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AHCC VÙNG HOA THỊNH ĐỐN 
Họp mặt Mùa Xuân 2008 

                                                                                                       
Ngô-Nẫm 

  Xuân đã về. Tiếng chim gọi đàn đã vang 
vang trên tàn cây lá xanh non. Như nhắc nhở, 
đó đây tiếng chuông điện thoại cũng reo vang, 
hỏi tin tức về Họp mặt mùa Xuân! 

Ở đâu? Khi nào? Đang mong chờ!. 
 
    Tiết trời vừa ấm, thì email bung ra, điện 
thoại thông báo, thư mời xác nhận, ngày họp 
mặt là trưa ngày Chủ Nhật 20-4-2008 tại tư 
thất AH Bùi văn Ẩn. 
 

 
AH Ngô Nẫm chào mừng các AH tham dự 

 
AH Nẫm và Nghiệp điều họp chương trình 

    Mổi năm chỉ có một dịp hội ngộ để hàn 
huyên, thắt chặt tình thân giữa các gia đình 
đồng sự, đồng nghiệp nên đã thu hút đông đảo 
AH và phu nhân cùng tham dự. Anh chị Bùi 
văn Ẩn với lòng hào hiệp và tình nghĩa Công 
Chánh đậm đà, đã sốt sắng sắp đặt phòng họp 
khang trang tiện nghi cho buổi họp mặt, niềm 
nỡ đón tiếp mọi người. 

 
Phần hàn huyên thật tưng bừng náo nhiệt, 

mọi người hoan hỉ trao lời thăm hỏi, tưỏng 
không thể dứt, nhưng phải tạm ngưng để Ban 

Đại Diện báo cáo sinh hoạt một năm qua. Nhìn 
chung, năm qua đều “bình yên vô sự”, mọi người 
đều khang kiện, nhờ nhắc nhở nhau vận động thể 
thao đều đặn. Tin vui là Cụ Bà nhạc mẫu AH 
Bữu Đôn đã 101 tuổi nhưng còn minh mẩn, mắt 
còn trong sáng, vẫn cầm bút họa thơ. Bảng 
“Mừng Tiên Thọ” của AHCC đã được trình lên 
để chúc mừng Cụ và chia vui cùng gia đình. AH 
Trần ngọc Tuấn cũng vừa được trao tặng Bảng 
Đại Thượng Thọ. 

 
Một trục trặc là phu nhân AH Trần Hùynh 

đình Phương bị stroke, nhưng may mắn đã cứu 
chữa kịp thời. Sau khi AH Trần Quang Nghiệp 
tường thuật tình trạng sức khỏe của chị Phương, 
tất cả đều chung lời cầu nguyện chị chóng bình 
phục và hẹn nhau đi thăm viếng. 
 
    Như một truyền thống, tiệc trưa của AHCC 
thật thịnh soạn, thực đơn dồi dào những thứ cao 
lương mỹ vị. Đây là nhờ tài khéo của qúy vị phu 
nhân. 

 
Các chị BVẨn, An, Nẫm, Đôn, và Bà Lê Sỉ Ngạc 

 
Các chị Đôn, Ẩn, Bảnh, Tào, Thích, Nghiệp 
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     Kỳ họp mặt nầy, vùng HTĐ được đón tiếp 
anh chị AH Nguyễn thái Hai từ North Carolina 
đáp xe lửa về đây tham dự. AH Nguyễn-thái 
Hai là một thành viên trong  Ban Phụ trách 
LTCC từ ba năm qua, chàng rất chuẩn về văn 
phạm và chính tả, đã dò lại bài vở gởi đến, nên 
bài đăng trong LT  được chỉnh tề hơn. 

 
AH Nguyễn Thái Hai 

Đặc biệt trong phần văn nghệ AH đã độc 
diễn một hoạt cảnh thật đặc sắc, đó là màn 
“đánh cướp ngân hàng”. Một chuyện có thật 
đã xảy ra cho ngân hàng trong khu vực anh 
đang cư ngụ. Anh là khách hàng đang ở trong 
đó lúc sự việc xảy ra, nên đã trở thành nạn 
nhân và đã chứng kiến đầu đuôi vụ đánh cướp 
táo bạo này. Anh đã diễn xuất thật sống động 
cảnh bọn cướp đột nhập ngân hàng. Chúng 
dương súng ra để thị oai và bắt mọi người, 
đương nhiên có anh, nằm sấp xuống úp mặt sát 
sàn nhà, đưa hai tay lên ôm đầu, không được 

nhúc nhích, không được kêu la, để chúng tung 
hoành việc cướp bóc.  Tuy ở trong tư thế nằm úp 
mặt, và đầy lo âu, nhưng…. anh lặng lẽ len lén 
liếc mắt nhìn trộm  bọn cướp đang làm các thủ 
đoạn trộm ngân hàng. Lanh tay lẹ chân, chúng 
kéo mở các ngăn hộc, lùa bạc vào bao bố, tung 
chạy ra xe có bọn đang chờ sẵn. Dông!… Bọn 
cướp ra vẻ có kế hoạch và điệu nghệ, nhưng cuối 
ngày hôm đó chúng đã bị bắt trọn ổ. 
 
     Nhờ khéo léo của MC Nghiệp, mà phần văn 
nghệ có đủ màn tân cổ nhạc và hài hước. Chủ 
nhà Ẩn vừa chơi key board vừa trình bày tình ca, 
có người ví chàng như “anh hai” của Thế Sơn. 
Chuyện hài hước của AH Nguyễn văn Di đem lại 
những tràng cười ra nước mắt. Chuyện hài hước 
thì đôi khi có mờ ảo bóng bẩy chút X, nhưng 
không sao!  
 
     Lặng lẽ âm thầm mà AH Thâu đã  đi một 
vòng“thâu” nhận  tiền anh em nuôi dưỡng Lá 
Thư một xấp dày, trao lại cho AH Nguyễn-đức 
Chí.(xin xem ở phần Tổng kết tài-chánh của LT). 
      

Chương trình dự liệu chấm dứt vào 4 giờ 
chiều, nhưng lúc đồng hồ điểm 5 giờ chiều mà 
vẫn còn đông đảo anh em ở lại ca hát, chuyện 
trò, nhậu nhẹt lai rai….và chủ nhà còn muốn cầm 
chân anh em nữa! Ngày còn dài mà! Vui Xuân 
kẻo hết Xuân đi!. 

**********************************************************************

 
Trái qua phài đứng: Các AH Ẩn, Phúc, Hai, Chí, Đôn, Bảnh, Tùng, Ần, Nẫm, An, Di, Xuân, Nghiệp 
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