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Ngô-Nẫm
A. HỌP MẶT XUÂN 2006.
Gia-đình Ái-Hữu Công-Chánh và Thân Hữu
vùng Hoa-Thịnh-Đốn gồm có 50 anh chị đã
hoan-hỉ tham dự cuộc họp mặt thân-mật ngày
28-5-2006, tại tư thất AH Bùi-văn Ẩn. Ngày
Xuân trời nắng đẹp. Anh chị Ẩn đã sốt-sắng sắp
đặt các phòng họp, phòng ăn, khang trang tiện
nghi, và niềm-nở đón tiếp mọi người. Ngòai ra
anh Ẩn còn đánh đàn key-board để thêm âm
thanh êm dịu, tăng phần vui tươi cho buổi họp
mặt.

Giờ hàn huyên thật tưng bừng!. Vùng Thủđô kể cả Maryland và Virginia qúa rộng lớn,
anh em ở rải-rác xa cách, không có dịp gặp-gở,
nên hôm nay hội ngộ ai nấy đều hân-hoan chào
hỏi nhau rộn-rã trong tình thân–ái của CôngChánh, Địa-Chánh, Điện-Lực, Kiến-Trúc và
v..v..…Qúy bà vui cười thoải mái qua các mẫu

chuyện thơ ngây, ngộ nghĩnh của cháu nội
,cháu ngoại. Các AH kể việc làm vườn ( thú
điền viên), bàn chuyện du-lịch đi Tây đi Tàu…
đủ chuyện “thiên trời, địa đất” để vui cười thoải
mái cũng như trao đổi kinh nghiệm, mẹo vặt
trong sinh-hoạt gia đình hằng ngày.

Như thông lệ của các buổi họp mặt, AH
Ngô-Nẫm trình bày sinh-hoạt nội bộ AHCC
vùng HTĐ trong 8 tháng qua. Nói chung, trong
thời gian qua tất cả đều an vui, “no news is
good news”. Để cho các buổi họp mặt gia-đình
Công Chánh tăng thêm tình nghĩa đậm đà, AH
Ngô-Nẫm đưa đề nghị là từ nay mỗi khi họp
mặt, nếu luôn dịp gặp vào năm có kỷ niệm Kim
Hôn (golden anniversary) , lể 40 năm, 30 năm,
hay
kỷ
niệm
Ngân
Hôn
(silver
anniversary)…của AH nào, thì tập thể chúng ta
nên có bánh rượu chung vui lần nữa để cầu
chúc cho nhau những điều tốt đẹp, tuy rằng
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trong gia đình đã có tổ chức khánh lể rồi. Ý
kiến này được tất cả nhiệt liệt tán đồng. Hôm
nay, để mở đầu, chúng ta chia vui kỷ niệm Kim
Hôn với anh chị Nguyễn-văn Bảnh, một trong
số niên trưởng của AH ở vùng này. ( xin xem
phần B: Mừng Kim Hôn).

AH Nguyễn đức Chí tường trình về tình hình
Lá Thư. Hiện nay tài-chánh tương đối dồi dào,
nhưng bài vở thì khô cạn. AH Chí kêu gọi anh
em gởi bài vở về. Lá Thư đang mong chờ.

AH Nguyễn-hữu Thâu thuyết trình và biểu
diển cách thoa bóp tay chân và mặt mũi vào
mỗi sáng thức dậy để bảo kiện sức khỏe theo
phương pháp “Diện Chẩn” của Vina Massage
mà anh đã trình bày đầy đủ chi tiết trong LTCC
số 83.
Sau buổi tiệc trưa, với thực đơn dồi-dào
20 món cao-lương mỹ-vị của Pot Luck, tất cả
trở lại phòng họp tham dự phần cắt bánh chia
vui cùng AH Bùi thành Dương vừa hưu trí, và
chúc anh chị Dương : vui đời hưu trí, thân tâm
nhàn-nhả thảnh-thơi.

Chương trình tiếp nối với phần văn-nghệ
“cây nhà lá vườn” nhưng cũng đủ bộ môn thi,
ca, nhạc, dưới sự điều hợp khéo léo của MC
Trần Quang Nghiệp. Với biệt tài kể chuyện hàihước, AH Nguyễn-văn Di đã đem đến cho buổi
họp mặt những tràng cười thoải mái trước khi ra
về, vì “ Môt tràng cười bằng mười thang thuốc
bổ”, và như người Âu Mỹ thường nhắc-nhở
“Laughter Is Great Medicine”.
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B. MỪNG KIM-HÔN
ÁI-HỮU NGUYỄN-VĂN BẢNH.
Lời trình bày của AH Ngô-Nẫm, đại diện
AHCC vùng Hoa-Thịnh-Đốn:

