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EXRYU CHIẾN THẮNG – Exryu và thân hữu đoạt được nhiều giải thưởng 
trong chuyến du thuyền. Anh chị Đào Tơ đoạt giải thưởng “The Most 
Romantic Dancing Couple”. Anh chị thân hữu Phiệt Nguyệt đi khiêu vũ 
đêm sau và được bắt thăm thắng được một chai champagne.  Số vợ 
chồng tui may mắn được ngồi chung bàn ăn đêm với anh chị Đào Tơ và 
anh chị Phiệt Nguyệt nên được đãi champagne hai đêm liên tục. 

Exryu Nguyễn Tiến Quang thắng giải bóng bàn Golden Princess và được 
thưởng được mề đai vàng. Exryu Tiến Quang và bà xã Tina cũng được 
giải nhì cuộc tranh khiêu vũ. Có 4 cặp tham dự. Một cặp được chọn hạng 
nhất. 3 cặp còn lại được đồng hạng nhì. Nếu không, chắc hai ông bà sẽ 
được hạng...4 :-)

GIẢI THƯỞNG ANH HÙNG LAO ĐỘNG  được trao tặng cho Exryu 
Nguyễn Đăng Đức. Anh Đức lớn tuổi nhưng tướng tá vẫn còn đô như lực 
sĩ. Da thịt anh cứng như là trai trẻ. Ở Mỹ, anh được khen như là thống 
đốc tiểu bang Arnold Schwarzenegger. Ở Việt Nam, mấy cô tưởng là anh 
làm lao động ở Mỹ nên thịt da mới cứng cáp như thế. Chỉ có những người 
mập mạp như tui mới được coi là xì thẩu đại gia. Ở Mỹ, tôi không đẹp trai 
bằng anh Đức nhưng ở Việt Nam xì thẩu có giá hơn.

Xin chia xẻ những kỷ niệm vớ vẫn nhưng không bao giờ quên trong cuộc sinh hoạt mùa hè 2010 vừa 
qua. Nhớ gì viết nấy. Không trật tự, không đầu đuôi. Không nhớ cũng viết luôn!

CON CƯNG CỦA THƯỢNG ĐẾ là Exryu Lê Văn Dũng. Alaska chỉ có khoảng 60 ngày một năm trời 
nắng đẹp . Nhờ Exryu Dũng cầu trời, nguyên tuần lễ du thuyền Alaska, ngày nào cũng nắng ấm 
không mưa. Đồ ấm mùa đông đem theo không cần. Khí hậu cuối hè Alaska mát mẽ như bắc Cali.

Exryu Nguyễn Tiến Quang
Vô địch bóng bàn Golden 

Princess

Exryu Đặng Thanh Hải 
và ông thợ làm vườn (landscaping engineering) của chị

BẠN EXRYU CŨ TÊN MỚI – Đối với tôi, Exryu Nguyễn Quang Khải đã đổi tên thành thằng Hai Hòn 
Bán Mắm. Ai muốn biết tại sao, xin liên lạc thẳng với thằng Hai Hòn Bán Mắm 
2honbanmam@gmail.com.

Exryu Nguyển Quang Khải và 
Châu Thị Phương Tú thuở du học 

Nhật

Vợ chồng thằng Hai 
Hòn Bán Mắm ngày 
nay. Làm ăn có lẽ 
thành công nên ăn 
mặc sang trọng và 
thơm mùi channel 
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KHÔNG THIẾU MÀ CÒN DƯ -  Exryu chúng ta đủ ăn đủ mặc và thừa tình là nhờ Nguyễn Tấn Đủ và 
anh Đỗ Hữu Thừa (ông xã chị Thanh Sơn). Mỗi lần điểm danh, hai bạn nầy làm tôi điên đầu. Đủ 
đâu? Đủ (đây) rồi! Làm sao đủ rồi được? Tôi mới gọi tên có một người. Thừa đâu? Thừa (đây) rồi. 
Vậy là có người lên xe lậu không trả tiền. Điểm danh lại!

