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AH Lý & Chị Lý - Tuân – Thạch -Tiềm - ðức. Quí chị: Tiềm - Tuân - Thạch - Thời
Thời Gian: Ngày Thứ Bẩy 29 tháng 7 năm
2013
ðịa ñiểm: Tại nhà AH Quách văn ðức &
Phan thị Thời, Massachusetts
Như thông lệ, hàng năm quí AH&THCC
thường tổ chức họp mặt và năm nay, sau nhiều
ý kiến trao ñổi, cuộc họp ñã ñược ấn ñịnh vào
ñầu mùa Hè năm nay.
Khoảng 12 giờ trưa, quí AH&TH ñã hiện
diện gồm có:
Quí AH và Phu Nhân: Nguyễn Hữu Tuân,
Cao Minh Lý, Võ Văn Tiềm, Trần Ngọc Thạch,
Quách Văn ðức & Phan Thị Thời.

ðặc biệt trong buổi họp mặt năm nầy có sự
hiện diện của chị Phan thị Kỳ, tự là Ngọc, nick
name là Kathy, là em ruột của AH Phan thị
Thời.
Chị Ngọc cho biết là chị ñã tốt nghiệp tại
Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ,
Trường Cao ðẳng Hóa Học, Bạn Cán Sự vào
năm 1971-1973.
AH Nguyễn Hữu Tuân, Niên Trưởng và
ðại Diện ñã ngỏ lời cảm ơn Chị Thời ñă nhận
lãnh Tổ Chức buổi họp mặt cùng sự hiện diện
quí anh chị trong ngày hôm nay.
Nhiều AH ñã không thể tham dự ñược vì lý do
sức khỏe và ñang du lịch xa.

Ái Hữu Nguyễn Hữu Tuân và Phu Nhân trong ngày Họp Mặt
Giống như mọi năm, các thức ăn ñều ñó quí
chị tự làm và mang ñến. Vui vẻ, ăn uống,
huyên thuyên chuyện trò, hỏi thăm nhau, chúc
tụng nhau và khen nhau với nhiều ñiều: Khỏe
Mạnh, Hạnh Phúc, May Mắn...
AH Tuân năm nầy 95 tuổi, tuy sức khỏe có
mai một với thời gian, nhưng vẫn còn khỏe
mạnh, ñi lại dễ dàng, hàng ngày vẫn thường ñi
lên, ñi xuống cầu thang trong nhà như tập thể
dục ñều ñặn.
Phu nhân của AH Tuân cho biết là năm này
sẽ tổ chức Party cho Aniversary 69th và trong
suốt thời gian này cả hai người ñều không có
một lời lớn tiếng với nhau và luôn luôn gọi
nhau bằng ANH và EM ngọt xớt, chứ không
phải gọi nhau bằng "ÔNG GIÀ và BÀ GIÀ"
như vợ chồng ...tui. ðây mới thật là một
chuyện rất hiếm có cho những cặp vợ chồng,
nhất là vợ chồng người Việt noi gương.
Trong những lần anh em gặp nhau, có một
AH ñã thành thật nói ñùa, ngày nào chúng tôi
không cãi lộn là ngày ñó ăn cơm không ngon.

Như vậy có nghĩa là, càng cãi lộn càng có
nhiều con (?)
AH Lý ñã về hưu, bán nhà và hiện nay về ở
Tiểu Bang South Carolina ñể babysitting cháu
ngoại ñầu lòng mới sanh. Vừa bỏ job này là có
job khác liền! Vợ chồng AH Lý thật là một cặp
vợ chồng may mắn! Congratulations!
Buổi họp mặt kết thúc vào khoảng chiều tối
với nhiều luyến tiếc và hẹn gập nhau sang năm.

