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HỌP MẶT ÁI HỮU CÔNG CHÁNH  
VÙNG HOA-THỊNH-ĐỐN 2007  

 
Ngô-Nẫm 

      
Sau một năm dài đằng đẵng, nay mới có dịp hội 
ngộ để thắt chặt tình aí-hữu, nên ai nấy đều 
nhiệt tình tham dự đông đúc, chỉ trừ vài trường 
hợp bất khả kháng như “ngọc thể bất an” vì tuổi 
hạc, hay bận vân du ở phương trời xa không về 
kịp. Hội ngộ là dịp để mặt nhín mặt, tay bắt tay 
rồi vấn an sức khỏe, hàn huyên trong tình bạn 
đồng sự của một thời xa xưa là đủ đong đầy 
niềm hoan lạc.  
 
    Ai-hữu  Dư-Thích  thật nhiệt tình với gia-
đình Công-Chánh, tuy rằng đang bận rộn phụ 
trách làm layout cho Lá Thư, AH Thích vẫn 
xung phong dọn dẹp nhà cửa để có phòng họp 
thoải mái và niềm nỡ đón tiếp anh em. Đặc biệt 
món xúp tiềm thuốc Bắc của chị Thích đã được 
nhóm “tuổi vàng ham vui” bình luận hơi kỹ 
trong giờ ẫm thực . 
 
    Ban Đại-diện báo cáo tình hình sinh-hoạt một 
năm qua, tóm tắt “ No news is good news”. Khi 
nói rằng “no news” có nghiã là tất cả AH đều 
khang kiện, chưa thấy chuyên  “vô thường”, xin 
hiểu theo nghĩa thế-gian vô thường là bất 

thưòng như đau lưng, mờ mắt….!! Các cụ tuy 
đã thất, bát tuần vẫn còn cắt cỏ, sơn sửa nhà 
cửa, vẫn vân du ra haỉ ngoại, lên non xuống 
biển đều đều….Phần “tứ thân phụ mẫu” cuả 
chúng ta lần lượt quy tiên là luật của tạo hóa, 
Ban đại-diện đều có đăng báo để phân ưu và 
AH đều tham dự cầu nguyện tiển đưa  với lòng 
cung kính.. 
 
   Việc chuẩn bị tham gia Đại Hội AHCC toàn 
cầu trên du thuyền Carnival do các AH Đồng-sĩ 
Tụng và Lý –Đaĩ ở Nam Cali tổ chức cũng 
được thảo luân sôi nỗi. Trước đây, khi nghe 
loan tin hấp dẩn nầy thì có 6,7 AH muốn tham 
dự. Nhưng nay vì ngày gìờ chính thức của 
Cruise nầy qúa kề cận, không kịp chuẩn bị, nên 
chỉ còn gia đình 2 ái-hữu Nguyễn-văn Bảnh và 
Ngô-Nẫm ghi tên tham dự. Đa số anh em đưa 
đề nghị, lần tới tổ chức Đại Hội AHCC thì nên 
đặt ngày Đại Hội là phần chính, ở  một địa đểm 
thuận tiện,   để có đông đủ anh em bốn phương 
về họp mặt. Sau đó, tùy sở thích, các chương 
trình đi Cruise, đi viếng danh lam thắng cảnh, 
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hay đốt tiền ở Las Vegas chỉ là sight trips  của 
“hậu Đại Hôị” mà thôi. 
 
   Tất cả AH không quên góp tay nuôi dưởng 
LT, mỗi năm chỉ một lần. Số tiền kỳ nầy được        
$750. Nhận thấy hiện nay LT đã giàu tiền, 
nhưng lại nghèo tình!! Quỹ ấn loát đã tích tụ 
được gần 20 ngàn, mà bài vở gởi về thì hiếm 
dần. Xin Ái-Hữu hãy góp phần bồi đắp nội 
dung phong phú cho LT. Chịu khó ngồi xuống 
viết, là kỹ niệm đẹp ngày xưa tuôn chảy về để 
cùng nhau chia xẻ. Ngọc kia chẳng dũa chẵng 
mài rồi mau dễ bị alzheimer thi sao ! 
 