BẮC NAM HÒA THUẬN – Sinh hoạt mùa hè của chúng ta được sự tham dự của hai nhà lãnh tụ 
chính trị Việt Nam: ông Thiệu và bác Hồ. Hai vị lãnh tụ nầy rất thích hợp với nhau: đi chơi chung, ăn 
uống chung, đàm luận chung, ...40-50 năm trước, nếu hai vị vui vẻ với nhau như bây giờ thì Việt 
Nam mình đâu có chiến tranh làm dân đau khổ.

EXRYU HẠNH PHÚC NHẤT là Exryu Nguyễn Tấn Đủ. Trong chuyến đi 
nầy, ai ai cũng hạnh phúc, nhưng Exryu Đủ hạnh phúc gắp ba lần anh 
chị em khác. Bạn được việc làm mới ở Singapore với cơ hội hợp tác với 
những nhà nghiên cứu nổi tiếng trong ngành semiconductor. Cũng trong 
chuyến đi nầy, bạn và bà xã Lan ăn mừng kỷ niệm 25 năm đám cưới và 
chị Lan ăn mừng sinh nhật thứ 18+ của chị. Chị Lan lấy chồng cùng ngày 
sinh nhật của chị ngày 16 tháng 9. Xin chúc mừng hai ông bà!

200 US Đô La  là số tiền tốn cưới vợ của exryu Tô Khánh Xuân. Bạn 
Xuân nói là 30-35 năm về trước 200 đô la rất to gần hết tài sản của bạn 
lúc đó. Bà xã Tâm nói là 200 đô la không đủ mướn xe rước dâu từ 
Houston về Louisana. Mẹ của chị phải mua nhang đèn, bánh kẹo, trái 
cây phụ bạn Xuân đi cưới con gái mình. Bà già vợ rất tốt. Anh chị có thấy 
bộ máy chụp hình của bạn Xuân không? Hơn 10 ngàn đô. Bán bộ máy 
chụp hình nầy, bạn Xuân có thể cưới được 50 cô vợ.

Chị Tâm (Tammy), người vợ hiền trị giá 
200 đô của Exryu Tô Khánh Xuân 

Đôi uyên ương Đủ Lan
Thà (Nguyễn Tấn) Đủ và (Đỗ Hữu) Thừa 

còn hơn thiếu và thốn

Bác Hồ (Quốc Vũ)

ủ

Ông (Huỳnh) Thiệu



ANH ĐI TÌM EM SUỐT ĐỜI  – Exryu Nguyễn Anh Tuấn cứ lạc mất bà xã Cẩm Vân. Mỗi lần gặp anh, 
thay vì nói “hello”, anh cứ hỏi: “Thạnh thấy bà xã tôi đâu không?” Cùng nhau lên từng 14 ăn sáng, khi 
đến phòng ăn quay lại chị đâu mất tiêu. Hai ông bà tình tứ đi nhà hàng Bernini ăn trưa , ông đến 
nhưng lại không có bà. Ông hoảng hốt đi tìm. Đi tham quang  băng đá ở Juneau ông kêu tìm bà tứ 
tung trên walkie talkie.

Anh Tuấn: “Có ai thấy vợ tui không? Over”
Thạnh: “Tui đang đi với chị đây. Over”
Anh Tuấn: “Nhờ Thạnh nhắn với vợ tui là tui đang chờ ở visitor center. Over”
...
Thạnh: “chị nói chị sẽ không trở lại. Chị đi hiking với chị Bính, anh Khánh và vợ chồng Lân. Over”

15 phút sau...

Anh Tuấn: “Thạnh thấy vợ tui không? Over”
Thạnh: “Không. Tụi nầy trở lại vì đường hiking có vẻ nguy hiểm và không có gì đẹp. Chị Vân quyết định đi tiếp 
tục. Over”
Anh Tuấn: “Cám ơn, Thạnh. Over”

15 phút sau rồi 15 phút nữa:
Với giọng lo lắng:“Tuấn đây.  Có ai thấy vợ tui không?. Over” 

Muốn biết thêm chi tiết, xin trở lại  

ANH ĐÂU RỒI? – Thứ 5 ngày 16 tháng 9, anh chị em mặc đồ đẹp để chụp thêm hình nhóm. Ông 
phó nhòm tàu Golden Princess sắp hàng mấy ông trước. Sau đó, ông ra lệnh mấy bà đến đứng 
trước chồng mình. Sau khi đàn ông đứng vào hàng cuối cùng (hàng thứ nhì trong hình). Ông yêu cầu 
quý bà còn lại đến đứng với chồng mình.

