
 

Các AHCC từ Austin TX, Oklahoma City, 

 và Houston TX Họp Mặt 
Vũ Quý Hảo

Vào dịp cuối tuần chót của Tháng Tư 2012, 
AHCC Austin ở Thủ ðô Texas ñã có nhã ý mời 
các AHCC Houston và Oklahoma City cùng 
họp mặt và nhân tiện mời các AH Houston ñi 
du ngoạn những thắng cảnh của Thủ ðô xứ 
Cao Bồi. 

Có 12 cặp và 2 anh, chị, AHCC hiện diện 
trong buối họp mặt Dạ Tiệc -Văn Nghệ tối Thứ 
Bảy 28-4-2012: 

Toàn, Liêm, Trực, ðống, Quốc-Thông 

Hảo, Xuân, Mơ, Huyến, Phước-Thông, Hội, Tường 

Oánh, Quang, khác lớp, cùng trường 

Austin hội tụ, mười phương một nhà 

 

Chú thích: 

Toàn = Nguyễn Thanh Toàn từ Austin TX 
Liêm = Nguyễn Văn Liêm từ Austin TX 
Trực = Trần Trung Trực từ AustinTX 
ðống = Nguyễn Quốc ðống từ AusinTX 
Quốc-Thông = Võ Quốc Thông từ Austin TX 
Hảo = Vũ Qúy Hảo từ Houston TX 
Xuân = Nguyễn ðôn Xuân từ Houston TX 
Mơ = Nguyễn Văn Mơ từ Austin Texas 
Huyến = Phí Ngọc Huyến Houston TX 
Phước-Thông = Hồ Phước Thông từ Austin 
Texas 
Hội = Chị Nguyễn Qúy Hội Houston TX 
Tường = ðoàn kỳ Tường từ Houston TX 
Oánh = ðặng Quang Oánh từ Austin Texas 
Quang = Phạm Hữu Quang từ Oklahoma City, 
Oklahoma 
 
Phái ñoàn Houston chuẩn bị lên ñường: 

Hai tân ủy Viên du lịch: Lệ Thanh và 
Tường Lan mới ñược "tuyên thệ nhận chức" 
hôm 18-12-2011 là ñã hăng hái ñóng ñúng vai 
trò của mình bằng cách: 

Lệ Thanh: hô hào tham dự, phối hợp du 
ngoạn, ñặt và ứng trước trả tiền Khách sạn; 

Tường Lan (Với sự cộng tác của chị 
Nguyễn Qúy Hội): mua sắm thức ăn ñồ uống 
ñể các AH có ñược chuyến họp ñàn-Du ngoạn 
vui vẻ và hào hứng. 

Phái ðoàn Houston gồm có tất cả 9 người 
kể cả anh chị Nguyễn ðôn Xuân ñã ñi riêng và 
ñi rất sớm. Qua Email, tôi (Vũ Qúy Hảo) và 
AH ðoàn kỳ Tường ñã hẹn gặp nhau vào lúc 
8:00 AM, ngày Thứ Bảy 28-4-2012 tại trạm 
xăng LOVE ngay ở giao lộ 290 và FM 2920. 
Cả hai AH ñều vừa là dân Công chánh chính 
xác, vừa là dân nhà binh kỷ luật nên ñã gặp 
nhau không sai lấy một phút! Các giai nhân 
trong hai xe ñều tấm tắc khen thầm: "Dân ban 
B có khác"; Xe của tôi dẫn ñầu và xe của anh 
chị ðoàn Kỳ Tường nối ñuôi; Xe này có chở 
thêm anh chị Phi Ngọc Huyến và chị Nguyễn 
Qúy Hội. Sở dĩ tôi ñược chỉ ñịnh dẫn ñường là 
vì tôi ñã có vài lần lên Austin họp với qúy 
AHCC Austin trước ñây. Lãnh trọng trách dẫn 
ñường, nên tôi ñã chuẩn bị rất chu ñáo, tìm bản 
ñồ , tô ñỏ ñường ñi, vào internet ñể xem ñường 
nào ngắn nhất, ñường nào nhanh nhất. Thêm 
vào ñó, tối hôm trước ñã mua một cái GPS, gắn 
vào xe cho chắc ăn. 

