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AHCC Pháp H p M t
Mừng XUÂN Giáp Ngọ 06-04-2014
ðỗ Hữu Hứa

Các anh Trương như Bích, Lê ngọc Thạch, Vũ ñình Thuần, chị Nhàn (vợ anh Thuần), chị ðào (vợ anh Trần ngọc
Thạnh); các anh Trần ngọc Thạnh, Mai văn Lý, Tôn thất Thiện. Người ñứng: ðỗ Hữu Hứa, Trần văn Thu

Các chị Hà minh Lý, Hồ minh Cảnh, Recoules Tuyết, Vũ ñình Thuần (Nhàn), Nguyễn thị Lệ, Lê ngọc Thạch, Phan
văn Lâm, Nguyễn văn Hướng (Huệ Châu). Người ñứng: chị ðào (vợ anh Trần ngọc Thạnh), Thu, Hứa
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ñược tổ chức vào ñầu tháng tư, nhờ Trời bớt
lạnh nên số người tham dự là 24, con số rất cao
so với các năm trước.
Ngoài các vị thường xuyên tham dự: anh
Trương như Bích, các anh chị Hoa trường
Xuân, Nguyễn văn Hướng, Lê ngọc Thạch, các
chị Phan văn Lâm, Nguyễn thị Lệ; các anh
Nguyễn hoàng Nhạn, Trần văn Thu, Tôn thất
Thiện , ðỗ Hữu Hứa.
Có anh chị Hồ minh Cảnh từ thành phố
Orléans (cách xa Paris 120km) ñến.
Anh chị Hà minh Lý từ LYON (cách xa
Paris 480 km) lên.
Chị Recoules Tuyết từ Montpellier (cách xa
Paris cả một ngàn km) ñến.
ðặc biệt có qúy anh chị kỹ sư Công Nghệ
Trung Tâm kỹ thuật Phú Thọ trước 1975 tham
dự: các anh chị Vũ ñình Thuần, Trần ngọc
Thạnh, các anh Nguyễn thành Lập, Châu tùng
Thiện.
Anh Trương như Bích, trưởng ban ðại diện
AHCC Pháp ñã có ñôi lời chào mừng tất cả,
hoan nghênh các anh chị kỹ sư Công Nghệ ñã
tham dự cuộc họp mặt CC ngày hôm nay và sẽ
gia nhập AHCC Pháp, tỏ ý mong mỏi các kỳ
họp tới số anh chị em Kỹ sư Công Nghệ tham
dự còn ñông hơn nữa và có lời kính chúc tất cả
anh chị em hiện diện và thân quyến một năm
mới Giáp Ngọ an khang thịnh vượng.
Trong khi chờ ñợi nhà hàng dọn tiệc, anh
Hoa trường Xuân ñã từ từ lấy ra các Lá thư CC
số 102 ñể trong một cadi rồi phân phối cho tất
cả mọi người, ngoài ra ảnh còn giao cho anh
Thuần 5 LT CC ñể nhờ chuyển gởi cho các
ACE kỹ sư Công Nghê khác. Tôi hỏi Xuân
nhận ñược LT số 102 hồi nào và ñi ñến nhà
hàng bằng phương tiện gì vì hôm nay ñường
Paris bị kẹt do có cuộc chạy ñua trong thành
phố. Anh Xuân cho hay là vừa ñi nhận LT cách