Mợ Tina (bà xã và đương kiêm thằng cậu vợ của tui, Exryu Nguyễn Tiến Quang ), đứng một mình 
ngoài hàng mếu máo: “Có ai thấy ông xã của tui không?”
Anh chị em đồng trả lời: “Ổng mới đứng đây mà. Chắc bị Tào Tháo rược rồi”
Mợ Tina: “Mới đây mà đi mất rồi”. Bắt đầu khóc.
Ông phó nhòm: “Không thể đợi được đâu. Chúng tôi còn nhiều nhóm khác đang đợi”
Mợ Tina khóc to: “OA OA OA....!!!” Nước mắt tràn đầy gần một lít. Tui chưa bao giờ thấy nhiều nước 
mắt như đêm nay. Chúng tôi đành chụp 

hình không có Exryu 
Quang. Tiếc là hai lần 
chụp hình nhóm đều 
thiếu người. Lần đầu 
thiếu chị Bính và anh 
Khánh vì BTC liên lạc 
không đủ. Lần nhì vì 
Exryu Quang tưởng 
còn thì giờ nên chạy 
đi ghi tên tranh nhảy 
đầm.

Ngày hôm sau Exryu 
Quang mang kiếng 
mát suốt ngày Không 
biết có chuyện gì.  

Tối nay là chết
với bà!



27000  là dự đoán của tôi cho số hình bác phó nhòm Lê Hữu Phước chụp trong chuyến đi sinh hoạt 
nầy. Tui chụp khoảng 3000 tấm. Exryu Phước bấm một lần 9 tấm kêu rẹt rẹt như súng đại liên nên 
tính ra khoảng 27000 tấm. Exryu Phước là người chụp hình nhiều nhất trong chuyến đi nầy.

Người chụp hình nhiều thứ nhì là hai Exryu Thiệu Thư. Ông một máy, bà một máy. Mạnh ông, ông 
chụp. Mạnh bà, bà chụp. Tổng cộng chụp khoảng 6000-7000 tấm theo dự đoán của tôi. Về Ottawa 
gần 10 ngày mà hai ông bà chia xẻ chỉ có 5 tấm hình. Chắc là quên gắn phim rồi!

GIẢI NHIẾP ẢNH GIA TỆ NHẤT  được tặng Exryu Lê Huy Trực. Bạn chụp hình cắt đầu cắt chân. 
Quay phim chuyển qua chuyển lại lên xuống vù vù làm Exryu Lê Hữu Phước xem xong chóng mặt 
muốn ói như say sóng. . Nhờ tài của Exryu Trực, chắc là sẽ không có đủ phim ảnh làm DVD kỷ niệm! 
Đề nghị bạn đừng bỏ làm COO hãng biotech...Keep your day job, my friend!

EXRYU ABUNAI  là Exryu Tô Khánh Xuân. Bạn Xuân bỏ tripod của anh trên overhead bin của xe 
bus. Xe chạy, cái tripod nầy rớt xuống suýt trúng đầu một chị. Cái tripod nặng gần 5 lbs rới trúng đầu 
ai là chỉ có nước đi nhà thương. Mai là rớt hụt đầu. Nếu không thì chuyến du hành sẽ bị chấm dứt 
sớm! Cám ơn trời cho tránh nạn!

LIDO DECK TẦNG 14  là phòng họp Exryu nơi mỗi đêm từ 10:30 đến 12:30 Exryu chúng ta tụ họp 
kéo bàn lại ăn uống nói chuyện, cười đùa ồn ào. Đó là cũng là nơi những tiếu gia nam nữ trổ tài nói 
chuyện tiếu lâm làm bạn bè cười ra nước mắt.

