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Vũ Quý Hảo 
 

Chiều 14 tháng 12 năm 1013, AHCC 
Houston Texas ñã họp mặt ñể hàn huyên tại tư 
thất AH Nguyễn Văn Xá ở Sugar Land, Texas. 

 
Ngoài các AH hội viên, chúng tôi còn mời 

thêm ñược các thân hữu: 
Anh chị Trương Ngọc Quý, anh chị Hồ Bảo 

Nhàn, anh chị Hồ Viết Phán (Mới từ VN qua 
ñịnh cư tại Hoa Kỳ), anh chị Ngô Tứ Linh, anh 
chị Nguyễn Chánh Hồng và chị Ngô Thị Hảo. 

 
ðặc biệt và tự hào nhất là chúng tôi ñược ñón 
tiếp 3 quả phụ: 
1) Chị Huỳnh Tấn Khiêm và ái nữ 
2) Chị Phan Quang Nam  
3) Chị Hà Văn ðáng 

Quý vỵ quả phụ ñã ñến dự những buổi họp 
mặt AHCC ñể nhớ tới chồng! ðiều này chứng 
tỏ rằng: Hội AHCC khắp nơi ñã thực sự là một 
mái ấm gia ñình cho những ñàn chim xa xứ! 
Nhất là cho những cách chim ñơn côi. Chúng ta 
có quyền tự hào rằng AHCC ñã có một chân 
tình gắn bó trong sáng và vững bền! 

 
Chương trình cũng như mọi năm: Thủ tục 

ñầu tiên là tiền ñâu, do chị Thủ Quỹ Nguyễn 
Qúy Hội nhỏ nhẹ, rỉ tai, thu tiền! chỉ khác một 
chi tiết nhỏ: ðó là chỉ thu niên liễm, chứ không 
thu tiền nuôi dường LTCC vì nhờ tài khéo léo 
của Ban ðiều Hành Lá Thư: Năm nay, chúng ta 
có dư tiền! (Một ñiều hiếm thấy ở các tổ chức 
khác). 

Mục kế tiếp là "Thưởng thức tài nữ công 

gia chánh của quý Ái Nữ và Dâu Hiền công 

Chánh"! ðây là mục mà các khách mày râu chờ 
ñợi ñã lâu vì, không có nhà hàng nào có thể bì 
kịp với cuộc thi tài của quý giai nhân Công 

Chánh, mà Hội Trưởng phu nhân ñã từng làm 
Hiệu Trưởng của một trường Nữ Công Gia 
chánh tại Sàigon trước 1975!   

 
Sau bữa ăn tối là: Một tràng pháo tay thực 

to và thực dài ñể cảm ơn quý giai nhân ñã công 
phu chuẩn bị bữa ăn rất ngon!  

Tiếp theo là: 
- Lời chào mừng của gia chủ: Anh Chị Nguyễn 
Văn Xá 
- ðáp từ của AH Hội Trưởng Phí Ngọc Huyến 
- Tường trình chi thu trong năm qua của chị 
Thủ Quỹ Nguyễn Quý Hội 
 

Phần Văn Nghệ gồm có: 
- ðồng ca Việt Nam, Việt Nam,  
- Slide Show: Thay vì: "ðập cổ kính ra tìm lấy 

bóng" thì anh chị Xá ñã mở Slide Show trình 
bày những sinh hoạt của AHCC Houston từ 10 
tới 20 năm về trước: Ai trông cũng trẻ ñẹp hơn 
bây giờ! Sự thay ñổi "ñột ngột" này ñã làm cho 
nhiều người cảm thông với Xuân Diệu: 
 
"Tôi muốn tắt nắng ñi, cho màu ñừng nhạt 

mất" 

"Tôi muốn cột gió lại, cho hương ñừng bay ñi"! 

 

Chúng tôi muốn thêm vào một câu: 
"Và nhốt thời gian lại, ñể giữ mãi xuân thì"! 

 

- ðơn ca: ðường Về Quê Hương do AH Hội 
trưởng  
- Tam ca Chiều Làng Em do qúy chị Tường-
Lan, Lệ-Thanh, và Quý Hội  
- Tân Cổ giao duyên: Em Còn Nhớ Mùa Xuân 
và Xuân ðất Khách do 2 AH Nguyễn Văn Lộc 
và Bùi Hồng  
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- ðộc tấu ðàn Tranh do thân hữu nhạc sư Ngô 
Ngọc Toàn  
- ðơn ca: Thoi Tơ do thân hữu Nguyễn Chánh 
Hồng  
- ðơn ca: Sơn Nữ Ca do thân hữu Trương Ngọc 
Quý  
- Nhạc cảnh: Khúc Ca Ngày Mùa do Lệ Thanh 
& Kiều Tiên 
- ðộc tấu Dương Cầm: Buồn Tàn Thu của Văn 
Cao do Thuỳ Dương 
- ðơn ca: Tà Áo ðêm Noel do TH Ngô Tứ 
Linh 
 
- Chuyện vui: Năm nay AHCC rất may là 
không ñược nghe chuyện vui cười mà là ñược 
nghe chuyện bổ ích! Hai chuyện bổ ích là: 
Chuyện thứ nhất, do AH Hồ Viết Phán kể: ðề 
tài: "Làm thế nào ñể sống khỏe"  

Câu trả lời ngắn gọn và dễ nhớ là: ði, Thở 
và Cười! 