Thưa Anh Chị Bảnh, thưa tất cả qúy Anh Chị;
Mục đích các buổi họp mặt AHCC của
chúng ta là để bảo tồn và phát huy tình thân
giữa đồng nghiệp với nhau, cùng nhau chia xẻ
buồn vui.. Chia vui về thành đạt lợi danh thì
không còn thích hợp với chúng ta và với tuổi
đời này nữa, vì:
….. “Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nỗi”….
(T.n. H.K.).
Lợi?.. như đầu tư chứng khoán thì nay nỗi mai
chìm. Danh?.. cũng hão huyền với thăng giáng
mau chóng và layoff bất ngờ. Với tuổi đời của
đa số chúng ta thì niềm an lạc là ở sức khỏe
kiện-khương, gia đình cùng các con cháu hạnh
phúc, thuận hòa…
Hôm nay gia đình Công Chánh vùng HoaThịnh-Đốn rất hoan-hĩ được cơ duyên chia vui
và chúc mừng anh chị Nguyễn-văn Bảnh về kỷ
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niệm Kim Hôn (Golden Anniversary) của anh
chị. Thật ra, tính đúng theo tháng năm thì anh
chị đã đạt đến 55 năm tình nghĩa mặn nồng.
Anh Chị đã đem đến cho đời 4 cậu con trai, 3
cô con gái; rồi duyên “cầm sắc” lại kết thêm
được 4 nàng dâu và 3 chàng
rễ nữa, thế là tất cả được 14
người con. Kể đến hàng cháu
chắt thì tổng số các cháu nội
ngoại được 13 cháu, và….anh
chị đã có đến thế hệ thứ tư,
nghĩa là có 2 “chắt” lên bốn,
lên hai tuổi. Hoan hô anh chi
Bảnh đã đoạt giải quán quân
trong làng Công Chánh vùng
Hoa-Thịnh-Đốn về “Tứ Đại
Đồng Đường”, hòa-hiếu, an
vui.!! Về sức khỏe, cụ cố nội
mà sang năm sẻ đạt “bát tuần
thượng thọ” đang đứng trước
qúy anh chị, rõ-ràng vẫn còn
là một chàng thanh-niên tuấntú, hào-hoa phong-nhã. Ánh
mắt còn tinh anh, và nụ cười
luôn nở trên môi. Aí-Hữu Nguyễn-văn Bảnh
đã thọ được “Hĩ- Quán” Trời Phật ban cho.
Hôm nay, nhân buổi “Họp Mặt Mùa Xuân”,
gia-đình Công Chánh với tình thân ái, hoan hĩ
kính chúc Anh Chị giữ trọn hạnh-phúc nầy
thêm 50 năm nữa cho chẵn “Trăm Năm HạnhPhúc”.
Kính Mừng Kim Hôn.
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C. HỘI NGỘ ÁI HỮU PHƯƠNG XA
Anh Chi AH Bùi Kim Bảng từ Melbourne,
Úc Châu du lịch Mỹ quốc và thăm viếng bà con
bạn hữu. Nhân dịp anh chị Bảng viếng thăm
vùng Thủ đô, một buổi “tiệc hội ngộ” do anh
chị Hoàng-ngọc Ẩn đề xướng đã được tổ chức
tại Club House trong vùng Leisure World để
các AH có dịp gặp gỡ hàn huyên với một đồng
nghiệp từ Úc Châu xa vời vợi. Vì thời biểu du
lịch chi phối, nên buổi tiệc diển ra vào ngày
Monday, thay vì ngày cuối tuần, do đó các AH

ở xa bên Virginia, bị kẹt giờ tan sở lưu thông
khó-khăn, không qua kịp, nên chỉ có AH ở
Maryland tham dự. Sau buổi tiệc, anh chị Ẩn
hướng dẩn anh chị em rảo bước dạo quanh các
hoa viên để thưởng ngoạn cảnh trí tươi mát
trong không-gian thanh tịnh của Leisure World,
rồi ngồi lại hàn huyên thân mật bên hồ cảnh có
vòi nước phun cao, có gío mát, trong nắng
chiều dịu êm./.

Trái sang phải:
Các AH
Hoàng Ngọc Ẩn,
Ngô Nẫm,
Bữu Đôn,
Bùi Văn Ẩn,
Bùi Kim Bảng,
Nguyễn Đức Chí,
và Dư Thích.

Trái sang phải:
Các Chị
Hoàng Ngọc Ẩn,
Bữu Đôn,
Ngô Nẫm,
Bùi kim Bảng,
Nguyễn Đức Chí,
và chị Dư Thích.

