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Hàng ngồi: Chị LMHùng, Chị NðDuật, Chị TBNhựng, Chị TBQuyên, Chị TðQuế, Chị HðLễ, Chị NTHải 
(Thùy Dung), Chị NðThịnh, Chị MðPhượng, Chị Thành Từ, Chị TðThọ 
Hàng giữa: NVThành, Chị HðPhùng, Chị ððSan, Chị KTGiang, AH TBQuyên 

Hàng ñứng: NTHải, TðQuế, NðThịnh, TBNhựng, ððSan, MðPhượng, NðSúy, HðLễ, NNThụ, Dư Chi, 

LMHùng, NVTấn, TðThọ, NðDuật, Thành Từ, KTGiang. 
 

Năm nay AHCC Bắc Cali tổ chức họp mặt 
Tất Niên rất ñơn giản, không có văn nghệ, múa 
lân. 

Dự trù ñầu tiên sẽ có khoảng 50 AH có mặt. 
Rất nhiều AH ñã ghi tên tham dự nhưng vào 
giờ chót vì bận chuyện riêng nên một số ñã rút 
lui. Hơn nữa cũng là ngày Super Bowl nên một 
vài AH vì sợ về không kịp giờ kick off nên từ 
chối tham gia. 

Ngay cả các AH vùng Thủ ðô Sacramento 
vì có ñám giổ của một thân nhân trong gia ñình 
CC nên không ñến ñược. 

Thôi thì có bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ có 
36 AH còn trong danh sách vào ngày chót. 

Rồi ngày Chủ Nhật 3 tháng 2 cũng ñến, các 
AH nao nức tới Nhà Hàng Mỹ Tho (nhà hàng 
Thành ðược cũ ñã sang lại cho chủ mới vì 
không ñông khách). 

Sau cùng lại thêm 2 người không xuất hiện 
vào giờ chót. Tổng số tham dự chỉ vỏn vẹn 34 
người.  

Ngoài các AH thường xuyên tham dự như 
MðPhượng, TðQuế, NðThịnh, LMHùng, 
HðLễ, NðDuật, TðThọ, TBNhuận 
TBQuyên..., các AH khác cũng hăng hái tham 
gia như NTHải, NVHải, Dư Chí, ððSan, 
NNThụ, NðSúy, NVTấn, NVThành, TCThành, 
Chị HðPhùng… 
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Ở vùng San Jose số nhà hàng có món ăn 
VN cho tiệc tùng không nhiều lắm và giá 
không rẻ nên chúng tôi lại chọn nhà hàng Mỹ 
Tho, vì nghe ñâu ñồ ăn không thay ñổi nhiều do 
nhà hàng tạm mướn lại một số nhân viên cũ. 
Hơn nữa vì chỗ ngồi rộng rãi và giờ giấc không 
bị ràng buộc. Bà chủ mới có hứa là cho anh em 
thoải mái trò chuyện không giới hạn thời gian.  

Mục ñích chính của chúng tôi là thử xem 
các món ăn có hợp khẩu vị các AHCC không 
ñể lần sau còn trở lại ñặt tiệc. 

Nhiều AH ñã tới sớm trước 11:30 am 
nhưng phải chờ vài AH tới muộn nên tới hơn 
12 giờ trưa mới bắt ñầu nhập tiệc. 

Thức ăn thì không ñược ngon như quán 
Thành ðược cũ, lại không còn nghe ñược nghệ 
sỹ Thành ðược tặng vài câu vọng cổ. Tuy 
nhiên vì các anh chị AH bận lo tán gẫu, hàn 
huyên tâm sự nên ñồ ăn dở cũng lần ñược quên 
lãng. 

ðặc biệt hôm nay anh chị TBQuyên không 
ñược khỏe (ñã nhiều lần ra vào bệnh viện) 
nhưng cũng tới chung vui và ủng hộ, hơn nữa 
Trần Quốc KS Caltrans là Trưởng Nam lo việc 
ñưa rước anh chị Quyên và làm luôn phó nhòm 
cho buổi tiệc. Xin cám ơn gia ñình anh chị 
Quyên. 

Buổi tiệc kéo dài tới hơn 2 giờ trưa mới giải 
tán trong lòng bịn rịn không nỡ xa nhau. 

Các AH ñã ñóng góp cho Lá Thư ñược 300 
ñô, chúng tôi giao lại cho NðDuật 

Trước khi ra về ñể kịp Super Bowl, tất cả 
AH ñã chụp chung vài hình kỷ niệm. 
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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 
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