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Những buổi họp mặt AHCC qua
chuyến du lịch Mỹ và Gia nã đại
Lê Nguyên Thông
Bài này tôi xin thuật lại một vài sinh hoạt
qua các buổi hội ngộ với các AHCC nhân
chuyến đi Mỹ và Gia nã đại trong tháng sáu và
bảy năm nay. Trong chuyến đi này tôi cũng có
dịp gặp lại các bạn bè thời trung học, đại học và
cả các bạn trong quân đội ở Thủ đức nữa.

mà lúc nào cũng sốt sắng trong việc đón tiếp
bạn bè từ các nơi xa đến. Đại ca Nguyễn ngọc
Khánh có ghé đến tặng một chai rượu và ở lại
một lúc rồi cáo từ vì việc gia đình. Các bạn
đồng khoá khác ở địa phương như Khiêm và
Cách không tham dự được là một điều đáng tiếc
vì buổi họp mặt rất thân mật và vui vẻ.

Đây là một dịp may hiếm có vì Đại diện
AHCC các nơi đã tổ chức những buổi họp mặt
to nhỏ khác nhau, cho chúng tôi có dịp được
gặp lại rất nhiều bạn cũ cũng như các Thầy tại
TTQGKTPT và được hân hạnh làm quen với
bạn mới, các chú bác và các đàn anh AHCC các
nơi. Bản tường trình này là “một mũi tên bắn
rớt hai con chim” vì trước là để thay lời cám ơn
các AHCC đã có nhã ý cho ăn uống hậu hĩnh và
cho phép đàn em gặp gỡ làm quen, sau là đóng
góp bài viết cho LTCC.
Các chị đã lo bữa ăn rất thịnh soạn, ngoài
các món chính như bún bò Huế do chị Quang
nấu và mang cả nồi tới, các dĩa gỏi trộn đậm
đà, những xâu chạo tôm nóng hổi còn có cả các
món chay nữa. Sau buổi tiệc kết thúc là một
màn đánh bóng bàn trên máy truyền hình
nhưng cũng không kém phần hào hứng và mệt
toát mồ hôi và sau đó chụp hình lưu niệm.

Các AH Dực, Hân, Thông, Quang, Quế và Cầu

Buổi đầu với AHCC là buổi gặp lại các bạn
cùng lớp Khoá 11 tại Nam Cali, vào ngày 19
tháng 6 coi như ngày kỷ niệm 39 năm ra trường
vì có các bạn Phạm phú Cầu từ Canada đến,
bạn Huỳnh Quế từ SanJose và chúng tôi từ Úc
sang. Tại Cali có TL Nguyễn minh Quang, bạn
Phạm huy Dực và gia chủ Lê Đình Hân, người
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Ngày hôm sau AH Quế phải trở về San
Jose, AH Cầu phải đi Las Vegas và một vài nơi
khác còn Thông sẽ rời Cali đi North Carolina,
Florida, Virginia, Maryland, Washington DC,
Pensylvania, Montreal và cuối cùng là Ontario.
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Nhân dip này được ghé thăm nhà anh chị Hai ở
Durham, NC. Vườn nhà anh chị tuy nhỏ nhưng
có trồng đầy đủ các thứ cây ăn trái cũng như
các loại rau cải, rau thơm và vì thế anh chị
không cần đi chợ mua rau mỗi ngày.
Anh Hai đãi đàn em một bữa ăn sáng theo
lối Pháp, bánh mì và “café au lâit” của Pháp tại
một vùng quê thật là dễ thương, AH nào về hưu
rồi có thể về vùng nhà anh chị Hai ở NC mà
định cư rất là thích hợp cho người chưa già.

Các anh chị Quế, Hân, Cầu, Thông, Quang, Dực

Lân, Vinh, Nga, Thông và anh chị Hai
đi ăn sáng tiệm Pháp ở NC

Anh Hai (phải) đón ở phi trường từ 6 giờ sáng

Trong nhà anh Hai, Lân Vinh (bạn Thông), Nga,
chị Hai, Thông và anh Hai

Ngày đến phi trường North Carolina, chúng
tôi rất cảm động vì anh Nguyễn Thái Hai đã ra
chờ từ 6 giờ sáng sớm hôm ấy và đưa chúng tôi
về nhà đón chị Hai rồi cùng nhau đi ăn sáng.