Tuy kỹ lưỡng ñến nỗi bà xã phải than 
phiền, thế mà cũng hai lần bị lạc ñường! ðúng 
là già lẩm cẩm! Mỗi khi lạc ñường thì tôi phải 
ngừng xe lại, chạy bộ lại xe sau ñể thông báo 
và nói lời xin lỗi với qúy anh chị ở xe sau; Khi 
chạy lại ñể thông báo "Lạc ñường" thì tôi luôn 
luôn chuẩn bị tư tưởng ñể ñón nhận những lời 
trách móc bình thường như: 

"Sao không cẩn thận nghiên cứu bản ñồ 
trước?"  
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"Sao anh ñã lên Austin nhiều lần mà còn bê 
bối như thế?" 

"Thật là phiền phức quá! chỉ có một việc 
dẫn ñường mà cũng làm không xong" 

Hoặc là: "Kỹ Sư công Chánh ñó hả?" 
Cảm ơn Trời, tôi ñã không bị nghe những 

lời trách móc ñó; Trái lại AH ðoàn kỳ Tường, 
tài xế xe sau ñã luôn luôn tươi cười an ủi: 

"Không ñi ñâu mà vội, cứ từ từ, trước sau 
gì thì mình cũng tới nơi!" 

Hoặc là: "Chúng mình ñi chơi chứ có ñi 
làm gì quan trọng ñâu" 

Những lời khích lệ ñó ñã làm tôi lên tinh 
thần và thầm cảm phục tinh thần khoan hoà của 
ông tài xế họ ðoàn; Từ ngày ñó trở ñi, tôi bỗng 
thấy AH ðoàn Kỳ Tường dễ thương hơn nhiều! 

Vào buổi trưa, cả ba xe ñã tới khách sạn 
Best Western do ban du lịch của AHCC 
Houston thuê sẵn mấy ngày trước (Ban Du 
Lịch mới ñược thành lập chưa ñầy 6 tháng mà 
ñã hoạt ñộng rất tích cực). 
Các AH Austin chuẩn bị tiếp ñón: 

Trưa thứ bảy, 28-4-2012, AH Võ Quốc 
Thông (Thổ công của Austin) ñã xung phong 
hướng dẫn AH Houston ñi thăm ñập Manfield 
của hồ Travis. Hồ cạn nước vì năm ngoái hạn 
hán. Trời lộng gió nhưng chúng tôi cũng vui vì 
thấy rõ ñập thuỷ ñiện rất ñồ sộ, có lẽ chỉ thua 
ñập ða Nhim của chúng ta một chút; Chúng tôi 
có chụp nhiều hình ở bến thả thuyền công cộng, 
nơi cách xa chân thuỷ ñập. Sau khi thăm ñập, 
chúng tôi ñã ăn trưa tại King Buffet. 

Tối thứ bảy 28-4-2012: Tât@ cả các AHCC 
cùng họp mặt tại tư thất của AH Nguyễn Quốc 
ðống với tiệc vui và văn nghệ.  

Trước khi vào bàn tiệc, AH gia chủ Nguyễn 
Quốc ðống ñã ngỏ lời chào mừng các AH ở 
nhiều nơi ñổ về Austin Texas. AH Phí Ngọc 
Huyến ñã thay mặt anh em Houston ngỏ lời 
chào mừng và cảm ơn gia chủ và ñồng thời 
cũng mời các ái hữu tại Austin hãy về Houston 
họp mặt chung vui với các AHCC Houston vào 
cuối tháng 12 năm nay. 

