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ÁI HU CC PHÁP H P M T M NG XUÂN QÚY T
10-03-2013
ðỗ Hữu Hứa
Ban Phụ Trách: Vì sơ sót rất ñáng tiếc khi in LTCC 101, chúng tôi ñã bỏ sót bài Sinh Hoạt này của
AHCC/Pháp. Xin thành thật cáo lỗi cùng AHCC/Pháp cùng quý AHCC và ñộc giả của LTAHCC.
Năm nay có thêm qúy vị tham dự:
Anh chị Hồ minh Cảnh từ thành phố
ORLÉANS (cách Paris 110km) ñến
Anh Nguyễn hoàng Nhạn sau một thời gian
vắng mặt
Anh Tôn thất Thiện, kỹ sư CC Phú Thọ
khóa 9 mới gia nhập AHCC Pháp
Cậu Cao tấn Lộc, cô Cao quế Hương:
trưởng nam và ái nữ của chị Cao tấn Tài
Rất tiếc là các vị sau ñây, vì lý do bất khả
kháng, ñến giờ phút chót không ñến tham dự
ñược:
Các chị Phan văn Lâm, Cẫm Thường, anh
chị Lê ngọc Thạch, anh chị Nguyễn văn Hướng
(bút hiệu Hoài Việt)
Mỏ ñầu, anh Nguyễn xuân Lang (bút hiệu
Quyện Tâm) ứng khẩu chúc Tết Anh chị em.
Lời chúc Tết lại là một bài thơ ñầy ý nghĩa:

Cung chúc Tân Xuân
Xin chúc mừng Năm Mới
Sức khỏe thật dồi dào
Tâm tịnh tựa trăng sao
Phúc Lộc Thọ viên mãn
&
An khang và thành ñạt
Con cháu ñược vẻ vang
Vinh hiển lại giàu sang
Suốt năm ñầy hoan lạc.
Quyện Tâm

Tiếp theo, anh Hứa có trình làng những bài
thơ cùa các Ái Hũu gởi ñến ñể ñọc trong cuộc
họp mặt:
Khai bút ñầu Xuân Qúy Tỵ 2013 của AH
Nguyễn xuân Lang (Quyện Tâm )
Nhìn hoa nở của AH Nguyễn văn Hướng
(Hoài Việt).
Lá Thư Công Chánh Tân niên Qúy Tỵ (bài
xướng) của TH Nguyên ðình
Mừng Xuân Công Chánh Tân niên Qúy Tỵ
(bài họa) của TH Nguyễn ñình CUNG
Thân mến gởi AHCC/Pháp của AH Hoàng
Hy (Githéa )

Ban ðại Diện CC Pháp thành thật cám ơn
qúy vị ñã lao tâm lao lực sáng tác những bài
thơ nói trên và mong ước các bài thơ này ñược
ñăng lên Lá Thư Cong Chánh ñể cho Anh Chị
Em Công Chánh năm châu thưởng lãm.
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Khai bút ñ u xuân Quý T
T 2013
Ba Lê 12/02/2013 mùng 3 â.l.
Ba Lê chưa nắng ñón chào Xuân
Hoa tuyết lượn bay ñẹp muôn phần
Như ñàn bướm trắng trong rét mướt
Tha thướt nhẹ nhàng bước giai nhân
&
Mọi nhà hoa nở vẹn mười phân
Mai ñào lan cúc khắp xa gần
ðón Xuân mở hội ñầy lộc phúc
Thọ Thái Sơn, tâm tịnh bình thân.
&
Rất tiếc Ba Lê thiếu nắng vàng
Ấm lòng cô phụ lúc Xuân sang
Nhưng niềm hoan lạc trong ánh mắt
Của kẻ tha hương, Xuân miên man...
&
ðôi lời chúc tụng với nụ cười
ðẹp lòng tri kỷ dạ vui tươi
Dây tơ ñồng ñiệu niềm tâm sự
Cùng nhịp băng tần vẹn mười mươi.
Quyện Tâm

NHÌN HOA N
N

Năm nay anh ñào nở
Nhớ bạn lòng ngẩn ngơ;
Xuân xưa nhìn hoa nở,
Bên nhau cùng làm thơ
Thơ vui như pháo nổ
Ngày quê hương thanh bình,
Thơ nghẹn ngào, nức nở ,
Lúc nước nhà ñiêu linh.
Nhìn hoa lòng tê tái,
Nhớ người ñã ra di,
Thương nước nhà tăm tối,
Lệ chan hòa làn mi.
Hoài Việt

LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH
Tân Niên QUÝ-TỴ 2013
QUÝ-TỴ Tân-Niên sắp ñến rồi,
LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH gửi ñi thôi!
Xa gần thân-hữu ñâu cần nhắc,
Già trẻ ñồng-môn chẳng ñợi mời!
Bài vở chung tay mừng Tết mới,
Thơ ca góp mặt chúc Xuân tươi!
Chúc mừng ñồng-nghiệp cùng thân hữu,
Nội ngoại toàn gia hưởng phúc Trời!
NGUYÊN ðÌNH
Tháng Giêng 2013

BÀI HỌA
MỪNG XUÂN CÔNG-CHÁNH
Tân Niên QUÝ-TỴ 2013
Quà tặng ñầu Xuân ñã ñến rồi,
LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH nhận ñây thôi!
ðồng-môn bốn bể vòng tay nối,
Thân-hữu muôn phương vạn tiếng mời!
Năm Mới chúc nhau cùng ñổi mới,
Xuân tươi mừng bạn lại thêm tươi!
Nhà-nhà vui hưởng niềm hoan-lạc,
Thạnh-trị an-vui khắp ðất Trời.
Nguyễn-ðình Cung
Tháng Giêng 2013
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Thân Mến Gửi AHCC/Pháp

Chị Tài, cô Quế Hương, cậu Cao tấn Lộc

"Ahát xê xê"(AHCC) mạnh khỏe không?
Mong sao ðại Hội ñược thành công!
Bao năm lưu lạc ngoài muôn dặm
Hiếm dịp chung vui tại một phòng.
Nhìn bạn mày râu chưa mấy trắng,
Xem mình thân thể vẫn còn phong...
Chúc nhau giử mãi tình thân hữu
Dù biển cạn vơi, núi có mòn.
Dù biển cạn vơi, núi có mòn,
Nhóm dân kỷ thuật vẫn luôn ngon.
Cửa nhà công thự vươn ngay tắp,
ðường sá kinh kiều chạy suốt thông.
Con cháu ñạt thành danh rạng rỡ,
Bản thân toại ước mộng tang bồng...
Mong về ñất Mẹ ta xây dựng
Hạnh phúc chung cho Giống Lạc Hồng.

Các chị Xuân, Phan Anh, Cảnh

Githéa Hy Hoàng, Jan. 2013
Sau ñây xin xem vài tấm ảnh chụp ngày
họp mặt.
Từ trái sang phải:
Các chị Phan Anh, Cảnh, Tài

Các anh Nhạn, Thiện, Xuân, Cảnh
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Các anh Nhàn, Hứa (ñứng), Thiện, Xuân, Cảnh, Lang, Bích, Nghị.

