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Ph�n 2m th*c thì linh �ình và xu�t s	c y nh� 
các bu&i h
p khác cu� AHCC kh	p n�i: "ây là d�p 
�� qúy phu nhân tr& tài gia chánh. Cac anh em 
chúng tôi thì ch. có tài khen; ai n�y ��u xuít xoa “  
Ngon quá tr�i “      

Bu&i hàn huyên càng thêm ý nghiã khi các AH 
ch� nhân �ã chu2n b� 14 vòng hoa �� m0i AH ��u 
�eo m�t vòng  khi ch�p hình l�u ni�m. ... Thôi thì 
r�ng thu bao nhiêu lá vàng, h�ng,  thì các AH c�ng 
b�y nhiêu l�i tâm s* . 

Tr�i v� khuya, “  s��ng thu l�nh tr�ng thu 
b�ch, khói thu xây thành”   mà sao lòng ng��i v)n 
�m.  

Bài ca T�m bi�t vang lên vào lúc quá n,a �êm. 
Ai n�y ��u c�m ��ng l�u luy�n khi hát l�i t�m bi�t  
“ Ngày nay anh em chúng ta n&i trôi x� ng��i mà 
lòng v�n nh . Nh  quê h��ng ta �#p t��i k�t thành 
m�t tr�i m�ng m�...” . 

Chia tay nh�ng chúng tôi không bùi ngùi vì có 
h#n:  sáng hôm sau tc Ch� Nh(t 28-9-2003,  chúng 
tôi s+ g�p nhau �� �n �i�m tâm do các AH ngoài 
Cali kho�n  �ãi;  và t�i s+ l�i g�p nhau trong b�a 
ti�c �oàn viên t�i nhà hàng Long Ph�ng  do các AH 
  Cali thân m�i. 

Sau b�a �n sáng, chúng tôi kéo nhau v� nhà 
AH Aí V�n �� “ gây sòng”  . Nhóm này  thì “ Xì 
Phé” , �ám kia thì  “ M�c Ch�!c” .  Có vài l�i thì 
th�m:  “ Phen này phe ta hãy c� g	ng  ‘làm th�t’  nhà 
tri�u phú Ph�m B�i Hoàn.”  

Sáng hôm sau tc Th Hai 29-9-2003, m�t s� 
ph�i  ra  phi tr��ng  ��  ��!c  “  tr� v� nguyên quán”  

"�i �a s� còn l�i thì keó nhau �i LasVegas �� th, 
th�i v(n và �i th�m  Grand Canyon. 

T�i Las Vegas, anh ch� Ph�m B�i Hoàn �ã �ãi 
c� phái �oàn m�t b�a �n t�i th� giàn (diner buffet).  
Anh ch� "0 "ình San �ã kho�n �ãi anh em c� b�a 
�n sáng l)n b�a �n tr�a tr��c khi r�i Vegas. T�i 
Th� T�  01-10-2003 t�t c� tr  l�i Qu(n Cam CA �� 
h
p nhau l�n n�a t�i Thiên Ân Quán do AH Võ 
Qu�c Thông và anh ch� D��ng Phú Yên kho�n �ãi.  

X�a nay, tr��c bu&i h�i ng�,  tôi c �inh ninh 
r�ng Xuân Di�u �úng khi chàng vi�t: 

“ Nói làm chi r8ng xuân v�n tu	n hoàn 
N�u tu&i tr- ch*ng hai l	n th�m l�i”  

Tuy nhiên, sau khi g�p la� 13 c� nhân thì tôi 
th�y rõ ràng là mình �ã tr� l�i 38 n�m và trong 
kho�nh kh	c, nh�ng rung c�m tuy�t v�i cu� la tu&i 
�ôi m��i �ã d�n d(p hi�n v�. Tôi xin l0i Xuân Di�u 
�� tâm s* r�ng: 

“ Các b�n �i, tình xuân v�n �	y tràn 
N�u Ái H�u ���c vui ngày h�i ng�”  
"� gi� mãi cho h�n xuân ph�i ph�i, tình AH 

t��i n�ng, các  tham d* viên ��u ��ng ý là c 3 
n�m,  l�i làm cho mình tr� l�i m�t l�n b�ng cách h�i 
t� t� b�n ph��ng tr�i y nh� k$ này .- H
p   �âu ? 
Câu tr� l�i r�t nên th�: - B�t c �âu .  N�m này   
M' Châu, ba n�m sau có th�   Âu châu, r�i Úc 
Châu  và có ng��i còn m� t�i  m�t ngày nào �ó, 
chúng ta s+ v� Trung Tâm Qu�c Gia K' Thu(t Phú 
Th
 �� h
p �àn ngay t�i l�u 2 tr��ng Công Chánh! 

Ôi, gi�c m� h�i h��ng m�i �#p làm sao. /. 
 

LOUISIANA-
TEXAS : 
 
 

AHCC Austin,Texas 
ti�p �ón  Anh Ch� AH Lê thành Trinh. 

 
Ng�i :  A/c Lê-thành Trinh, ch� M�, ch� 
Oánh, ch� ��ng 

��ng :  AH Liêm,  M�,  Oánh,  ��ng,  
Toàn 


