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AHCC xứ Cờ Hoa đón mừng
AH Nguyễn Văn Sang từ Việt Nam ngày 25-8-2008
Sở dĩ nhóm từ “AHCC xứ Cờ Hoa” đã được
dùng thay cho nhóm từ “AHCC xứ Cao Bồi”
là vì khi nghe tin AH Nguyễn Văn Sang, một
cây bút xuất sắc của LTCC sắp từ VN qua
Texas du lịch thì, AH Nguyễn Đức Chí, “Linh
Hồn của LTCC” đã từ Washington DC bay về
Houston Texas để đón tiếp cây bút “gà nhà”.
AH Chí đã long trọng yêu cầu để anh được
đứng trong danh sách những người chủ nhân
tiếp khách từ quốc nội. Chỉ có nhóm từ
“AHCC xứ Cờ Hoa” mới thoả mãn được yêu
sách của AH “Linh Hồn LTCC”.
Buổi đón tiếp đã được tổ chức tại nhà hàng
Kim Sơn 4 Bellaire Houston TX vào lúc 6:00
PM ngày 25-8-2008.

Các AH hiện diện
Hiện diện trong dịp này có các ái hữu, và gia
đình: AH Huyến (2), Chu (1), Thanh (1),
Hảo (1), Chấn (1), Tường (2), Độ (2), SANG
(1), Đương (1), Chí (1), Hội (1), Trường (1),
Lộc (1), Xuân (1)
(“Thanh” và “Đương”, lần lượt, là phu nhân của các
AH: Vũ Qúy Hảo và Nguyễn Đôn Xuân)

Có lẽ AH Nguyễn Văn Sang đã ngạc nhiên,
không những về sự tiếp đón nồng hậu của các
AH “khúc ruột yêu ngàn trùng” ( * ), mà còn
(*) Ca dao mới từ quốc nội:
“Chưa đi, Đảng gọi ‘Việt Gian’
Đi rồi, Đảng đổi tên sang ‘Việt Kiều’

vui thêm vì, vô tình, số người tham dự và qúy
danh đã trùng hợp cho hai câu thơ lục bát!
Huyến Chu Thanh Hảo Chấn Tường
Độ SANG Đương Chí Hội Trường Lộc Xuân
Quả nhiên Nàng Thơ đã ưu ái AH Nguyễn Văn
Sang một cách đặc biệt!
Cũng xin khoe với qúy AH năm châu rằng ngày
25-8-2008 nhằm ngày Thứ Hai (Monday) chứ
không phải là ngày cuối tuần, thế mà số tham dự
viên cũng đã lên tới 16 người! Quả là tình
AHCC đã không hề bị phai nhạt với thời gian y
như 4 câu thơ:
“Thu sang, rồi lại thu sang
Đảo điên chính thể, đá vàng đổi ngôi
Dù cho vật đổi, sao dời
Mối tình Công Chánh, ngàn đời không phai”

AH Huyến bắt tay chào mừng AH Sang
Mở đầu chương trình, AH Hội Trưởng Phí Ngọc
Huyến đã thay mặt các AH ngỏ lời chào đón:
1) AH Khương Hùng Chấn, người trở lại từ
Âu Châu sau một thời gian dài vắng
bóng.
2) AH Nguyễn Đức Chí, người đến từ
Washington DC, một thành viên chính
của Ban Biên Tập LTCC mà AH Hội
Chưa đi, ‘Nợ máu quá nhiều’
Đi rồi, thành ‘khúc ruột yêu ngàn trùng’
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Trưởng của chúng tôi đã ưu ái tặng
cho biệt hiệu “Linh hồn của LTCC”
3) AH Nguyễn Văn Sang, khóa 19551959, đã đến từ Việt Nam.
Tiếp lời AH Hội Trưởng là lời giới thiệu của
AH Khương Hùng Chấn, một hội viên của
AHCC xứ Cao Bồi. AH Chấn đã tự động
xung phong để có vài lời tiết lộ thêm về thân
thế và sự nghiệp của AH Nguyễn Văn Sang,
vị thượng khách mà chúng tôi đang hân hoan
đón tiếp.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Câu trả lời của anh em chúng tôi là “không,
chưa từng thấy ai, mà cũng chưa từng nghe ai
nói về thành tích hầu như chuyện Phong
Thần như vậy”.
Thật là may mắn cho anh em chúng tôi :
Chúng tôi đã hăng hái họp lại để đón tiếp AH
Nguyễn Văn Sang vì chỉ biết anh là một
AHCC chứ chưa hề biết “Anh là ai, anh từ
đâu” trong bức thang danh vọng!