GIẢI THƯỞNG NÓI CHUYỆN TIẾU LÂM NAM GIỚI xin được trao tặng cho Exryu Lê Hữu Phước. 
Trong giới Exryu chúng ta, không có nói chuyện vui cười hay bằng bạn. Xin chia xẻ một vài chuyện 
vui cười bạn kể lại trong chuyến đi nầy.

Exryu phó nhòm Lê Hữu Phước Cặp đôi phó nhòm Huỳnh Thiệu và Thư

Danh hề Lê Hữu Phước mang những 
nụ cười vui tươi đến Exryu chúng ta

“Một ông thương gia bay vòng quanh thế giới. Máy bay 
đáp đến đâu ông đưa tay ra cửa sổ là ông có thế biết là 
đến xứ nào. Đến Ấn Độ, ông đưa tay ra và nói là tới Ấn 
Độ rồi bởi vì lông tay bị đốt cháy bởi sức nóng Ấn Độ. 
Đến Mỹ vào mùa đông lạnh lẽo ông cũng biết vì tay ông 
bị phủ đầy tuyết. Hôm đó, máy bay đáp xuống, ông đưa 
tay và tuyên bố là đã đến Việt Nam. Hỏi nhờ gì ông biết. 
Ông trả lời: “ cái đồng hồ của tui bị mất rồi!!!”

Chiều qua đi taxi Sài Gòn, chưa kể hết chuyện là 
chú tài xế biết liền. Chú còn nói là dân cướp giựt 
Sài Gòn không còn giựt đồng hồ nữa. Bán không 
ai mua. Chúng chỉ giựt bóp ví của Việt Kiều mà 
thôi.

 



Thêm một chuyện vui của bạn Lê Hữu Phước.

“Đầu năm lãnh tụ VNDCCH xin xăm để tìm cách làm xứ Việt Nam mình giàu ra. Cây xăm đầu có con ngựa, cây 
thứ hai có còn rùa. Thầy bàn nói với vị lãnh tụ rằng ngựa là mã, rùa là quy. Muốn xứ giàu thì phải dùng chiến 
thuật “Mã Quy” tức là Mỹ Qua. Vị lãnh tụ nói chúng ta đánh đuổi Mỹ thì làm sao mà bây giờ lại rước Mỹ về 
được. Thôi thì xin thêm một quẻ nữa ra sao. Quẻ thứ hai có con rùa ra trước và con ngựa theo sau. Thầy bàn 
nói có nghĩa là “Quy Mã” hay là nếu không chịu rước Mỹ qua thì muốn làm giàu thì phải “Quy Mã” là ...qua 
Mỹ. Vị lãnh tụ: ***&&##@!!!””

GIẢI THƯỞNG NÓI CHUYỆN TIẾU LÂM NỮ GIỚI đáng ra là đồng hạng giữa hai chị: chị Nguyễn Thị 
Tèo và chị Trần Thị Tí. Ị Èo ói hiện ọng ẹo, ửi ề ụ ẹ àm ười a ước ắt. Chị Tí kể chuyện bác Lý Thừa 
Toản đi mua mực. Hai chuyện nào cũng vui nhưng giải thưởng nói chuyện tiếu lâm nữ giới được trao 
cho chi Tí vì chị Tí chẳng những nói chuyện vui mà còn chụp hình với những trái cấm hấp dẫn.

Anh ơi! Làm ơn bợ lên giùm em! Nặng quá!
Chị Trần Thị Tí,  tiếu lâm gia nữ đệ nhất

Những Út Mót Nisei của Exryu

Sài Gòn, ngày 9 tháng 10 năm 2010
Đặng Hữu Thạnh

58.5 là tuổi trung bình của Exryu tham dự cuộc sinh hoạt mùa hè 2010 nầy. Nếu không hai daisempai 
thì tuổi trung bình sẽ còn 45.

100 mg là số lượng thuốc Viagra trung bình dùng mỗi ngày trong chuyến du thuyền.

8 số bé sinh ra (út mót, út lở,...) trong mùa hè 2011 nhờ cuộc du thuyền Alaska. Hi vọng là Exryu sẽ 
làm sui nhau đúng như ước muốn của anh Ngô Duy Cường, Exryu Seattle.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5

