
 

HHHHọp Mp Mp Mp Mặt AHCC Austin, Texast AHCC Austin, Texast AHCC Austin, Texast AHCC Austin, Texas    

Ngày 12 tháng 5 nNgày 12 tháng 5 nNgày 12 tháng 5 nNgày 12 tháng 5 năm 2014m 2014m 2014m 2014    

    Nguyễn Văn Mơ tường trình 

     1/ ðịa ñiểm: Cuộc họp mặt kỳ này ñược tổ 
chức tại tư thất AH Nguyễn Thanh Toàn trên 
một ngọn ñồi thơ mộng nằm ở phía Tây Austin. 

     2/ Thời ñiểm: Khác với các kỳ họp trước 
ñây, ngày giờ họp thay ñổi như sau: 
          - Ngày: Thứ hai thay vì cuối tuần, vì lý 
do bây giờ không còn AH nào ñi làm nữa, 
muốn gặp mặt nhau ngày nào cũng ñược. 
          - Giờ: 5 giờ chiều (sớm hơn thường lệ) 
ñể các anh chị có thể ra về sớm, vì ai nấy nay 
ñều trên bảy tám bó cả, không tiện lái xe về 
khuya. 
     3/ Thành phần tham dự: Nhân số AHCC ở 
Austin vốn ñã ít, chỉ ñếm ñầu ngón tay, kỳ này 
lại có nhiều AH vắng mặt, nên thành phần tham 
dự còn ít hơn nữa và gồm có vỏn vẹn 9 người 
như sau: Anh chị Nguyễn Thanh Toàn, anh chị 
Trần Trung Trực, anh chị ðặng Quang Oánh, 
anh Liêm và vợ chồng chúng tôi (Nguyễn Văn 
Mơ). 
     Vắng mặt: Anh chị Nguyễn Quốc ðống vì 
lý do chị ðống phải ñi soi ruột già 
(colonoscopy), anh chị Hồ Thông vì lý do sức 
khỏe, chị Nguyễn Văn Liêm dưởng bệnh sau 
khi mổ tim và anh Võ Quốc Thông ñang ở V.N. 
     4/ Ẩm thực: Thức ăn quá phủ phê, ngoài 
các món anh chị Toàn (chủ nhà) chiêu ñải, các 
anh chị AH còn ñem ñến các món khác nữa, cụ 
thể như sau: 
      -Anh chị Toàn: 3 món ăn chơi (nem, giò 
thủ, trứng bách thảo), chả ốc, chả giò và ñặc 
biệt món chính là bún bò giò heo ăn ngon 
không thua gì bún bò mụ Rớt. 
      - Anh chị Trực: xôi thập cẩm 
      - Anh chị Oánh: gỏi tôm thịt 
      - Anh Liêm: gà quay 
      - Vợ chồng chúng tôi : bánh mì bò kho 
     5/ Hàn huyên: ðây là dịp ñể các anh chị 
AH vừa ăn vừa hỏi thăm nhau về sức khỏe, ñi 
du lịch, tắm biển, nghỉ mát v.v… và ñủ thứ 
chuyện trên ñời. Ngoài ra, không có văn nghệ 
văn gừng gì cả, vì lực lượng chúng tôi quá yếu 

và không AH nào có máu văn nghệ. Thỉnh 
thoảng, anh Liêm , anh Toàn và cả chị Trực có 
xen vào một vài câu chuyện tiếu lâm ñể thay 
ñổi không khí cho vui, thế thôi. 
     6/ Giả từ: Cuộc họp mặt thật vui vẻ, ñầm 
ấm trong tình ái hữu cho ñến lúc gần 8 giờ, trời 
sắp tối, chúng tôi ñành tạm chia tay, hẹn gặp lại 
nhau lần thứ hai vào khoảng cuối năm nay và 
cũng không quên chia nhau mang các thức ăn 
to-go về nhà nữa. 
      Sau ñây là một số hình ảnh chụp lưu niệm. 
 
Nguyễn Văn Mơ tường trình 
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