Các Chị Huyến, Hảo, Độ, Tường và AH hiện
diện
Các AH Chấn, Độ, Huyến, và Tường
AH Khương Hùng Chấn đã trịnh trọng đặt
câu hỏi:
Các bạn có bao giờ thấy ai trong xã hội Chủ
nghiã đã ba lần vượt biên ( † **) không thành
công mà sau đó lại có thể:
1) Ngoi lên đến nhiều chức vụ quan
trọng trong ngành công chánh thuộc
tân chính phủ và, sau khi đòi được
nghỉ hưu, đã leo lên đến chức
Assistant General Manager tại văn
phòng đại diện ở Việt Nam của đại
công ty Marubeni, Nhật Bản? (Cũng
xin mở dấu ngoặc để tiết lộ thêm rằng
ba đại công ty uy tín nhất của Nhật
Bản, mà người ta thường mệnh danh
là “The 3 Big M”
là Mitsui,
Mitsubishi và Marubeni);
2) Được cử đi công tác nhiều lần, tại
nhiều nước trên thế giới kể cả Úc,
Pháp, Đức và Hoa kỳ ;
(† **) Vượt biên bị bắt: mạng cùng
Vượt biên đi thoát ‘Anh Hùng Đô La’

Cảm ơn AH Khương Hùng Chấn đã tiết lộ
cho chúng tôi một “Vỹ Ái Hữu” sau khi
chúng tôi đã tề tựu đông đủ, chứ không phải
trước đó, kẻo người ta lại bảo chúng tôi là
“Thấy người SANG bắt quàng làm họ”!
Trong bữa tiệc, AH Đoàn Kỳ Tường vẫn làm
công tác thường xuyên của chàng một cách
hăng say đó là đi thu vào ống kính những
hình ảnh vui nhộn của buổi đón mừng AH
đến từ quê hương; Những hình ảnh đẹp đẽ và
sống động, kèm với bài này, đều là do công
khó của AH Đoàn kỳ Tường.
Trong bữa tiệc, một AH may mắn được ngồi
gần AH Nguyễn Văn Sang, sau khi nghe kể
thành tích phi thường của chàng, đã ghé tai
AH Sang nói nhỏ:
- “Cụ Lê Sỹ Ngạc đã nói, quả là không sai
chút nào, phải không anh Sang?”
- “Cụ Ngạc đã nói gì ?”
- “Cụ Lê Sỹ Ngạc đã nói rằng ‘Trường
Công Chánh không có sinh viên giỏi, mà
chỉ có những sinh viên rất giỏi mà thôi.”
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“Các anh bên này cũng đã và đang
chứng tỏ rằng cụ Cựu Giám Đốc
trường ta nói đúng!”

ngao du sơn thủy), các nhà thầu xây cất đã
tranh nhau mời các sinh viên tập sự đi ăn tối
(Để lấy lòng ông trưởng ty) vv…

Chúng tôi chia tay lúc hơn 10:00 đêm!
Mọi người đều cảm ơn AH Nguyễn Văn
Sang vì nhờ anh mà chúng tôi bất chợt
được một buổi họp mặt thật vui.

Tình thân Công Chánh mà LTCC là sợi giây
đã làm cho anh em chúng tôi nhớ lại bài
đường thi do AH Trịnh Ngọc Xuyến và
LTCC số 72 đã phổ biến:

Buổi họp mặt này vô tình đã khơi lại trong
Anh em Công Chánh ở năm châu
anh em chúng tôi những kỷ niệm đẹp của
Mượn Lá Thư, ta bắc nhịp cầu
những ngày hè tập sự tại các ty công
Cốt sắt, không hoen lòng ý đẹp
chánh vào cuối những năm thứ hai và thứ
Nhựa đường, chẳng lấm nghiã tình sâu
ba của trường Cao Đẳng Công Chánh! Chỉ
Quê nhà, đâu ngại người cao, thấp
với danh nghiã “Sinh Viên Trường Công
Hải ngoại, chi nề chuyện trước sau
Chánh”, Chúng tôi đã được các AH đàn
Âu Á, nối vòng tay xiết chặt
anh đón tiếp rất nồng hậu: Các AH
Thắm tình Ái Hữu mãi dài lâu
Trưởng Ty đã cho mượn xe jeep và tài xế
Vũ Qúy Hảo phúc trình
để đi “Thám sát công trường” (thực sự là
********************************************************************************

Từ trái sang phải: các AH Hảo,Chấn,Chu,Độ,Sang,Chí,Lộc,Huyến,Tường,Xuân,Trường
và các chị Hảo, Hội, Độ, Tường, Huyến, Xuân.

