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Đồng Thu, Điền, và tất cả các bạn thân mến! 
Ngô nhờ Đồng Điền gửi thư này giúp Ngô cho các 
bạn vì có thể Ngô gửi không đủ hết. 
Trước tiên Ngô xin thành thật cảm ơn gia đình 
Đồng Thu đã tạo cơ hội và điều kiện cho Ngô và 
bạn bè gặp gỡ nhau sau  hơn 11 năm xa cách. 
Ngô cũng cảm ơn Thầy An đã đến cùng chung vui 
với chúng ta; thật không ngờ. Ngô rất cảm ơn các 
bạn đã nhiệt tình đến thăm Ngô còn mang quà 
đến góp phần long trọng cho buổi tiệc : Gà Đông 
Tảo, Mít, bánh chưng, hột vịt lộn, sơ ri, chả giò, 
bia, giò lụa,... Ngô cũng không quên các bạn từ 
rất xa xôi ráng mọi cách để đến gặp mặt Ngô . 
Ngô còn cảm ơn các Bạn Quỳnh, Dựa, Nguyên, 
Đoàn - Lợi, ... mò mẫm đến nhà ở quận 12 để 
thăm và tặng quà mặc dù các bạn ở rất xa . ( Chỉ 
tội nghiệp cho bạn Nguyên Võ bị  vịn hết bộn xu.) 
Không những vậy các bạn còn tặng quà cho Ngô 
"vác " về. Cũng may là Đồng còn cho taxi  đón và 
đưa về, chứ không thôi xách không nổi ?  Thật sự 
là vác đồ các bạn nào là bánh chưng, tôm khô, áo 
khoác lạnh, hạt điều, bánh pía,... một tỉ luôn. sau 
đó là chị Tài nhờ xe ôm đưa về tận cửa nhà và 
cũng trả tiền luôn....Các bạn có thấy các bạn quá 
chu đáo không chứ, và Ngô quá hạnh phúc không 
chứ, hạnh phúc ở chổ được các bạn rất quan tâm, 
chăm sóc. Thật sự Ngô không biết có lời lẽ nào để 
cảm ơn sự quý mến của Thầy An và các bạn đối 
với mình. 



 Ngô cũng cảm ơn Điền đã nhanh chóng hô hào 
thông báo sự họp mặt này, mới có sự hiện diện 
nhiều bạn như vậy. Đồng thời bạn Điền đã đưa 
hình lên thật nhanh để mọi người được xem nóng 
hổi luôn. 
Các bạn biết không, mỗi lần bà xã đi qua thăm 
hai cha con của Ngô mua đủ thứ đem đi. Lần này 
Ngô chỉ phải mua vài thứ lặt vặt , chứ quà quá 
nhiều không thể mua thêm được gì nữa. 
Ngô mong lần tới Ngô về sẽ gặp được Thầy và 
nhiều bạn bè hơn lần này. Nhưng lần này khác 
lần trước là Ngô xin được mời Thầy và các bạn. 
Cảm ơn Thầy An, Chị của Đồng, Đồng- Thu và cả 
nhà, chị Dựa và con gái, Phương Liên, vợ chồng 
chị Tuyến, Quỳnh , Đoàn Lợi, Sáu (Tỵ), Nguyên 
Võ, Anh Lành chị Tài, anh Nhì, Anh Mạo, Quới, 
Văn Dũng, Anh Đào, Huy, Sách, Điền....Ngoài 
ra  Ngô biết có rất nhiều bạn cũng muốn tới để 
thăm Ngô nhưng vì lý do đặc biệt nên không đi 
được vào phút 89. Nên Ngô cũng xin cảm ơn và 
mong lần sau có cơ hội sẽ gặp nhau.. 
Rất thân mến! 
 
Đồng ơi! Sao hôm trước mình không mời được 
thầy Liêm nhỉ? 
 


