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Trần Trung Trực 

 
Từ trái qua phải anh chị Võ Quốc Thông và em bé Thái Hà, anh chị Hồ Phước Thông, anh chị Trực, 

anh chị Mơ, anh chị Toàn, anh chị Oánh, anh chị Liêm và anh chị Đống 

 
Cuộc họp mặt này được tổ chức vào buổi 

trưa, chứ không phải buổi chiều như những lần 
trước đây. Đó là ý kiến hay của anh Mơ vì bây 
giờ tất cả về hưu và già rồi, tổ chức vào buổi tối 
sau khi ăn xong và lái xe về nhà rất khó khăn. 
Vả lại, hôm nay trong khi ăn và khi về, mưa 
lớn nhất trong 20 năm nay nên lái xe thật khó 
khăn.  

Cuộc họp hôm nay đông đủ mọi người. Có 
tất cả 8 cặp AHCC, anh chị Mơ, chủ nhà, anh 
chị Toàn, anh chị Hồ Phước Thông, anh chị 
Liêm, anh chị Đống, anh chị Oánh, anh chị Võ 
Quốc Thông và em bé Thái Hà, và anh chị 
Trực. 

Đáng lẽ anh Mơ sẽ giới thiệu với tất cả 
AHCC tại Austin kỳ họp mặt này, chị Yến và 
em bé Thái Hà, vợ và con của anh Võ Quốc 
Thông, mới từ Việt Nam qua. Nhưng có lẽ anh 
Thông vì bận bịu với con nhỏ nên nhầm giờ 
mời là 12 giờ trưa, thay vì 11 giờ sáng như anh 
Mơ gửi email. Tuy nhiên vợ chồng anh Thông 
chỉ trễ có vài phút. Mọi người đều vui mừng vì 
thấy anh Thông có vợ thật trẻ và em bé Thái Hà 
mới hơn 1 năm. Dạo này anh Thông trông trẻ 
ra. 

Kỳ họp nào cũng thật nhiều món. Kỳ họp 
này có những món sau: mì xào hải sản của anh 
chị Hồ Phước Thông, cánh gà chiên của anh chị 
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Oánh, gỏi đu đủ tôm thịt của anh chị Đống, 
bánh quai vạc của anh chị Toàn, bánh khoai mì 
của anh chị Liêm, cơm chiên Dương Châu của 
anh chị Trực, và bún suông và bánh gai của anh 
chị Mơ. Ngoài ra còn đồ tráng miệng như nho, 
táo, dâu, vv.. do chủ nhà cung cấp. 

 
Các món ăn do AHCC tại Austin mang đến 

Sau khi ăn xong, chuyện trò và ca hát. Anh 
Toàn và anh Đống kể lại những chuyến du 

thuyền mà các anh vừa mới đi. Anh Liêm hát 
bài Tạm Biệt Mái Trường Xưa, lời của AH Vũ 
Quý Hảo ở Houston, Texas viết ngụ ý đề cao 
tình tương thân tương ái của AHCC, nhạc dựa 
theo bản nhạc "Au Revoir", ghi trên phone của 
anh thật hay.  

Trước khi tạm biệt, anh Mơ ngõ lời cám ơn 
toàn thể AHCC Austin đã đến tham dự đông đủ 
và mong rằng các cuộc họp mặt về sau cũng 
đông đủ như kỳ này. 
 

Tất cả mọi người ra về lúc 3 giờ chiều và 
hẹn sẽ gặp nhau vào mùa xuân năm 2015 tại 
nhà anh chị Hồ Phước Thông. 
 

AHCC Trần Trung Trực ghi 

 

 

 

Hàng trái anh Oánh, Đống, Liêm, Hồ Phước Thông, Trực, chị Toàn, Liêm và Oánh, ngồi giữa chị 
Trực, hàng phải chị Đống, Hồ Phước Thông, anh chị Mơ, anh Toàn, và anh chị Võ Quốc Thông và 

bé Thái Hà 
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