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Chúc Mừng Aí Hữu Nguyễn đăng Thịnh về hưu
Khưu tòng Giang tường thuật
Hôm nay Chủ Nhật ngày 2 tháng 8 năm 2009,
AHCC Bắc Cali có dịp gặp lại nhau trong buổi
tiệc "Chúc Mừng AH Nguyễn đăng Thịnh về
hưu sau 30 năm "cày" trên đất Mỹ và nhiều năm
tại Việt Nam.
Anh Thịnh đã nghỉ việc Caltrans một tháng nay
rồi, chúng tôi đã có tổ chức một buổi ăn trưa tại
thành phố Oakland để các bạn KS trẻ Caltrans
chia vui cùng anh Thịnh. Anh Thịnh tới hôm
nay mới chịu "rửa tay gác kiếm" vì anh Thịnh
rất là khoẻ mạnh, chơi quần vợt thường xuyên.
Vài tháng mới có dịp gặp lại nhau nên các Ái
Hữu rất sốt sắng tham gia. Tổng số người ghi
tên là 54 nhưng vì lý do đặc biệt nên chỉ có 50
người hiện diện. Anh chị Huỳnh Quế sốt sắng lo
đặt chỗ và chọn món ăn. Anh chị đã chọn cỗ đắt
nhất trong bảng thực đơn. Tôi hơi e ngại là sẽ bị
lỗ nặng, nhưng lỗ thì lỗ miễn bà con thấy khoái
khẩu và vui vẻ là được. Tôi quên nói là chúng
tôi lại chọn nhà hàng Thành Được, chủ nhân

Thành Được là một ngôi sao cổ nhạc lúc trước
Hiện nay anh TĐ mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn
còn phong độ. AH Thành Từ thì lo đặt món quà
kỷ niệm cho anh Thịnh. Món quà khá xinh xắn,
một đồng hồ trong một khuôn gỗ bóng và có
khắc "Chúc Mừng Anh Thịnh về hưu".
Buổi tiệc rất là hào hứng, các anh chị tha hồ tán
gẫu sau những tháng không có dịp gặp nhau.
Anh Nguyễn sĩ Tuất có kể vài câu chuyện về
Dubai, một nơi tụ họp của những người giàu có
nhất thế giới đến du lịch và kinh doanh, một nơi
có những khách sạn 7 sao, một buổi ăn trưa chỉ
có $275 dollars mỗi người thôi.
Cuộc vui nào mà không tàn, chúng tôi tạm chia
tay và mong sẽ có dịp gặp lại nhau.
Trước khi ra về chúng tôi chụp rất nhiều hình kỷ
niệm và có nghệ sĩ Thành Được chụp chung.
Xin vào Trang Nhà AHCC xem thêm các hình
ảnh còn lại.

Chụp chung lưu niệm trước nhà hàng với nghệ sĩ Thành Được (đứng hàng đầu thứ tư từ trái sang)