Tuổi nào cũng nên ñi bộ, vừa ñi, vừa ñể ý 
tới hơi thở! chậm dãi, ñều hoà! 

Tuổi nào cũng nên tập thở: Thở thật sâu, 
chậm và chỉ chú ý tới hơi thở chứ không ñể tâm 
phiêu lưu tới bất cứ chuyện gì khác! 

Tuổi nào cũng nên cười! Già thì lại càng 
nên cười nhiều hơn: Cười là phương thuốc vừa 
phòng bệnh, lại vừa chữa bệnh! 
Chuyện thứ hai do AH Nguyễn ðôn Xuân kể: 
"Cục máu ñông" 

Nếu phải ngồi trên máy bay lâu quá (ði 
ngoại quốc chẳng hạn) thì người già ñôi khi có 
thể bị "Cục máu ñông"! Rất nguy hiểm! muốn 
tránh thì: Nên uống nước lạnh, ñừng uống 
rượu, nên ñi ñi lại lại và xoa bóp chân cho máu 
chạy ñều 
 

Sau phần Văn Nghệ là: Tặng Quà Gia Chủ, 
Tặng Quà Ban Nhạc, và rút thăm trao ñổi quà: 

Theo thông lệ, anh em AHCC Houston mỗi 
lần họp tất niên ñều mang theo một hay hai 
món quà nhỏ ñể trao ñổi bằng cách rút thăm lấy 

hên! Cũng theo truyền thống cũ, anh chị AH 
ðoàn Kỳ Tường luôn luôn phòng xa, bằng cách 
mang theo nhiều phần quà ñể, sau khi ñiều 
khiển việc rút thăm trao ñổi quà do các AH 
mang tới, AH ðoàn Kỳ Tường còn, tặng thêm 
cho tất cả mọi gia ñình có mặt, mỗi gia ñình, ít 
nhất là một món quà! 

Phần này luôn luôn là một mục rất hào 
hứng nhưng cũng tốn rất nhiều công, sức, và 
của do anh chị ðoàn Kỳ Tường tự nguyện xung 
phong! 

Hoan hô AH ðoàn kỳ Tường và phu nhân! 
 

Lời Chúc Tất niên, rồi Bài ca Tạm Biệt, ñã 
chấm dứt ñúng 12:00 ñêm 14 tháng 12 năm 
2013 
 
Chú Thích: 

Ngay hôm sau, tức là ngày 15-12-2013, 
Thân Hữu Hồ Viết Phán, dù ñang ở San 
Antonio, cũng ñã Email cho chúng tôi ñể vui vẻ 
và chính thức ra nhập vào chi hội AHCC 
Houston Texas! ðây là một phần thưởng rất 
lớn cho anh chị em AHCC Houston! Hoan 
nghênh Aí Hữu (Chứ không còn là Thân Hữu 
nữa) Hồ Viết Phán và phu nhân!  

 

Từ trái qua phải: 

AH Hồ Viết Phán, AH Bùi Hồng, TH Hồ Bảo 

Nhàn, AH Nguyễn ðôn Xuân, AH Nguyễn Kim 

Khoát, AH Vũ Quý Hảo, TH ðỗ Thư 
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Hàng ngồi: (Từ trái qua phải): 

Chị Huỳnh Kim Chương, Chị Phí Ngọc Huyến, 

bà Quả phụ của AH Phan Quang Nam, chị 
ðoàn Kỳ Tường, bà Quả phụ của AH Huỳnh 

Tấn Khiêm, chị Nguyễn Văn ðộ, Cô Kiều Tiên 

(ái nữ của cố AH Huỳnh Tấn Khiêm ) 

Hàng ñứng: (Từ trái qua phải) 

Chị Hồ Bảo Nhàn, chị Nguyễn Văn Xá (Gia 

chủ), chị Nguyễn ðôn Xuân, chị Nguyễn Quý 

Hội và chị Bùi Hồng  

 

AH ðoàn Kỳ Tường ñang thu hình, trong khi 

Thân Hữu Trương Ngọc Quý (Nguyên phó 

Giám ðốc Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú 

Thọ) ñang say xưa trình bày bản "Sơn Nữ Ca" 

(Anh Quý ñã có sáng kiến: Yêu cầu khán giả 

trả lời rằng "Ơi!" mỗi khi anh Quý hát tới câu 

"Sơn Nữ ơi!" Nhờ vậy, mà mọi người ñều trở 

thành diễn viên, thay vì thụ ñộng ngồi thưởng 

thức!)  

 

Cảm ơn anh Quý! 

 

Vũ Quý Hảo 

 

 

 

 
Lệ Thanh và Kiều Tiên trong Nhạc cảnh Khúc 

Ca Ngày Mùa 

 
 

Khán giả ñang say xưa theo rõi màn Slide-

show "Hai thập Niên Xưa" 
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