ñây hai hôm, nay ñem tới cho ACE ñọc cho vui
và khỏi tốn tiền cước phí Bưu ñiện; ñường phố
bị kẹt không ñi bằng xe hơi ñược nên phải ñi
bus và Métro..
Nghe vậy tôi cảm phục anh Xuân qúa: cái
cadi ñầy nhóc LT, rất nặng, thế mà ảnh ñã kéo,
nâng lên nâng xuống cầu thang các trạm Métro
ắt là rất vất vả cho một lão ông ngoài tuổi 82!
Cuộc họp mặt rất vui nhộn, Các anh chị em
ñã cười nói vui vẻ: chuyện xưa cũ, chuyện mới,
thời sự trong nước, ngoài nước.... tưởng không
bao giờ dứt ñược!
Trước khi chia tay vào khoảng 16 giờ, anh
Vũ ñình Thuần có nói là khi nào có cuộc họp
mặt Kỹ sư Công Nghệ thì sẽ mời ACE Công
Chánh tham dự cho vui, chúng tôi ñã hoan
nghênh ý kiến anh Thuần và hứa sẽ tham dự
ñông ñủ...
Anh Nguyễn văn Hướng (Thi sĩ Hoài Việt)
có bài thơ nhan ñề "Màu thơ tôi", vì bản tính
khiêm cung nên anh ñã không ñem ra ñọc trong
buổi họp mặt; khi ra về, ảnh giao tôi bài thơ ñó
và bảo là ñã khắc khoải, trăn trở, nhớ quê nhà
nên viết vội mấy giòng thơ này với niềm mơ
ước ñược về nơi chôn nhau cắt rốn khi ñất nước
Việt ñược thật sự dân chủ tự do và không biết
bao giờ mới có ngày ñó!
Khi ñược Lá Thu CC số 102, tôi ñã chuyển
gởi cho anh Nguyễn ñình Cung bằng ñiện thư
thì sau ñó cũng nhận ñược bài thơ của ảnh gởi
tặng Anh chị em CC nhan ñề là "Niềm vui Lá
Thư Công Chánh". Vì thấy ACE say sưa
chuyện trò nên tôi ñã không dám ñem ra ñọc...
Nay tôi xin ghi lại ñây hai bài thơ của anh
Nguyễn văn Hướng và Nguyễn ñình Cung ñể
Anh Chị Em ñộc giả thưởng thức:
Màu Thơ tôi; Niềm vui Lá Thư Công
Chánh.
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MU TH TÔI

Niềm Vui
LÁ THƯ CÔNG-CHÁNH

Thơ tôi trắng màu giá băng xứ lạ,
Thơ tôi xanh biển ñông nước bao la,

Tặng Bạn Hiền ðỖ-HỮU HỨA
và Quý Bạn Công-Chánh

Thơ tôi vàng ñồng ruộng lúa nở hoa,

ðược thư bạn hiền chiều chuyển mưa,

Thơ tôi tím màu hoa cà quê Mẹ.

Trời Sài-gòn giăng ñầy mây mù,
Kèm theo tập "Lá Thư Công-Chánh",
Lòng rộn-ràng vui như trẻ thơ.

Ôi những dòng thơ ñen,
ðàn quạ buồn lặng lẽ
Bay về Viêt Nam
Nơi còn mù mịt tối tăm.

ðất nước thân yêu ơi…

Bạn Công-Chánh, còn tôi Kiến-Trúc,
Dù khác nhau, mà chung một nghề!
Như lá, như cành cùng một gốc,
Tặng cho ñời trái ngọt sum-sê!

Ba chục năm rồi xa cách nhau,
Bao nhiêu con nước chảy qua cầu!

Chữ nghĩa muôn màu, vần ñiệu long lanh,

Bầy chim tan-tác lìa xa tổ,

Như sương sớm, như hoa xuân

Nay ñã sương pha bạc mái ñầu!

Như bướm trắng, như trăng thanh

"Lá Thư Công-Chánh": cánh chim xanh,

Tôi xin dành lại ñể viết bài thơ thân ái,

Nối kết nhau cho lá liền cành ,

Ngày bước chân về trên ñất nước Tự do.

Cho lòng thêm ấm, tình thêm thắm,
Dù khổ ñau ôm "mộng bất thành"...

Hoài Việt

Nguyên-ðình
NGUYỄN-ðÌNH CUNG
1 - 4 - 2014
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Sau cùng, xin qúy vị xem vài tấm
ảnh chụp ngày họp mặt:

Các anh Châu tùng Thiện, Nguyễn thành Lập,
Hồ minh Cảnh, Hoa trường Xuân
Các anh Trần ngọc Thạnh, Hà minh Lý, Tôn
thất Thiện; Người ñứng: Trần văn Thu, ðỗ hữu
Hứa

Các chị Hà minh Lý, Recoules Tuyết, Nguyễn
thị Lệ, Lê ngọc Thạch

Các anh Châu tùng Thiện, Nguyễn thành Lập,
Hồ minh Cảnh.

Các anh Hồ minh Cảnh, Hoa trường Xuân,
Nguyễn hoàng Nhạn

