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AH Thành, một Ái Hữu Công Chánh lâu
năm tại vùng Bay Area nay quyết ñịnh về hưu
ñể an hưởng những tháng ngày nhàn hạ. Anh
Thành sau 12 năm làm việc với Caltrans vùng
Oakland, và trước ñó làm cho State Disability
Insurance hơn 5 năm, tổng cộng là 17 năm với
Tiểu Bang California. Trong những năm làm
với Caltrans, nhiều năm anh Thành làm tại San
Jose Construction. Như các quý vị ñã từng làm
Construction với Caltrans thì hầu hết phải làm
ñêm. Khi còn trẻ thì thức ñêm ngày ngủ không
gì trở ngại cho sức khỏe nhưng khi tuỏi ñời
chồng chất thì mới thấm thía khi thức ñêm và
ban ngày khó ngủ. Có thể ñó là một trong các
nguyên nhân anh Thành ñã quyết ñịnh rời công
việc, bạn bè ñể ở nhà vui hưởng những ngày
không cần phải thức ñêm nữa.
Theo truyền thống thì AHCC Miền Bắc tổ
chức một buổi tiệc “chúc mừng” anh Thành
“rửa tay gác kiếm” nhưng anh Thành “rửa tay”
thì có nhưng “gác kiếm” thì phải hỏi lại anh
Thành mới biết ñược.
ðã nhiều năm AHCC thường tổ chức các
tiệc “về hưu” tại nhà hàng của danh ca cổ nhạc
Thành ðược nhưng Tð ñã sang lại cho một chủ
khác. Chúng tôi ñã tổ chức tại nhà hàng mới
Mỹ Tho một lần nhưng mọi người ñều chê dở.
Chúng tôi phải chọn một nhà hàng Tàu
“Flourishing Garden”. Kỳ nầy chúng tôi may
mắn có good deal với chủ nhà hàng là tính giá
theo ñầu người mặc dù dọn ñồ ăn theo “thồi”
(10 người mỗi bàn, bàn lẻ thì chỉ làm ñồ ăn cho
ñủ số người hiện diện). Như thế thì ban Tổ
Chức chúng tôi gồm có KTGiang, MðPhượng,
NðDuật không lo ngại bị lỗ lã.

Số người tham dự không ñông như nhiều
lần trước vì nhiều AH phải chuẩn bị ñi chơi xa.
36 AH ñã tới chung vui. Xin ghi nhận là có số
AH ở xa như anh chị NQBê từ Sacramento, anh
chị TðThọ, Pleasant Hill, ngoài ra một vài
Thân Hữu Caltrans vì có cảm tình với AHCC
nên thường xuyên tham dự.
ðã qua vài tháng sau khi họp mặt Tết các
AH rất vui mừng khi gặp lại nhau. Quý Bà thì
ngồi chung bàn ñể trổ hết tâm sự không bao giờ
dứt. Chị Bê có ngỏ ý mời các AH nếu có dịp
ghé Sacramento ñể chị trổ tài ñải các món ăn
quê nhà Long Xuyên của chị. Anh Chị Bê rất
hiếu khách, mong các bạn bè tới chơi.
Tiệc nào cũng phải tàn nên gần 3 giờ chiều
chúng tôi phải chia tay nhưng kỳ nầy thật là
tiếc là không có chụp một tấm hình chung nào
cả.
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