   Ẩm thực Công Chánh thì khỏi phaỉ khen “phò 
mã tốt áo”! Mỗi phu nhân một món khéo khác 
nhau, nên buổi tiệc có “nhị thập bát hảo vị”.  
Đặc biệt chủ nhà, chị Dư –Thích, tuy bận rộn tổ 
chức, nhưng vẩn có món “xúp tiềm thuốc Bắc” 
rất đặc biệt.  Recipe của xúp này được chị thay 
đổi luôn, mà thành phần chính khi thì ngầu pín, 

khi thì ngọc dương, kim kê bát bữu…Món xúp 
này được các bạn T-q- Nghiệp, B- v- Ẩn, qua 
kinh nghiệm, tiết lộ là “xúp này ông nhậu bà 
khen”!  Khen ai ? Khen ai, hởi bạn Nghiệp?? 
Mỗi người thưởng thức có vị giác riêng mà!.  
Vẳng nghe đâu đó trong nhóm AH tuy đã qua 
kỳ “tri thiên mệnh” vẫn còn níu kéo hội “tuổi 
vàng ham vui” thì thầm rằng “xúp này như 
Viagra”!… 
 
    Văn-nghệ rộn ràng đủ tiết mục với MC Trần 
quan Nghiệp, ca sĩ Như Hương, tếu hài Nguyễn 
văn Di…. Càng về khuya thì nhóm “tuổi vàng 
ham vui” nầy càng réo rắt các bản tình ca và 
mùi mẫn với cải lương, vọng cổ… Nhiều ảnh 
lưu niệm được các bạn Dư-Thích, Bùi văn Ẩn, 
Lê quang Phùng chụp theo từng nhóm, chụp 
toàn thể, chụp lén… và gửi đến các bạn qua 
email. Một ngày nào đó các ảnh nầy sẻ rất qúy!! 
Nhớ lưu kỹ vật này… 

 

 
Hình Chụp Toàn thể AHCC & Phu Nhân tham gia sinh hoạt Mùa Xuân 
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Cập nhật tin sinh-hoạt muà HÈ  
vùng Hoa-Thịnh-Đốn ngày 11-8-2007 

 
    Trời nóng quá! nóng quá! Tuần vừa qua, 
vùng Thủ-đô chịu cơn nóng gay gắt trên 95 độ, 
có ngày đến 102 độ, phá kỷ lục 100 năm. May 
thay, ba hôm nay không khí  dịu mát lại, thoải 
mái  hơn, nên khi được email của AH Nguyễn-
văn Bảnh đề nghị đi ăn trưa buffet để có dịp gặp 
nhau hàn huyên, thì đông đảo AH đáp ứng 
ngay. 
 
     Nơi hẹn hò là Peter Pan Buffet ở Fairfax ở 
Virginia.  Nhà hàng khá rộng, nên phe ta chiếm 
được một gian, kê bàn lại ngồi gần nhau, để 
thăm hỏi và chuyện vui, chuyện trên trời dưới 
nước. Đậm đà tình Aí -hữu. Phía qúy bà trao 
đổi chuyện gia chánh, cách làm “mắm 
chay”…chuyện đi cruise về hai hướng khác 

nhau và cùng một lúc. Đi cruise đến Hawaii 
được tham quan cảnh đẹp “ thiên đường ở hạ 
giới” trên 3 hải đảo, nhưng luật không cho đánh 
bài, vì tàu đi cận duyên. Tham dự  cruise 
Carnival gặp đông đảo anh em Công-Chánh, và 
…một “nữ hào kiệt” của vùng HTĐ đã oanh liệt 
đại thắng 2 trận bài trong một ngày. Phía qúy 
ông cũng náo nhiệt với nhiều câu chuyện vui 
cười  . Đặc biệt AH Nguyễn-văn Di kể chuyện 
vui có thật mà AH đã gặp phải, không phải 
chuyện hư cấu, nhưng rất tếu, rất tiếu lâm đem 
lại nhiều tràng cười thoải mái, và cũng là bài 
học kinh nghiệm đời. Tôi nghe hiểu chuyện mà 
thuật lại không được! Hảy hỏi xin AH Nguyễn-
văn Di “tái bản”./. 

Ngô-Nẫm
 
 

 
Gia đình AHCC hẹn gặp nhau trong tiệm Peter Pan Buffet ngày 8-11-2007 

 


