời chào thân ái đến trường xưa      

   Những sáng chiều đến lớp dưới cơn mưa       

   Thân yêu quá! tường vôi hồng ngói đỏ 

   …Tôi đã xa trường chẵn bốn mươi năm      

   Đà lạt đó vẫn còn như thuở trước?      

   Gió lộng đồi thông áo dài tha thướt       

   Lảng đảng sương mù buổi sáng mây bay 

   … Giọt sương sớm lung linh cành lá mới        

   Dã quỳ vàng rộ nở đón hè sang      

   Hoa anh đào tô đẹp khắp nẻo đàng       

               Nghiêng nghiêng bóng Xuân Hương trời xanh biếc 

   …Một thuở xa rồi lòng tôi vẫn tiếc        

   Nhớ về đâu hình bóng cũ nhạt màu        

   Hình bóng xưa, nay đã khuất nơi đâu       

   Để tôi mãi mang theo bao nỗi nhớ…  

Sau đây là vài đoạn trích trong bài “Xuân Cổ Tích” của Út 5: 

   Ngày tháng lang thang núi đồi Đà Lạt     

   Nhặt nắng vàng hong tóc tuổi đôi mươi     

   Nụ hoa xuân khép nép dưới chân người     

   Em ngây ngất! những mùa xưa diễm tuyệt 

   Chiều buông chậm – sương che mờ núi biếc    

   Hồ lung linh – thấp thoáng mộng thiên thai     

   Ngàn vì sao quấn quýt dấu chân hài      

   Đường trăng sáng  - tóc tơ bay huyền ảo      

       …….  



   Trong cõi lòng em núi rừng tĩnh mịch     

   Trưa sớm đi về - hồn trọ phương nao     

   Xin hãy cho em một nụ hoa đào      

   Để kỷ niệm thành bài ca tưởng tiếc  

   Chưa chia tay mà đã chào vĩnh biệt      

   Hẹn đến trăm năm em sẽ quay về        

   Nhìn mây trời đã xóa dấu sơn khê      

   Nghe Đà Lạt…đã đi vào cổ tích… 

Cô Út 6 đọc một bài thơ lục bát do mình sáng tác. Người viết bài tường thuật này quên 

xin nên khi định trích đăng lại không có. Gọi điện thoại đến nhà thì được biết sau buổi họp 

mặt Gia Đình Củi Ngo vài hôm cả đôi Thái Thảo này đã leo lên phi cơ để bay sang trời Âu 

du hí. Nếu kẻ viết bài này đoán không sai thì anh Tám Thái hoặc Út Sáu đã trúng vé số của 

Gia Đình Củi Ngo. Thôi thì đành phải chúc Cậu Mợ đi chơi vui vẻ vậy. Khi nào về đến thành 

phố nhà thì nhớ ới bà con đi một chầu cà phê. Thế là tình nghĩa anh chị em Củi Ngo chứ… 

 

            

 

 

 

 

   

         
  

 

       Phong Châu tường thuật 

      

 

         Logo của GĐ Củi Ngo 
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