Bữa tiệc thịnh soạn do gia chủ và các AH 
ñặt mua mang tới. Nhiều món ăn rất ngon nổi 
tiếng của Houston ñã ñược trình làng. Các ñặc 
sản Houston này là do tân uỷ viên du lịch: Chị 
ðoàn Kỳ Tường và chị Nguyễn Qúy Hội ñã 
mất công sưu tầm và ñặt hàng từ một vài ngày 
trước. 
Văn nghệ: 

Trong phần Văn Nghệ, sau bài hợp ca 
VIỆT NAM VIỆT NAM là: 

a) Một màn hoạt cảnh "Tát Nước ðầu 
ðình" rất ñặc sắc do gia chủ Nguyễn Quốc 
ðống và phu nhân ñồng trình bày: Anh ðống 
ñã thủ vai "chàng trai tát nước"; Anh ta vô tình 
hay hữu ý ñã bỏ quên cái áo trên cành hoa sen; 
Chị ðống ñã ñóng vai "Cô gái quê" nghịch 
ngợm không chịu cho xin lại cái áo, dù là cái áo 
ñã "Sứt chỉ ñường tà"; Những lời ñối ñáp qua 
lại ñều do ñạo diễn kiêm diễn viên Nguyễn 
Quốc ðống sáng tác. Chúng tôi ñã hồi hộp và 
thú vị theo dõi rất chăm chú vì xưa nay chỉ 
ñược nghe chàng trai làng "tán hiêu tán vượn" 
chứ chưa hề nghe các cô gái quê ñối ñáp bao 
giờ! .... Màn nhạc cảnh vừa chấm dứt thì tiếng 
pháo tay nổ dòn như bất tận, kèm với những 
tiếng hô "Bis!, Bis!" vang nhà! 

b) Qúy AH Houston liền ñáp lễ bằng bài 
"Hãy Cho Nhau Nụ Cười" do ban Tam Ca 
Ngọc-Huyến, Qúy-Hội, và Lệ-Thanh ñồng 
trình bày; Lời ca ñã nhắc nhở chúng ta hãy 
quẳng gánh lo ñi mà vui sống vì : 

Khi tôi ñến, ñôi bàn tay không 

Khi anh ñến, ñôi chân trụi trần 

Ta chẳng có chút gì ñeo mang, 

Sao bây giờ, nặng gánh trần gian? 

Lời ca thực giản dị, nhưng nó mang theo 
một chân lý bất di bất dịch: 

"Ta sinh ra trần trụi" 

"Ta sẽ về cát bụi tay không" 
Sau khi nghe, cử toạ tự nhiên cảm thấy an 

tịnh như vừa nghe ñược tiếng chuông chùa, 
vọng tới từ Hàn San Tự! 
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c) Sau khi tiếng vỗ tay rất dài chấm dứt thì 
ai cũng tưởng rằng cả 3 người trong ban Tam 
Ca sẽ cúi chào khán giả và trở về chỗ ngồi, 
nhưng không! chỉ có hai ca sỹ trở về chỗ ngồi! 
còn Lệ Thanh cứ ñứng lại với máy vi âm: Mọi 
người ñang ngạc nhiên thì bỗng dưng những 
âm thanh thánh thót do một dàn nhạc chuyên 
nghiệp với ñầy ñủ nhạc cụ: Dương cầm, vỹ 
cầm, kèn, trống và sáo ñàn ñã trổi lên rất hoà 
hợp! Mới nghe người ta ñã biết ngay ñó là khúc 
nhạc dạo cho bài NHẠT NHOÀ của Tuấn 
Khánh; thì ra Lệ Thanh, vì biết rằng sẽ không 
có ban nhạc sống, ñã thu trước bài này từ một 
Studio chuyên nghiệp! Nàng chỉ mấp máy vành 
môi và vung tay ra vẻ như ñang hát thực! Nếu 
quý vị ñược xem video do AH ðoàn Kỳ Tường 
thực hiện thì ai cũng tưởng là Lệ Thanh ñang 
hát thực! Màn "lipping" này thực là hiếm thấy 
ở những buổi họp mặt của các AHCC! 

d) Một màn ñặc biết, không do người sáng 
tác mà là do Trời xếp ñặt: chuyện vui hiếm có:  
"60 năm gặp lại" của 3 ái hữu: Phí Ngọc 
Huyến, Nguyễn Văn Liêm và Nguyễn Văn Mơ. 

