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AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn họp mặt Xuân 2010
Ngô-Nẫm
Vùng Hoa-Thịnh-Đốn gồm tiểu bang
Maryland ở phương Bắc, tiểu bang Virginia ở
phương Nam bao bọc thủ đô Hoa-Thinh-Đốn có
hình thể vuông vắn nằm ở giữa, và phân chia
bởi giòng sông Potomac. AHCC cư ngụ trên hai
tiểu bang này đều tập trung về ở vùng ngoại ô
của Thủ Đô HTĐ nên tuy là ở trên hai tiểu bang
mà đi lại vẫn gần nhau. Các sinh hoạt của
AHCC thường được luân phiên qua hai bờ Bắc
Nam của giòng Potomac. Mấy năm gần đây,
họp mặt AHCC được tổ chức ở Maryland, năm
nay đổi qua Virginia, để được cân bằng, và để
thuận tiện việc di chuyển cho các AH cao niên
ở Virginia.
Buổi họp mặt ngày 2-5-2010 được tổ chức
tại tư thất AH Nguyễn Thạc Việt-Toàn và Linh
ở Virginia đã quy tụ được đông đảo AH hơn
mọi năm. Hiện diện hơn 40 AH tham dự, ngoại
trừ vài AH đi du lịch xa không về kịp như AH
Mai văn Mẹo, Nguyễn đức Chí v.v.. . Ngoài ra
AH Đổ văn Sến từ Connecticut về thăm vùng
HTĐ cũng đến tham dự, được anh em đón chào
vui vẻ thân tình. Anh Chị Toàn-Linh đã hoan hỉ
sắp đặt bàn ghế, hệ thống âm thanh hoàn hảo,
niềm nở đón tiếp anh em trong ngôi nhà rộng
lớn khang trang. Lâu ngày mới gặp nhau, nên
tiếng chào hỏi cười nói tưng bừng náo nhiệt, chỉ
ngưng lại khi microphone của MC Trần quan
Nghiệp vang lên tuyên bố chương trình của
buổi họp mặt.

AH Ngô-Nẫm đại diện vui vẻ chào mừng tái ngộ

Mở đầu, AH Ngô-Nẫm trong ban đại diện
vui vẻ chào mừng tái ngộ đến các niên trưởng
và anh em, cùng báo cáo sinh-hoạt của AHCCHTĐ một năm qua. Đại khái, gia đình CôngChánh năm qua đều được an cư lạc nghiệp.

Từng nhóm theo lứa tuổi thường có sinh
hoạt lẻ tẻ qua các buổi họp mặt hay du ngoạn.
Trận bão tuyết lớn nhất thế kỷ đổ xuống vùng
HTĐ trong mùa đông vừa qua lớp tuyết dày 34
inches làm sập đổ nhiều nhà cửa cây cối nhưng
tổ ấm của các AH đều hòan toàn vô sự. Xin
cám ơn AHCC bốn phương đã điện thoại vấn an
và chia xẻ nỗi lo âu. Chẳng cầu mong gì hơn.
Nguyện ngày an lành, đêm an lành….

Trong phần hàn huyên chia xẻ niềm vui, kể
chuyện du lịch đằng xa..Anh chị Hoàng ngọc
Ẩn kể chuyện về thăm lại cảnh cũ New
Orleans, 5 năm sau cơn bão Katrina, thăm
những AH lão-tướng “3T” là các anh Tăng, anh
Trang và anh Trinh trong một buổi họp mặt với
AHCC điạ phương, và trở về mái nhà xưa, nơi
anh chị cư-ngụ hơn 22 năm, để tâm sự với
người chủ mới trong niềm vui hội ngộ. AH Đổ
văn Sến kể chuyện vui đằng xa nơi quê hương
thứ hai Connecticut của anh.
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Thật bất ngờ! sau buổi tiệc, AH Nguyễn
văn Di đưa thẻ lái xe ra để chứng minh và tiết
lộ ngày 2 tháng 5 hôm nay đúng là ngày sinh
nhật của bạn. Toàn thể hân hoan vổ tay chia vui
đồng ca “Happy Birth Day to Di “ trong lúc chị
Di bưng bánh sinh nhật ra với 2 ngọn nến lớn
mang số 73. AH Di lanh lẹ cắt bánh mời, và anh
em không quên đòi AH Di trình bày vài câu
vọng cỗ và kể chuyện tiếu lâm mang lại những
tràng cười ròn rã.
AH Nguyễn hữu Thâu cầm cuốn sổ đi
quanh một vòng chào hỏi anh em và đem về
cho Lá Thư 480.$ của anh em nuôi dưỡng Lá
Thư Công Chánh. (xin xem phần Tổng kết Tài
Chánh).
Thời gian trôi qua mau… ngoài những vị đã
ra đi an nghỉ, nay vùng HTĐ đã có 9 bô lão AH
tuổi ngoại bát tuần, nhưng đều là “gìa gân”, đều
chân cứng đá mềm, như bài “thơ vui” mà AH
Bùi thành Dương vừa đọc:
… Bảy lăm là tuổi ăn chơi.
Tám mươi là tuổi yêu người yêu hoa
Chín mươi mới bắt đầu già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương.
Một trăm có lệnh diêm vương,
Cứ ở trên ấy, yêu đương thỏa lòng.
Bao giờ…
Phần ẩm thực trưa nay cũng như mọi năm,
luôn luôn dồi dào các thức cao luơng mỹ vị lại
ít thứ mỡ màng. Có nhiều món về dưỡng sinh.
Tuy thế, cũng có Courvoisier của AH Trương
minh Viễn mang lại để làm tiêu thực các món
heo quay, vịt quay.

Về văn nghệ khá tưng bừng, sống động. AH
Toàn chơi keyboard, ca sĩ Như Hương đi
vacation xa mà cũng về kịp để gíup vui, lại
thêm có mấy ca sĩ địa phương trong ban nhạc
của AH Tòan trình diễn. Qua sự sắp xếp
chương trình của MC Trần quan Nghiệp, thoạt
đầu là nhạc êm dịu, khi cao niên ra về âm điệu
đưọc chuyển sang nhạc trẻ, rồi nhạc khiêu vũ,
lần lượt sàn nhảy đông người ra quay múa, kể
cả cao niên Nguyễn văn Bảnh đôi chân còn
mềm dẻo đầy phong độ. Đến 5 giờ, buôỉ họp
mặt chấm dứt, nhưng nhạc vẫn tiếp tục, và bạn
trẻ vẩn còn say sưa thích thú với phần văn nghệ
dạ vũ hiếm có của gia đình Công Chánh họp
mặt vui Xuân.

