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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Tiệc Mừng AH Trần đình Thọ về hưu

Các AH & phu nhân chụp chung lưu niệm trước khi chia tay trước nhà hàng Thành Được.
Từ trái qua anh chị Thọ là người thứ ba và thứ năm
Giang Khưu

Nghe nói rằng, anh Thọ không thích về
hưu, khi hưu trí không biết sẽ làm gì cho qua
ngày tháng đành phải tử thủ với Caltrans. Tuy
nhiên nay vì thành trì Caltrans cũng không còn
kiên cố như xưa, ngân sách thiếu hụt, quyền lợi
(benefit) bị cắt giảm, như bắt buộc nghỉ không
ăn lương (furlough), đóng thêm tiền hưu liễm
vv...vv
Hơn nữa là anh Thọ không thích du lịch,
không thích đi đó đây, chỉ thích ở nhà ôm cái
computer, ôm cái TV, ôm các băng nhạc mà
thôi.
Dù sao đi nữa anh Thọ (KSCC khóa 6,
1963-67 Phú Thọ) đã làm việc trên 20 năm với
Caltrans, say mê công việc, nay phải rời công
việc mà anh rất yêu thích, anh Thọ cũng cảm
thấy ngậm ngùi tiếc nuối nhưng cũng phải đành
"gác kiếm" để về vườn "chăn gà đuổi vịt".
Chị Thọ đã về hưu từ trước vì phải săn sóc
thân phụ lớn tuổi và lý do sức khoẻ, nên ít khi
đi đâu. Tuy nhiên trong ngày trọng đại nầy chị
Thọ đã ráng có mặt trong buổi tiệc chúc mừng
(cám ơn sự hiện diện của chị).

Chỉ dân Caltrans mới biết câu chuyện "Gia
đình bác Thọ":
Số là ngoài Anh và Chị Thọ 2 người em chị
Thọ cũng là engineers của Caltrans, 2 cô con
gái (Như và Thủy Tiên) đều tốt nghiệp civil
engineer và cũng làm Caltrans, và... và...2 chú
rể cũng là CE Caltrans.
Đó là gia đình bác Thọ 8 người cùng làm
chung một nơi, có lạ không bà con????
Cùng lúc anh Thọ về hưu, AH Hà thúc
Giảng cũng tuyên bố rút lui luôn sau hơn 30
năm tận tụy với Caltrans.
Chúng tôi dự định tổ chức ăn mừng Anh
Chị Giảng và Anh Chị Thọ cùng một ngày,
nhưng tới giờ chót AH Giảng không thể tham
dự được vì chuyện gia đình, thôi thì tổ chức
solo cho Bác Thọ vậy.
Số người tham dự buổi tiệc hơn 30 người,
phần đông là Ái Hữu đã về hưu. Hiện diện bên
anh chị Thọ còn có vợ chồng thứ nữ Như và
Tâm.
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Chúng tôi cũng lại chọn nhà hàng Thành
Được để họp mặt trưa ngày Chủ Nhật
05/15/2011 vì rộng rãi, thức ăn ngon, và nhất là
nghệ sĩ Thành Được thường tới chuyện trò với
các Ái Hữu.
Buổi tiệc đã kéo dài tới hơn 2 giờ trưa, các
AH đành phải chia tay để chờ một dịp họp mặt
tới và chụp chung một tấm hình kỷ niệm.
Các AHCC dự tiệc đã ủng hộ Lá Thư được
$290. Ngoài ra AH Nguyễn hữu Nghi đã gởi
$20 cho Trang Nhà AHCC.
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Từ từ thủng thẳng từng buớc một mà đi,
Sáng mai cầm ly cà phê đậm nhâm nhi,
Chiều lại một ly bia đầy cho thêm sức,
Bao chuyện buồn phiền bực tức cho để
ngoài tai
Vui mà tận hưởng từng giây phút sớm trưa,
Mai đây có lúc trời nắng lại trời mưa,
Còn đợi gì mà bây giờ không tận huởng .
Bửu Hiệp
Vài tấm hình lưu niệm:

Các AH Bửu Đôn và Bửu Hiệp có gởi thơ
chúc mừng các AH Hà thúc Giảng và Trần đình
Thọ.
Nhân AH Bửu Hiệp có gởi tặng vài vần thơ
nên AH Bửu Đôn viết:
“Cám ơn anh Hiệp đã cho tin vui là hai anh
Hà thúc Giảng và Trần đình Thọ sắp về hưu.
Mến chúc anh Hà thúc Giảng và anh Trần
đình Thọ vui vẻ trong cảnh hưu trí”
Thân mến,
AH Bửu Hiệp viết:
Gởi anh Hà Thúc Giảng và anh Trần Ðình
Thọ vài vần thơ mới về hưu.
"Huởng tuổi già về hưu chăn gà đuổi vịt,"
Thôi làm chi cho mệt nhọc các anh,
Biết bao năm cố gắng học hành,
Rồi quần quật ngày đêm lo việc nhà việc
nuớc,
Anh em chúng mình nguời sau rồi kẻ truớc,
Buớc công danh lần luợt cũng qua nhanh ,
Trời cho mình còn chút sức để dành,
Thôi thì để xem hoa và vịnh nguyệt,
Từ nay chẳng ai còn hối
thúc,

Quang cảnh buổi tiệc.

Các AH KTGiang & MDPhượng tặng quà lưu
niệm cho AH Thọ với sự hiện diện của chị Thọ

Anh Chị Đinh quang Bảo (cùng khóa anh Thọ)
hát tặng anh Thọ.