Sáu mươi năm trước, cả 3 anh ñều học cùng 
lớp, cùng trường! Hôm nay, "Tha phương, ngộ 
cố tri"! Không những 3 AH này vui mừng mà 
tất cả 26 người trong phòng họp ñều vui lây với 
ba anh! vì "ñất khách gặp người xưa" vốn là 
một trong 4 cái hạnh phúc nhất của ñời người: 
Xin kể hầu 3 AH, câu chuyện NHÂN GIAN 
TỨ KHOÁI của TAO ðÀN TỨ TRỤ thời nhà 
ðƯỜNG ñể làm món quà tăng 3 Aí hữu Phí 
Ngọc Huyến, Nguyễn Văm Liêm và Nguyễn 
Văn Mơ: 

Vào thủa thịnh ðường, bốn nhà thơ cột trụ 
của thi ñàn ñã cùng nhau ngâm vịnh, ñề thơ. 
Mỗi cụ viết một câu, nói lên những gì sung 
sướng nhất trên ñời: 

Cụ thứ nhất viết: ðại hạn, phùng cam vũ 
(Hạn hán, gặp mưa to) 

Cụ thứ nhì viết: Tha phương, ngộ cố tri 
(Quê người, gặp người xưa) 

Cụ thứ ba viết: ðộng phòng, hoa chúc dạ 
(ðộng phòng, ñêm tân hôn )  

Cụ thứ tư viết: Kim bảng quải danh thì 
(Bảng vàng lúc treo tên) 

Tạm dịch: 
Một vui, nắng hạn gặp mưa 

Hai vui, ñất khách, người xưa trùng phùng 

Ba vui, hợp cẩn, ñộng phòng 

Bốn vui: thày khoá bảng rồng thấy tên 

VQH dịch 

c) AH Hồ Phước Thông kể chuyện "Cạp 
duồn" dễ sợ chưa từng ñược tiết lộ: 

Sau tháng tư 1975, AH Hồ Phước Thông 
không di tản kịp nên phải ở lại và tiếp tục nghề 
công chánh; Năm 1979, VN tấn công Căm Bốt 
ñể trả thù vụ lính Khờ Me ñỏ ñã tràn qua biên 
giới Việt Miên ñể "cáp duồn" (Chặt ñầu người 
Việt); AH Hồ Phước Thông ñã phải qua bên ñó 
ñể tiếp thu và tu sửa nhà máy nước; Tại ñó, AH 
ñã bị chứng kiến những cánh ñồng chuối mà 
gốc chuối là những sọ người! Chép lại câu 
chuyện thì sợ rằng sơ sót và "Tam sao thất bổn" 
chi bằng ñề nghị AH Hồ Phước Thông viết bài 
gửi cho LTCC ñể bà con ñều ñược ñọc thì hay 
biết mấy. 

 
Sáng Chủ Nhật 29-4-2012: ði thăm 

Hamilton Pool Preserve 

Anh chị Nguyễn Quốc ðống ñã dẫn phái 
ñoàn Houston ñi thăm ñịa danh nổi tiếng: 
Hamington Pool Preserve. Tiếc thay, xe nối 
ñuôi nhau hàng hàng lớp lớp! Trời thì nắng, 
nóng, hàng xe chờ vào cổng thì quá dài, nghe 
nói sau khi vào qua cổng thì lại phải chờ như 
thế từ 45 phút tới 2 giờ là thường, trong khi 
phái ñoàn phải trở về Houston cùng ngày; Do 
ñó, chúng tôi ñã phải "U turn" , trở về nhà AH 
Nguyễn Quốc ðống ăn trưa và sau ñó chia tay 
và hẹn: Tháng 12 năm 2012 này sẽ gặp nhau lại 
tại Houston TX./. 

Vũ Quý Hảo 
 

Quý Anh Chị AHCC chụp trước nhà AH Nguyễn Quốc ðống ngày 28-4-2012 
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Từ trái qua phải, Hàng trước: các AH Oánh, Phước-Thông, Tòan, ðống, Huyến, Liêm, Mơ 

Hàng sau: các AH Quang, Trực, Xuân, Hảo, Tường, Quốc-Thông 

 

Từ trái qua phải, Hàng trước: Các chị Tường , Huyến, Liêm, ðống, Xuân, Hảo 

Hàng sau: các chị Toàn, Quang, Hội, Mơ, Trực, Oánh, Phước-Thông 
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