
TRANG  130      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 
 

Họp mặt AHCC tại Austin, Texas 
ngày 4 tháng 9 năm 2010 

 

Năm nay họp mặt tại nhà anh Nguyễn 

Thanh Toàn có 6 ái hữu tham dự, gồm có anh 

chị Toàn, anh chị Mơ, anh chị Đống, anh chị 

Oánh, anh chị Trực và anh Liêm. Anh Thông 

vắng mặt năm nay vì còn ở Việt Nam với cô vợ 

trẻ, đẹp và trường túc. Cuộc họp dự trù vào lúc 

7:00 chiều. Tôi và bà xã đến trước nhất vào hồi 

6:35 chiều. Bà xã trách tôi tại sao đến sớm thế 

và tôi trả lời rằng mỗi năm có một lần, đến sớm 

để xem nhà cửa có gì thêm hay không và nói 

chuyện gẫu. Đúng như vậy. Vườn sau nhà anh 

ấy cho chỉnh trang lại thật đẹp, tốn kém một 

ngân khoản lớn. Anh ấy dẫn vợ chồng tôi đi 

thăm viếng vườn. Sau đó anh chị Oánh, anh chị 

Đống và anh chị Mơ cũng đến. Đến giờ rồi, đã 

7:00 chiều nhưng anh Liêm chưa đến. Anh 

Toàn gọi điện thoại cho anh Liêm thì người nhà 

cho biết anh ấy đã đi khoảng 20 phút. Chúng tôi 

vào tiệc. Bữa tiệc gồm 8 món đặc biệt gồm có: 

Mì xào nâm, Gỏi đu đủ tôm thịt, Xôi vò, 

Cơm chiên, Bánh quai vạc, Bánh hỏi tôm chấy, 

Bánh bột lọc, Mì hoành thánh và tráng miệng 

bằng chè thập cẩm. Vào tiệc được một chút thì 

anh Liêm đến. Anh là một tay thiền lâu năm 

nên anh đến bắt đầu vào câu chuyên thiên. Tuy 

vậy anh còn là một người nói chuyện tiếu lâm. 

Người kể người nghe thật là ồn ào, náo nhiệt, 

mãi đến 11 giờ khuya mới về. Hy vọng trong 

những năm tới ít nhất mỗi năm một lần chúng 

tôi sẽ hội ngộ. 

Sau đây là số tiền chúng tôi gửi ủng hộ Lá 

Thư Ái Hữu Công Chánh: 

1) Anh Nguyễn Thanh Toàn  $30  

2) Anh Nguyễn Văn Mơ   $20  

3) Anh Nguyễn Quốc Đống  $20  

4) Anh Đăng Quang Oánh  $20  

5) Anh Trần Trung Trực   $20  

6) Anh Võ Quốc Thông   $20  

7) Anh Nguyễn Văn Liêm  $20  

 

 Tổng cộng                                $150 Mỹ kim 

 

Ăn no say mỗi người còn được mang về nhà 

nữa. 

 

Năm tới sẽ dự định họp tại nhà anh Mơ. 

Ngày 5 tháng 9 năm 2010 - Trần Trung Trực 

 

Sau đây là vài tấm hình chụp kỷ niệm: 

 

 
Từ trái: Các AH Trực, Mơ, Toàn, Đống và Oánh 

 

 
Các AH đứng đằng sau các bà, từ trái các anh chị 

Toàn, Trực, Đống, Oánh và anh chị Mơ 
 

 
Giống như ảnh trên trừ anh Liêm đứng bên cạnh 

anh Toàn và anh Đống 




