Ái Hữu Công Chánh Nam Cali
Họp mặt mừng xuân Giáp Ngọ 2014
Trần Giác Hoa
Ngày 01/12/2014, một ngày nắng ấm ở
Quận Cam, 90 Ái Hữu và Thân Hữu Công
Chánh đã họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace
đễ cùng đón mừng xuân Giáp Ngọ.
Tiệc hội ngộ bắt đầu lúc 12:00pm, AH
Nguyễn Minh Trì mời mọi người cùng đứng
dạy nghiêm chỉnh chào quốc kỳ Việt-Nam. Lá
cờ vàng ba sọc đỏ và bản quốc ca hùng tráng đã
gợi lại bao kỷ niệm của thời chưa mất Sài-Gòn.
Tiếp theo đó là bản quốc ca Hoa Kỳ và một
phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân,
những người đã dựng nước và giữ nước.
AH Trì giới thiệu AH Trần Giác Hoa lên
chúc tết quý AH và TH, AH Hoa cảm ơn quí
AH và TH vì tình đồng song và đồng nghiệp đã
lận đận từ xa tới, chung vui với chúng ta.
Ái Hữu Lý Đãi dắt theo hai cháu ngoại. Hai
cháu rất khôi ngô đẹp đẽ, mặc quốc phục, khăn
đóng áo dài mầu cánh chả lợt. Chúng trạc độ
sáu và ba tuổi nhưng đối đáp tiếng Việt rất giỏi,
chúng lại chúc tết các AH khá cẩn trọng, mọi
người vỗ tay tán thưởng.
Ái Hữu Lê Khắc Thí và Đồng Sĩ Tụng
tường trình về công tác bảng thượng thọ. Quỹ
thượng thọ thiếu hụt cần được bổ xung. Giấy để
sẵn trên mỗi bàn cho quý AH đóng tiền. Quỹ
thượng thọ thu tổng cộng $290.00, sẽ chuyển
đến AH Lý Đãi. Quỹ phân ưu thu tổng cộng
$440.00, sẽ chuyển đến AH Trịnh Hảo Tâm.
AH Nguyễn Văn Luân thay mặt cho nhóm
phụ trách LTAHCC trình bày: Nhóm sẽ tiếp tục
hoàn tất 4 số cho đến Lá Thư Mùa Xuân năm
2015 sẽ mãn nhiệm. AH Luân ca tụng truyền
thống lâu dài và tốt đẹp của Lá Thư. Tuy nhiên
AH rất lo âu cho tương lai của lá thư sau số
104.
Đễ đáp lại mối ưu tư của AH Luân, AH Thí
và tập thể Công Chánh hải ngoại, Các AH Đỗ
Văn Sến, Hà Thúc Tầm, Trần Giác Hoa,

Nguyễn Việt Cường và Trần Đức Hợp xin
được đảm trách 4 lá thư tiếp tới (105, 106, 107
và 108). AH Trần Giác Hoa xác tín rẳng AH
Đỗ Văn Sến với sự yểm trợ của một số AHCC
và các bạn đồng khóa sẽ thừa sức gánh vác 4 lá
thơ. Tiếp đó, AH Nguyễn Quang Cách cũng lên
máy vi âm, tình nguyện cho Khoá 11 KSCC
tiếp nhiệm khoá 7 và đảm trách 4 Lá Thư từ số
109 đến 112. Thế là mối ưu tư của nhóm đương
nhiệm phụ trách LTAHCC được giải quyết. Cử
tọa hoan hô nồng nhiệt, AH Lê Khắc Thí cười
thoải mái.
Vì sự khẩn khoản yêu cầu của nhiều AH,
chị Quỳnh Hoa (Hiền nội của AH Nguyễn
Minh Trì) đã lên máy vi âm ca bản Xuân Tha
Phương. Tội nghiệp chị đã hát không nhạc
đệm. Nhưng, giọng chị ngọt ngào nên các AH
vẫn nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.
Một cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra đễ thoả
mãn hai nguồn dư luận: Ăn tiệc với đàn hát hay
không đàn hát. Kết quả: 24 phiếu thuận và 19
phiếu chống việc đàn hát. Vì thiểu số phải phục
tùng đa số. Tuy nhiên, một giải pháp dung hoà
được đề ra: Chúng ta phải có “one man band”,
ca hát 50% thời gian, 50% thời gian còn lại
giành để hàn huyên. AH Trần Giác Hoa minh
xác một điều là AH Trì cùng phu nhân đã tình
nguyện giúp vui cho bữa tiệc “for free”, hai
người bạn của chúng ta tinh thần cao lắm lắm.
Ngày vui nào cũng có lúc tàn, thời giờ đã
hết. Buổi tiệc kết thúc lúc 2:15pm cùng ngày,
mọi người lưu luyến chia tay. AHCC và thân
hữu ra đi nhưng kỷ niệm còn đó. Ban đại Diện
miền nam Cali xin hẹn gặp lại tất cả vào năm
tới, ngày đón xuân Ất Muì 2015.

