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Họp mặt AHCC Toronto năm 2013
Lê Châu
Mổi năm nhu thường lệ chúng tôi ñều tổ
chức một buổi họp mặt ñể các aí hửu có dịp
gặp mặt và thăm hỏi.
Năm nay chúng tôi vẩn giử ñịa ñiểm như
năm 2012 là nhà hàng Việt House ở ñường
Dufferin Toronto.
Thời gian họp mặt là ngày 28 tháng 39 năm
2013 vào lúc 1 giờ trưa.
Vì ña số các ái hửu tuổi tác ñã khá cao, lái
xe về ban ñêm khó khăn nên chúng tôi phải tổ
chức vào buổi trưa.
Nói rằng Họp Mặt AHCC Toronto nhưng
thực ra anh em ở Toronto chỉ có ba người là
các ái hửu Nguyễn Khắc Cần, Hà Nguyên Bình
và Hà Văn Kiều. Còn các ái hửu khác thì ở các
thành phố lân cận xung quanh như sau:
Ah Nguyễn Văn ðề ở thành phố Markham,
ah Bửu Cơ và ah Hoàng Thanh Thảo ở thành
phố Richmond Hill, ah Lâm Tháo, ðoàn Chí
Trung va Lê Mạnh Trấn ở thành phố
Mississauga, ah Hoàng Như Giao ở thành phố
Brampton, ah Phạm Ngọc Quỳnh và Lê Văn
Châu ở tại thành phố Vaughan. Một số ái hửu
không có mặt trong năm nay như ah Phạm
Ngọc Quỳnh (ñi về V.N.), ah Hà Văn Kiều có
cho biết sẽ ñến nhưng rồi không ñến. Nhưng
ñặt biệt năm nay chúng tôi có thêm sự họp mặt
của ah Nguyễn Văn Khoa và phu nhân là chị
Loan. Ah Khoa thường trú tại thành phố
Montreal thuộc tỉnh bang Quebec 3nói tiếng
Pháp. Vì chị Loan ở Toronto nên ah Khoa chắc
trong tương lai sẽ dọn về Toronto. Kỳ này củng
có nhiều aí hửu ñi một mình không có bạn ñời
ñi cùng như các ah Giao, ðề, Cần, Bình. Có lẽ
các ah lâu lâu muốn tự do bay nhảy một chút.
Mong rằng trong kỳ họp mặt năm tới sẽ có mặt
ñầy ñủ hơn.

Các aí hửu tề tựu ñến dự và chúng tôi bắt
ñầu nhập tiệc vào lúc một giờ rưởi. Các aí hửu
lâu ngày mới gặp nhau nên chuyện trò tưng
bừng như bắp rang. Năm 2013 về mặt sức khoẻ
tương ñối các aí hửu ñều không có vấn ñề gì
nghiêm trọng lắm. Mặc ñầu ah Giao một lần ñã
viết ñiện thư ñẽ giã từ anh em nhưng bây giờ
trông thấy khoẻ khoắn hơn. Aí hửu ðề có nhà ở
V.N. nên năm nào củng về ñể tránh cái giá buốt
của mùa ðông ở Canada. Buổi họp mặt chấm
dứt vào khoảng gần 3 giờ chiều trong niềm
nuối tiếc. Rất tiếc là tổ chức buổi trưa nên phần
văn nghệ bị thiếu. Một số aí hửu có máu văn
nghệ như Khoa, Thảo, Châu sau ñó có ghé lại
thăm phòng trà mới tân trang của ah Bình rất
ñẹp. Phòng trà có hệ thống hát karaoke với gần
9000 bài hát và có giàn organs ñể hát nhạc
sống. Các ah Khoa, Thảo, Bình lên trình bày
một số bản nhạc trử tình nghe rất mùi. ðến quá
4 giờ chiều chúng tôi tan hàng ñể chủ nhà còn
ñi chơi cuối tuần nữa.
Xin dính kèm một số hình ảnh của buổi họp
mặt.
Người ghi: Lê Châu
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Tất cả aí hửu và phu nhân trong buổi họp mặt

Từ trái sang phải gồm có các ah ðề, Trung, Châu, Cần, Thảo, Khoa, Trấn, Giao, Cơ, Tháo

Từ trái sang phải: Chị Thảo, chị Châu, chị Tháo,
chị Khoa, chị Trấn, chị Tâm

Từ trái sang phải: Các ah Thảo, Bình, Khoa, Châu