Sau khi rời NC đi Florida thăm con trai, vợ
chồng tôi trở về Virginia nhưng thời gian ở tại
đây quá eo hẹp nên mặc dù có xin hẹn trước với
Thầy Chí và anh Dư Thích nhưng không gặp
được hai vị này. Thành thật cáo lỗi với Thầy
Chí và anh Thích (anh Thích mới bị Vertigo và
cũng không được khoẻ thành ra đó cũng là một
cớ cho tôi tránh khỏi làm phiền anh phải tổ
chức họp mặt). Dịp này tôi cũng có gọi điện nói
chuyện với anh Nguyễn thạc Việt Toàn K9 và
biết anh còn nặng nợ với công việc nên chưa về
hưu được.
Thời gian du lịch ở Montreal, Gia nã đại,
anh Phạm phú Cầu đã sắp xếp để có một buổi
họp mặt TTQGKTPT, gồm một số các cựu
Giảng viên trung tâm như Thầy Bùi tiến Rũng
(CĐCN), thầy Vũ Ngọc Can và rất nhiều các
đàn anh Công chánh, Công nghệ (AH Phạm phú
Ngọc), Nguyễn văn Khoa (K9CC), Anh Luân,
và nhiều đàn anh khác, Nguyễn mậu Phụng
(CN)... Buổi họp mặt có rất nhiều món ăn Huế
đặc biệt: bánh bèo, cơm “âm phủ”, bánh bột lọc,
gỏi, chạo tôm. Thành thật cảm ơn các Cô và các
phu nhân AH/TH và đặc biệt chị Cầu đã làm
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các món chay đặc biệt vì biết tôi không ăn thịt.
Buổi họp còn được tô điểm thêm bằng một nét
đặc thù khác nữa là những bài hát do các Thầy
Cô và các anh chị đóng góp đã làm cho buổi
họp mặt thêm phần hào hứng sôi động Thầy Vũ
Ngọc Can đã biểu diễn màn kéo vĩ cầm thật
tuyệt diệu và AH Nguyễn văn Khoa làm MC
thật hấp dẫn với những mẩu khôi hài dí dỏm,
pha thêm sự tươi vui cho buổi họp mặt.
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Các giọng ca tuy không phải là chuyên
nghiệp nhưng không thua gì ca sĩ làm tất cả các
AH có mặt trong buổi họp đã vỗ tay không dứt.
Thầy cô Vũ Ngọc Can cũng đóng góp một
màn song ca góp vui cho buổi họp mặt hôm ấy.

Thầy cô Vũ Ngọc Can góp vui màn song ca

Sau buổi họp, phu nhân anh Phạm phú Cầu
còn món “ăn xong cho gói đem về” để ngày
hôm sau chúng tôi ăn trên đường qua Ontario và
về Mỹ.

AH Phụng (KSCN) và GS Bùi tiến Rũng

Đến Ontario, chúng tôi ghé thăm gia đình
hai bạn Nguyễn xuân Sơn và Đoàn chí Trung
khoá 11 sau 39 năm chưa gặp lại. Hai bạn Sơn
và Trung tiếp đón phái đoàn và lo cho nơi ăn và
chỗ ở ngay tại nhà của AH Sơn. Chị Sơn nấu
một nồi bún ai ăn xong cũng còn thòm thèm đòi
“thím sực”.
Thầy Vũ ngọc Can đàn vĩ cầm cho một thân hữu
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Các AH đã chọn quán Thuận kiều đặc biệt
các món Huế đầy hương vị quê hương. Sau đó
các AH còn rủ sang quán càphê để nhâm nhi và
trò truyện tiếp. Phần này các anh Luân và Nam
đã ghi lại trong một bài riêng rồi.

Anh chị Trung, Thông và Sơn

Anh Luân, anh chị Nam, chị Minh

Nhà tuy chật nhưng trái tim AH Sơn không chật

Thật là tình cảm nồng nàn vì nhà tuy chật
nhưng AH đã không cho chúng tôi đi mướn
khách sạn mà bắt phải ở lại nhà AH cho vui.
Thật là “Tình Công Chánh Bất diệt”. Sáng sớm
hôm sau chúng tôi rời Ontario và trên đường về
ghé thăm thác Niagara rồi về Mỹ.
Tuần lễ sau cùng ở Nam Cali chúng tôi lại
được các anh trong BBT LTCC mới nhậm chức
tổ chức một buổi họp mặt với sự có mặt của hai
vị KSCC Lão thành Đồng sĩ Tụng và Hoàng
đình Khôi, tuy hai vị AH này đã ngoài 80
nhưng vẫn còn gân lái xe đi khắp nơi. Nhân dịp
này các nhóm anh em có mặt hôm đó cũng đã
học được kinh nghiệm của hai vị AH Lão thành
và biết thêm một vài bí mật/bật mí của AH
HĐKhôi rất là lý thú. Buổi hội ngộ có các anh
Đào tự Nam, Nguyễn văn Luân, Nguyễn thúc
Minh, Ái Văn và Mai trọng Lý và dĩ nhiên là có
sự tháp tùng của các vị phu nhân trừ chị Luân
và chị Lý.

Chị Văn, Anh chị Thông, Anh Minh, AH Tụng,
AH Khôi, Anh Lý, Anh Văn, chị Nam và chị Minh

Các chị Nam, Thông, Văn, Minh, Các AH Tụng,
Khôi, Luân, Minh, Lý, Văn, Nam và Thông

